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„Není  vhodné  znepokojovat Pána z 
jakéhokoli důvodu  než pro spásu duše své. 
Neproste o tělo, o zdraví, nestrachujte se o 
život – to vše je jen prach a touhy 
nenasytné. Není důstojnější prosby než 
prosba o spasení své duše.“ 

Agapit Pečerský 

Modlitba pro spásu duše 

Otče můj Všemohoucí, 

V Tebe jediného vkládám své naděje 

A prosím tebe, Pane, 

Jen o spásu duše své, 

Buď vůle Tvá Svatá 

Posílením mým na této cestě 

Neboť život bez Tebe 

 je okamžik prázdný. 

Jen ve službě Tobě je život věčný. 

Amen 
 

 



 

Agapit Pečerský, lékař nezištný 

(podle knih Anastasie Novych) 
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Prolog 

Člověk očividně, ve své podstatě, tíhne k 

duchovnu, k dobru. A nejen tíhne. Tato 

touha má tendenci k růstu a dozrávání. V 

současné době k tomu přispívají do značné 

míry dobré knihy. Blahým slovem léčí duši, 

naplňují ji silou lásky a víry. Díky těmto 

knihám poznává člověk sám sebe a 

zdokonaluje se. Knihy odhalují tajemství 

života a jsou naplněny neutuchající silou 

Dobra. Takovým pramenem poznání byly 

pro mě knihy známé slovanské spisovatelky 

a malířky Anastasie Novych. Za pouhých 

pět let se její knihy vydaly už po sedmé, ale 

je jich stále nedostatek, a to nejen v Rusku 

na Ukrajině a zemích SNS, ale také v 

zahraničí. Zřejmě lidem opravdu chybí 

tento druh literatury, která nepatří do 

jednorázového módního spotřebitelského 

druhu knih přeplňujících dnešní 

knihkupectví. Takový obrovský zájem lidí 

o dobrou duchovní literaturu nasvědčuje 

tomu, že ve světě skutečně dochází k 

nezachytitelné globální změně. Takže nastal 

čas projevení zralosti našeho vědomí a 



následně kvalitativní transformace 

společnosti směrem k lepšímu, k dobru. 

 

Kniha Anastasie Novych „Sensei ze 

Šambaly, 2. díl“ ve mně probudila nejen 

duchovní vlnu, ale i čistě novinářský zájem 

o mnoho zajímavých momentů popsaných v 

knize. Začnu tím, co mně nejvíc zaujalo. 

Hlavní hrdina Sensei vypráví obdivuhodný 

příběh o neobyčejném životě a díle člověka, 

jež je po staletí znám pod jménem Agapit, 

Lékař Nezištný. Tyto informace a zejména 

portrét tohoto Svatého, který je umístěn na 

zadní straně obálky knihy na mně tak silně 

zapůsobily, že jsem pocítil upřímnou touhu 

nebo spíše potřebu duše navštívit místa, kde 

žil svůj pozemský život tento slavný lékař 

Kyjevské Rusi.  

 

Zpočátku jsem se rozhodl navštívit Státní 

historickou knihovnu Ukrajiny, nacházející 

se na území státní historicko-kulturní 

rezervace (Kyjevo-Pečerské Lavry) a která 

je na seznamu světového dědictví 

UNESCO. Tato knihovna je unikátní 

zejména svými historickými archívy. 



Nachází se ve dvoře bývalé nemocnice 

Nikolského kláštera, nalevo od slavné 

Trojické církve nebo tak zvané „Svaté 

brány“ - hlavního vstupu do Horní Lavry. 

Když jsem šel po tomto historickém 

nádvoří a přemýšlel o slavném starověkém 

Léčiteli, první věc, která upoutala mou 

pozornost, byla bronzová pamětní deska s 

basreliéfem portrétu Agapita Pečerského na 

průčelí kostela svatého Mikuláše. 

 

Z této, pro mě nečekané, až mystické shody 

náhod jsem zůstal stát jako vyjevený. Po 

chvíli se v mé hlavě vynořilo mnoho 

otázek. Proč vlastně na tomto místě visí 

pamětní deska věnovaná Agapitovi? Proč 

právě jemu a ne nějakému jinému léčiteli 

Pečerského kláštera? Odpověď jsem našel 

později v referenčních odkazech, kde se 

říká, že pravě Agapit založil lékařskou 

praxi v Pečerském klášteře. Kromě toho 

jsem narazil na řadu informací, které se po 

přečtení knihy „Sensei ze Šambaly 2“ zdají 

být opravdu významnými. Uvedu některé z 

nich. 

 



 

 
Bronzová pamětní deska s basreliéfem portrétu 
Agapita Pečerského na fasadě chrámu svatého 

Mikuláše (Kyjevo-Pečerská Lávra) 



 

V literatuře je zmínka, že Agapit měl 

schopnost léčit ještě před tím, než přišel 

do jeskyně k Antonii. Jako lékař měl velkou 

popularitu mezi obyvatelstvem, a to i 

v místech hodně vzdálených od Kyjeva. O 

tom, že měl jedinečné a unikátní lékařské 

znalosti svědčí i historický fakt o jeho 

úspěšné léčbě vnuka Jaroslava 

Moudrého, budoucího Kyjevského kníže 

Vladimira Vsevolodoviče, přezdívaného 

později „Monomachem“, kterému nebyli 

schopni pomoci nejlepší oficiální lékaři té 

doby. Samozřejmě, aby se proslavil mezi 

lidmi jako dobrý léčitel, musí mít lékař 

nejen přirozený talent, ale také ohromné 

zkušenosti a dovednosti v této oblasti. 

Zajímavé je, že po Agapitově smrti ho 

uctívali jako svatého hlavně obyčejní lidé. 

O tom, že tento „léčitel od boha“ byl ve 

velké úctě a oblibě svědčí i poetická tradice, 

složení na jeho počest modlitební chvalebné 

písně. Tato lidová paměť o Agapitovi byla 

pečlivě chráněná po generace. Teprve v 

roce 1643, za metropolity Kyjevského Petra 



Mohyly, byl ctihodný Agapit, ctěný lidmi, 

oficiálně prohlášen za svatého. 

 

Pozoruhodné objevy o Agapitovi se 

uskutečnili na konci 20. století. 

Napomáhala tomu vždy náhoda, jakoby 

sama nebesa odhalovala lidem celou pravdu 

o svém pravém svatém. V roce 1984 v 

blízkosti Trojické církve se v jednom místě 

propadla půda. K objasnění příčiny nehody 

byl pozván tým odborníků z Centra 

biolokačních výzkumů při ministerstvu 

geologie URSR, vedený uznávaným 

odborníkem Vasilijem Stečenkem. Při této 

příležitosti se vedení Kyjevsko-Pečerské 

rezervace rozhodlo provést komplexní 

průzkum celého území, jehož cílem bylo 

nalézt podzemní dutiny a hroby, studovat 

projev biolokačního efektu nad ostatky v 

Blízkých i Vzdálených jeskyních. Začátek 

tohoto seriózního studia byl položen ještě v 

roce 1982. Výsledky byly překvapující. 

Dokazovali, že se kolem ostatků svatých 

tvořila energetická informační pole s 

určitou vibrací. Ostatky svatých jsou 

zdrojem energie, neznámé vědě, která má 



pozitivní vliv na lidský organizmus. Zvláště 

silné záření vychází z Agapitových ostatků. 

Začali se provádět bio - fyzikálně - 

chemické studie ostatků svatých. Mezi nimi 

je velmi zajímavá studie doktorky 

biologických věd Tamily Rešetnikové, 

která experimentovala se zrním pšenice. Její 

práce přinesla šokující výsledky. Semena, 

která byla u hrobů s ostatky se lišila od 

jiných rychlým klíčením a zdravým růstem. 

Ukázalo se, že v těchto zrnech došlo k 

transmutaci, tedy vzájemnému přeměňování 

atomů jednoho chemického prvku v jiný. 

Pod vlivem těchto tajemných sil, přecházela 

atomová jádra zrní do jiného energetického 

stavu. Ve svém díle „Moderní studie 

fenoménu ostatků svatých“, Rešetniková 

píše: „Výsledky chemických analýz 

ukázaly, že i po krátkém pobytu v blízkosti 

ostatků docházelo v suchých semenech ke 

změně složení některých chemických 

prvků. Například, pod vlivem ostatků 

svatého Agapita léčitele se množství zinku 

snížilo o 18%, vápníku a draslíku se zvýšilo 

o 11% a o 4%". Vědkyně provedla další 

výzkum, který ukázal, že energie 



vyzařovaná z ostatků je schopna chránit 

před radioaktivním zářením a snížit jeho 

negativní dopad, takže tato tajemná síla 

"ovlivňuje živé organismy na úrovni 

atomové struktury hmoty". 

Navíc, při průzkumu ostatků Agapita, byly 

objeveny zbytky pylu léčivých rostlin z 

Byzance! Jak je známo, Agapit léčil nejen 

skrze modlitbu, která měla zvláštní sílu, ale 

také bylinkami. Vědci se domnívají, že tyto 

byzantské bylinky byly součástí léčivých 

přípravků připravovaných Agapitem. To 

svědčí o tom, že Agapit byl velmi vzdělaný 

člověk. Mimochodem, v cařihradsko - 

byzantské kultuře existovaly v té době tzv. 

„Trávniky“, což byly sbírky pro lékaře. 

Navíc, i když tyto knihy nepatřily do 

kanonických, byly mezi vzdělanými lidmi 

velmi populární. Uvedu ještě další 

zajímavost, na kterou jsem narazil. „Dřevní 

kronikáři“ nepopisovali vnější vzhled 

hrdinů svých knih. Proto umělci, kteří 

malovali obrazy historických postav 

z kronik (ať už v nástěnné malbě v 

chrámech nebo jako ilustrace při dotištěni 

starých knih) je zobrazovali podle svých 



představ. Jeden z dosud známých dřívějších 

obrazů Lékaře Nezištného byl vyhotoven 

rytcem, který se jmenoval Ilja. Ilustroval 

první tištěné vydání „Paterik nebo Otečnik 

Pečerský, obsahující životy svatých, 

úctyhodných otců našich osvícených v 

jeskyních“, opublikované v roce 1661 

(později opakovaně publikované v roce 

1678 a1702).  

 A teprve teď, díky rozvoji vědy, je možné 

obnovit pravou tvář z lidských kosterních 

pozůstatků. V roce 1986, vědec Sergej 

Nikitin - expert lékařského a forenzního 

oddělení Ústavu soudního lékařství města 

Moskvy, odborník na antropologické 

rekonstrukce (obnovení vzhledu člověka z 

kosterních pozůstatků), vytvořil sochařský 

portrét Agapita Pečerského podle metody 

M.Gerasimova, a tím umožnil potomkům 

spatřit pravou tvář svatého, který žil před 

tisíci lety. A to byl také svým způsobem 

zázrak! 

Avšak jen díky obrazu namalovaného 

Anastasií Novych (Portrét Agapita 

Pečerského zobrazující pravou tvář 

Svatého) jsem uviděl svatého Agapita 



jakoby naživo. Pohled jeho očí je tak silný a 

pronikající do duše, až se dotýká něčeho 

hluboko uvnitř. Všiml jsem si 

pozoruhodného účinku. Čím déle se díváte 

na obrázek, tím více před vámi portrét 

ožívá. Později, abych se ujistil, jsem 

ukazoval tento obrázek svým blízkým a 

přátelům. Všichni se shodli v tom, že jeho 

oči jsou až mysticky živé! Svatý se bud‘ 

usmíval nebo se díval s lítostí či soucitem, 

jako by s tebou soucítil. Je prostě nemožné 

vysvětlit, jak se to malířce podařilo! Ale je 

to fakt! Říká se, že knihy Anastasie Novych 

jsou živé, ale nyní již mohu zcela 

objektivně dodat, že nejen knihy, ale i její 

obrazy opravdu živé.  
 

Blízké jeskyně. Ikonostas církve Uvedení 
Panny Marie do chrámu. 

Na závěr své návštěvy Kyjevsko-Pečerské 

Lavry jsem sešel dolů do Blízkých jeskyň, 

kde se v podzemní církvi „Uvedení Panny 

Marie do chrámu“ nachází hrobka Agapita 

Pečerského s jeho ostatky. U hrobky bylo 

hodně lidí. Musel jsem čekat poměrně 

dlouho, dokud se trochu neuvolnil dav, 



který proudil k ostatkům Agapita. Celou tu 

dobu jsem přemýšlel o všem, co jsem se 

dozvěděl o tomto mimořádném „léčiteli 

duší a těl lidských“, „léčiteli od Boha“, 

který i po své smrti nepřestal léčit lidi. Byl 

jsem naplněn obrovskou úctou a vděčností 

k tomuto velikému světci! Maje stále v 

paměti jeho pronikavý pohled do duše, 

přiblížil jsem se k relikviím a upřímně a z 

celého srdce jsem mu děkoval za to, že tu 

byl, že tu stále je a modlil jsem se za spásu 

své duše. A to, co jsem zažil pak, nejde ani 

popsat slovy. Pravě v tento okamžik jsem 

poprvé v životě pocítil, co je to Blahodat‘! 

Ilja Glebov 



Agapit Lékař Nezištný 

(podle knih Anastasie Novych, úryvek z knihy 

Sensei ze Šambaly.Kniha 2) 

*   *   * 

„Sensei, tys slíbil, že nám povíš o 

ruském Bódhissatvovi,“ připomenul 

Voloďa. 

„Tak když už jsem to slíbil,“ pronesl 

Sensei, na chvíli se odmlčel a pak se zeptal: 

„Slyšeli jste o svatém Agapitovi?!“ 

Někteří z nás zavrtěli hlavami. 

„Ne,“ odpověděl za všechny Viktor. 

Mě se jméno Agapit zdálo nějak známé. 

Začala jsem lovit v paměti, kde jsem ho jen 

mohla slyšet, protože to nebylo tak dávno. 

„Agapit, Agapit,“ zamyšleně pronesl 

Nikolaj Andrejevič, zřejmě mu to také něco 

připomínalo. „Moment... A není náhodou 

nějak spojený se starým lékařstvím?“ 

„Se starým ruským lékařstvím,“ 

upřesnil Sensei. „Byl to jedinečný mnich 

Kyjevo-pečerského kláštera, který se 

věnoval lékařství v 11. století. Zvěst o jeho 

schopnosti vyléčit těžké nemoci se rozšířila 



daleko za hranice Kyjeva. Ale to není to 

nejdůležitější z jeho života.“ 

Sensei se odmlčel, kouřil cigaretu. 

Najednou mě, jak se říká, osvítilo a 

uvědomila jsem si, kde jsem mohla slyšet 

toto jméno. O Agapitovi vyprávěl známý 

mého strýčka. Stalo se to tehdy, když jsme 

byly s maminkou na návštěvě u strýce 

Viktora v Moskvě, během mých vyšetření 

na moskevské klinice. 

„Já vím, kdo to je!“ nadšeně jsem 

pronesla k velkému překvapení mých 

kamarádů. „Můj strýček v Moskvě má 

dobrého známého. Je to vědec, který byl 

členem vědecké skupiny, zkoumající 

ostatky svatých z Pečerského kláštera. 

Vyprávěl, že tam prováděli jakési 

biochemické, rentgenologické, 

bakteriologické a ještě... už si nepamatuji, 

jak se tomu vědecky říká... Zkrátka jakési 

výzkumy, které umožňují sestavit zevnějšek 

a stavbu těla člověka z kostí...“ 

„Morfologické a antropometrické,“ 

napověděl mi Nikolaj Andrejevič. 

„Přesně ty,“ už jsem se k němu 

bezprostředně obracela o pomoc a pronesla 



jsem: „A ještě tamty..., když zjistí, kdo měl 

jakou nemoc...“ 

„Etiologické.“ 

„Ano,“ kývnula jsem. „Takže díky 

těmto výzkumům sestavili pravou podobu 

některých pečerských svatých z Blízkých 

jeskyní, a to včetně zevnějšku Agapita. 

Navíc jeho ostatky vyvolaly mezi vědci 

hotové pozdvižení. Všechno to začalo tím, 

když vědci zjistili, že Agapitovy ostatky 

vylučují cosi nepochopitelného. Nebylo to 

ani záření, ani pole, prostě neznámý druh 

energie. Pak prováděli různé experimenty. 

Vedle Agapitových ostatků se měnila 

dokonce i struktura vody, květiny rostly 

rychleji, dokonce pak byly odolnější a 

‚zdravější‘. Dále objevili jakési obranné 

prvky proti účinkům radiace. A dokonce i 

v místnosti, kde se ostatky nacházely, bylo 

odhaleno cosi, co velmi silně 

bakteriologicky ovlivňuje vzduch. 

Obyčejná voda, která určitou dobu stála 

vedle Agapitových ostatků, měnila své 

vlastnosti. A při dalších experimentech na 

zvířatech a lidech měla tato voda léčebný 

účinek, lidem se rychleji hojili rány, 



zdolávali různé nemoci a nemocná zvířata 

se rychle uzdravila. To nejdůležitější ale je, 

že byla objevena jakási zvláštní cykličnost 

ve ‚vyzařování‘ ostatků. V určitých dnech 

se toto ‚pole‘ ostře zesilovalo, a to 

mnohonásobně. Dá se říct, že se chovalo 

tak, jako by patřilo živému organizmu... 

Tak!“ 

Když jsem pověděla všechny 

informace, které mi byly známy, odmlčela 

jsem se. 

„To je super!“ hvízdnul Andrej. 

„Co byste chtěli,“ řekl Sensei, „Agapit 

byl Bódhisattva.“ 

„Počkej,“ pronesl psychoterapeut, „on 

přece patřil ke křesťanskému náboženství. 

A Bódhisattva to je spíš buddhistický 

Východ.“ 

„Už jsem ti kdysi vysvětloval prvotní 

význam slova Bódhisattva, vzpomínáš? 

Toto slovo pochází ze Šambaly. 

Bódhisattva patří Bohu stejně jako člověk. 

Náboženství a členění víry je jen záležitostí 

lidí, kteří obchodují s Božím jménem.“ 

„Dobře. Pak tedy jiná otázka. Pokud byl 

Agapit bódha a když vezmeme v úvahu 



úroveň jeho znalostí... Proč je tedy za 

zakladatele Kyjevo-pečerské lávry, tohoto 

prvního duchovního centra na Staré Rusi 

považován Antonij, a nikoli Agapit, který 

žil v jeho době?“ 

Sensei se zasmál. 

„Spíš bych řekl, že Antonij žil v době 

Agapita... A co se týče tvé otázky, 

zapomněl jsi na jeden malý detail. 

Bódhisattvové málokdy vystupují jako 

vůdčí osobnosti lidské společnosti, pokud 

to není spojeno s nějakým určitým úkolem, 

jako tomu bylo například u bódhy Issy. 

Obvykle jsou to jejich učedníci a 

následovníci. A Bódhisattva zpravidla 

zůstává pro širší veřejnost neznámý.“ 

„A proč?“ podivila se Taťána. 

„Když uvážíme, že se Bódhisattva 

nemíchá do lidských záležitostí, může jen 

poradit, co má lidstvo dělat, aby bylo lepší 

a duchovnější. A samotná proměna je jen 

otázkou volby a je v rukou samotných lidí, 

tedy například jeho učedníků a 

následovníků.“ 

„Chceš říct, že Antonij byl Agapitovým 

učedníkem?“ uhodl Nikolaj Andrejevič. 



Sensei přikývnul. Doktor se zamyslel a 

pak se zmateně zeptal: 

„Jak tedy vzniklo tvrzení, že Agapit byl 

Antoniovým učedníkem? Vždyť se to na 

něčem muselo zakládat?“ 

„‚Základ‘, jak říkáš, byl jen verzí 

církve, která zase vycházela z takových 

knih jako například Knihy otců...“ 

„Knihy otců?“ zeptal se Voloďa. 

„Ano. Je také označován jako Kyjevo-

pečerský paterik. Je to kniha o životě a 

působení svatých otců pečerských, která 

byla napsána ve 13. století. A také podle 

zápisků mnicha Pečerského kláštera 

Nestora Letopisce Legendy... nebo 

například podle knihy Pověst dávných časů, 

kterou znáte ze školy.“ Sensei udělal pauzu, 

podíval se na náš mladý kolektiv a 

dobrosrdečně pronesl: „Pokud jste se 

samozřejmě ve škole učili a neodpykávali 

jste si jen čas od zvonění do zvonění.“ 

„Ale ne, pamatujeme si, pamatujeme,“ 

pochlubil se Kosťa. „Dokonce i znám 

datum, kdy byla napsána.“ A s důrazem 

pronesl: „1113-1115 po narození Krista.“ 

Všem se na tvářích objevil úsměv. 



„Správně,“ poznamenal Sensei. „Takže 

za určitou dobu po skutečných událostech, 

s ohledem na tehdejší politickou situaci ve 

státě a také preference a sympatie mezi 

vyšším duchovenstvem.“ 

„No, ano,“ řekl jízlivě Viktor. „Pak se 

máme vyznat v tom, kdo měl pravdu. Jak se 

u nás říká, když si u soudu vyslechnete dva 

svědky ohledně jedné a té samé dopravní 

nehody, ztrácíte důvěru v historiky.“ 

Zasmáli jsme se a Kosťa k tomu dodal 

ještě vtípek. 

„Když se zeptali Bernarda Shawa po 

jednom z jeho projevů: ‚Co k tomu říká 

historie?‘ Ten odpověděl: ‚Historie, sire, 

bude lhát jako vždy‘.“ 

„Ale proč hned tak kategoricky,“ namítl 

Sensei, zatímco se ostatní smáli. 

„Jednoduše každý člověk vysvětluje 

minulost podle vlastního vnímání. A vlastní 

vnímání závisí na stupni jeho duchovnosti a 

osobního zájmu a tím také trpí objektivita. 

Když dáte za úkol deseti lidem, aby popsali 

jednu a tutéž událost, můžete si být jisti, že 

se toho každý chopí po svém. Například 

politik ji popíše tak, jak se mu to ve světle 



událostí jeho doby zdá výhodné. Lékař ji 

popíše v souladu s lékařskými názory. 

Obyčejný člověk pak z běžné, každodenní 

pozice, a bude zdůrazňovat ty momenty, 

které jsou zajímavé pro jeho osobu. Tak 

vzniká různá historie. Ale v každé z těchto 

historií můžeme zachytit hlavní nitku 

proběhlých událostí. Jak se říká, je nutné 

dívat se na podstatu.“ 

„Vlastně máš pravdu,“ souhlasil Nikolaj 

Andrejevič. „Ve spoustě případů je pohled 

na současnou historii jednostranný, a to už 

nemluvím o vzdálené, téměř zapomenuté 

minulosti...“ 

„A když vezmeme v úvahu, že se 

bohužel lidé nemění, lépe řečeno, nechtějí 

se měnit...“ se smutným tónem pronesl 

Sensei. 

„...historie se pak opakuje,“ uzavřel 

jeho myšlenky Nikolaj Andrejevič. 

„I když je to velice smutné.“ 

Sensei se zamyšleně zadíval do ohně. 

Nastalo krátké mlčení. Rozhodli jsme se, že 

nebudeme rušit svými otázkami rozhovor 

mezi „mistry“. 



„Tak jak to bylo ve skutečnosti před 

tisíci lety?“ velice zajímalo Nikolaje 

Andrejeviče. 

„To je samozřejmě dlouhá historie...“ 

„Nemáme naspěch,“ odpověděl za 

všechny Voloďa, usadil se pohodlněji na 

svém místě a připravil se na vyprávění. 

„Když teda nespěcháte,“ stejným tónem 

mu odpověděl Sensei, „tak poslouchejte... 

Povídání o životě Bódhisattvy Agapita na 

ruské zemi musíme začít příběhem o 

Antonijovi. Pak pochopíte proč...“ 

Byl teplý letní večer. Kolem zavládlo 

naprosté ticho. Mořské vlny sotva slyšitelně 

pleskaly o břeh, vedly nás svým 

monotónním, melodickým zvukem do 

tunelu času, do vzdálené minulosti, a 

jakkoli je to zvláštní, ta se nám vzdálenou 

vůbec nezdála. 

„Antonij se před přijetím do mnišského 

stavu jmenoval Antipij. Narodil se 

v Černigovském kraji, v Ljubeči v roce 983, 

pět let před příchodem křesťanství na Rus, 

v době, kdy v hlavním městě Kyjevě vládl 

Vladimir I. Svatoslavič.“ 



„Není to náhodou ten, kterého 

označovali v ruských pověstech jako 

Červené Slunce?“ přidal se Kosťa. 

„Je to on, vnuk kněžny Olgy a 

kyjevského knížete Igora,“ upřesnil Sensei 

a pokračoval: „Doba, kdy byl Antipij 

mladý, byla bouřlivá. Zrovna se formoval 

starý ruský stát, spojovaly se 

východoslovanské kmeny. Na jihu a západě 

se vedly války se sousedními zeměmi. A 

vodu čeřily také vnitřní rozbroje, vzájemné 

boje mezi různými náboženskými 

skupinami. V té době se už aktivně, tak 

říkajíc ‚výnosem shora‘, nahrazoval velký 

počet pilířů pohanství za nové křesťanské 

kánony. Přičemž z obou stran se věc 

vyhrotila na ‚nože‘. Zkrátka obyčejný chaos 

nebo jak se dnes říká ‚šílená doba‘.“ 

 „No jo, neboli – ani nepříteli bych 

nepřál, aby se narodil v době změn,“ řekl 

Voloďa svým hlubokým hlasem. 

„Přesně tak. I když Antipiovi se to 

podařilo…“ 

„Stejně jako nám všem,“ tiše dodal 

Viktor. 



„Dá se říct, že mládí měl Antipij 

‚veselé‘. Probíhající události napomohly 

tomu, že se začal snažit, aby se vyznal 

nejen v tom vnějším, ale v prvé řadě hlavně 

sám v sobě. A nechtěl se jen vyznat, ale 

vyznat se do hloubky. Mnozí lidé tehdy 

věřili v Boha. I on cítil, že Bůh existuje. 

Ale proč se kolem děly takové nepokoje? 

Jak mohl Bůh dopustit takové zlo? Byly to 

jakési nesmyslné konflikty, zbytečné 

prolévání krve. Trpěli lidé, trpěli jejich děti, 

řádily nemoci, bída, smrt. Antipij měl 

možnost vyslechnout si zastánce různých 

náboženství. Všichni učili víře ve svého 

Boha, uctívání Jeho a modliteb. Ale 

paradoxní bylo to, že jim všem chyběla ta 

čistá víra, kterou hlásali. Sami nedělali to, 

co vyžadovali od ostatních. Antipij 

nedůvěřoval lidem, kteří přicházeli 

s mečem a přitom vyprávěli o Bohu. Na 

druhou stranu mu nedávaly pokoj 

myšlenky, proč je kolem tolik trápení, 

nesmyslně se prolévá mnoho krve, když nás 

Bůh miluje? Jak může Bůh dopustit takové 

velké utrpení? 



Otázek bylo spousta, ale jak to tak 

bývá, v takovém proudu myšlenek se 

neobjevila ani jedna kloudná odpověď. Až 

jednou vyslechl od jednoho poutníka, který 

se u nich zastavil na nocleh, zajímavý 

příběh. Tento poutník mu pověděl o životě 

Ježíše Krista. Antipij byl užaslý. Vždyť lidé 

zabili Syna samotného Boha. Proč tehdy 

všemocný Bůh tyto lidi nezastavil? Proč 

nezasáhl, když jeho vlastního Syna mučili 

hříšníci a Jeho tělo umíralo na kříži? Ale 

když Antipij pochopil, že podstata spočívá 

v lidské volbě, volbě každého člověka před 

tváří Hospodinovou, pochopil, že příčina 

chaosu, který kolem vzniká, nespočívala 

v Bohu, ale v samotných lidech, ke kterým 

patří i on. 

Toto zjištění natolik změnilo jeho 

osobní názory na život, že začal jinak 

pohlížet nejen na dávno minulé události 

před tisíci lety, ale také na současnost. 

Upřímně si zamiloval Krista, protože mu 

byl blízký ve svých strádáních. Antipij si 

zcela upřímně, opravdově zamiloval Boha a 

zamyslel se nad tím, kým vlastně je před 

tváří Boží? 



Antipij byl také ohromen tím, že na 

světě žijí lidé, kteří skutečně zasvětili svůj 

život Bohu. Poprvé v životě uslyšel od 

poutníka, že na hoře Athos co je v zemi 

Řecké, existuje svaté místo. A že tam žijí 

lidé odlišní, jiní než všichni. Opouští tento 

všední svět a odcházejí do ústraní kvůli 

Bohu, aby se k Němu modlili pro spásu své 

duše. Nosí černé oděvy. A skládají tři sliby: 

poslušnosti, celibátu a chudoby. A tito lidé 

jsou označováni jako ‚mnichové‘. 

Antipij zahořel touhou stát se 

‚mnichem‘ a přebývat v modlitbě k Bohu. 

Jen nevěděl, ani kudy se jde na tuto horu 

v zemi cizí, Řecké, ani jak se má správně 

modlit k Bohu tak, aby jej vyslyšel. Tehdy 

se Antipij začal obracet k Bohu 

prostřednictvím svých prostých, upřímných 

slov a prosil Jej, aby mu poslal moudrého 

učitele, který by jej naučil modlitbě pravé, 

takové, která povede ke spáse duše. Jeho 

přání bylo tolik silné, tak vytrvale na to 

myslel a upřímně prosil Boha nejeden 

měsíc a nejeden rok, a to mu nakonec 

přineslo ovoce. 



Stalo se to v zimě, když začínal den 

dvanáctého února podle starého kalendáře 

(juliánského) nebo dvacátého pátého února 

podle nového kalendáře (gregoriánského, 

který teď používáme). Té noci nemohl 

usnout, znovu přemýšlel o Bohu. Tolik se 

pohroužil do svých myšlenek, že se k Němu 

začal obracet jako milující syn ke svému 

vlastnímu Otci, prosil Jej o modlitbu pro 

spásu duše, jak jen mohl. Intuitivně vycítil, 

že může Boha prosit jen o duchovní 

záležitosti a nikoli o ty pomíjející, zemské. 

A prosit je třeba upřímně, s čistou vírou 

v duši. Když Antipij znovu v myšlenkách 

oslovoval Boha, najednou v jeho hrudi 

vzplál nepřirozený oheň. Zdálo se, že se 

oheň zesiloval každou vteřinou. Nakonec už 

byl tolik silný, že to bylo nesnesitelné. 

Antipij se rychle obléknul a vyšel ven. 

Na mrazu mu bylo mnohem lehčeji. Vál 

chladný, vlezlý vítr. Sněžilo. Antipij se 

rozhodl, že se schová před nečasem do 

nedalekého stohu sena. Pozoroval ze svého 

úkrytu běsnící přírodní živel, cítil v hrudi 

silný žár a začal se s ještě větší upřímností 

obracet k Bohu. Tolik se pohroužil do 



těchto proseb, že zapomněl na počasí, i na 

místo, na čas kolem sebe. Zaplavil jej 

neobvyklý pocit, že je blízko Bohu, blízko 

nejmilejší a srdci nejdražší Bytosti, a z toho 

mu bylo na duši překvapivě lehce a dobře. 

Už svítalo. Vítr náhle utichl. Přestal 

padat sníh. Na horizontu se přes olověné 

mraky začaly probíjet první sluneční 

paprsky a oživovaly svou hrou třpytivého 

světla oslepující bílý prostor. Najednou 

Antipij uviděl nedaleko sebe zvláštního 

starce v černém oděvu. Prošedivělé rusé 

vlasy a bělosněžná bradka lemovaly jeho 

zvláštní tvář. Lehký, přívětivý úsměv zdobil 

jeho ústa. A neobyčejné oči, které pronikaly 

do samotné duše chlapce, vyzařovaly 

hluboký soucit a věčnou dobrotu. 

Stařec se začal přibližovat, 

nepozorovaně a neslyšně našlapoval 

bosýma nohama po sněhu. Bylo zvláštní, že 

Antipij slyšel jeho přívětivá slova, 

melodický hlas, který laskal sluch, i když 

stařec vůbec neotvíral ústa. Zastavil se 

velmi blízko a Antipij ucítil něžné, voňavé 

aroma, které z něj vycházelo. Nečekaně 

začala ze starcovy hrudi vystupovat modro-



bílá koule. Její světlo bylo neobyčejně čisté 

a jasné, ale přesto neoslepovalo a neřezalo 

do očí. Naopak, přitahovalo k sobě pohledy 

svým měkkým svitem a okouzlujícími 

modrými tóny. Mezi tímto proudem čistého 

světla se začala objevovat svítící zlatá 

písmena, která se postupně změnila na 

celistvý text. Antipij brzo pochopil, co tam 

bylo napsáno, protože už mu v hlavě začal 

znít melodický hlas starce se slovy 

modlitby o spásu duše: ‚Otče můj Pravý! 

V tebe Jediného věřím a modlím se 

k tobě, Pane, jen za spásu duše své. A 

buď vůle Tvá svatá...‘ Pak začalo být 

Antipii na duši tak dobře a tak klidně, jako 

by na něj skrze tuto modlitbu obrátil Bůh 

svou pozornost a nabídl svému dítku 

pomocnou ruku. 

Když mu stařec předal modlitbu, 

přikázal mu, aby šel do Cařihradu ... to je 

současný Istanbul v Turecku, nachází se na 

obou březích zálivu Bospor mezi Evropou a 

Asií, a ten spojuje Černé a Marmanské 

moře...  V té době tak Rusové označovali 

Konstantinopol – hlavní město tehdejšího 

Byzantského impéria... 



„Takže stařec mu přikázal, aby šel do 

Cařihradu a odtud na Svatou horu, kde mu 

Bůh umožní setkání s Tím, v Kom skutečně 

přebývá sám Duch Svatý, a Ten bude jeho 

Pochodeň na cestě k Bohu. Když to stařec 

řekl, zmizel. Znovu se zvedl vítr. Nebe se 

zatáhlo a zase začalo silně sněžit. Ale 

Antipij už nevěnoval pozornost 

rozběsněným živlům. Byl šťastný a 

rozhodnutý, že splní příkaz starce, jehož 

dobrotivá tvář se vtiskla do jeho paměti na 

celý život. Toto vidění bylo pro celý jeho 

další osud klíčové. Dá se říct, že od této 

chvíle, chvíle jeho osobní volby, se 

Antipijův život zcela změnil. 

Celý týden byl Antipij ve zvláštním 

stavu nadšení duše, bez ustání opakoval 

modlitbu, kterou mu předal stařec. Jako by 

byl samotný Bůh vedle něj a nevýslovně 

obšťastňoval duši svou přítomností. Právě 

tehdy v Antipijovi vznikl nový pocit 

k Bohu, který se nedal s ničím porovnat. A 

poprvé pochopil, co to je opravdová Boží 

láska. Tento pocit se ani trochu nevyrovnal 

jeho předchozím myšlenkám na Boha, 

naivním srovnáváním s obyčejnými 



lidskými emocemi, které mezi lidmi jsou. 

Bylo to cosi vyššího, co nelze popsat 

lidskou řečí. Bylo to právě To, z čeho se 

duše radostí chvěla a byla nadpozemsky 

šťastná. 

Ale přesně za sedm dní od 

nezapomenutelného setkání se tento 

neobyčejný pocit Přítomnosti vytratil, 

v paměti zůstaly jen příjemné vzpomínky 

na skutečné božské pocity, při kterých duše 

jásala. Antipij se bez rozmýšlení vypravil a 

vydal na dalekou cestu, aniž by pořádně 

věděl, jakým směrem má jít. Ale jak se říká, 

všechny cesty vedou do Říma. A Antipije 

zavedly do Cařihradu. Cesta nebyla snadná. 

Antipij si ale neustále opakoval modlitbu 

pro spásu duše, kterou slyšel od starce, a 

cítil, že mu pomáhá sám Bůh. Zázrakem se 

zachraňoval před nebezpečím na svých 

cestách a také měl neskonalé štěstí jak na 

pocestné, tak na dobré lidi, kteří mu 

ukazovali jeho cestu, dávali mu milodary a 

poskytovali dočasný nocleh. 

Když se Antipij konečně dostal do 

Cařihradu, tedy do Konstantinopole, dlouho 

se procházel po hlavním městě. I když bylo 



město krásné, všechno v něm bylo cizí: cizí 

jazyk, cizí lidé, cizí zvyky. Strávil tam 

několik dní, než potkal poutníka, který měl 

také namířeno na Athos. Pokud se 

podíváme na dnešní mapu, pak se Athos 

nachází v současném Řecku. Je to úzký 

hornatý poloostrov, přesněji řečeno 

východní výběžek poloostrova Chalkidiky 

v Egejském moři. Je zakončen horou Athos, 

která má výšku něco přes dva kilometry. 

Právě díky ní získal poloostrov své jméno... 

V době, kdy na toto místo přišel Antipij, už 

byl Athos uznán jako nezávislý mnišský 

stát, i když jen formálně. Administrativně 

byl totiž podřízený byzantskému vladaři. 

Fakticky se ale řídil podle vůle Prota, 

starce, kterého si všichni vážili a 

každoročně volili k moci ze všech tamních 

klášterů. Na Athosu už tehdy stály takové 

kláštery jako například Veliká lavra, 

Protaton, Moni Iviron. Ale Antipie tam 

hned nepřijali. 

Tehdy se Antipij na radu starého 

mnicha usídlil v jedné z jeskyní, která se 

nacházela na osamělém místě v jihozápadní 

části ostrova. Musím poznamenat, že celé 



dva roky, které prožil v jeskyni, byly pro 

něj i přes bídnost stravy nejlepšímy roky na 

Athosu. Byl šťastný, že se konečně dostal 

na Athos, jak mu kázal stařec v jeho vidění. 

Byl šťastný, že se mohl vroucně modlit 

k Bohu modlitbou, která mu byla předána 

ve zjevení, žít pro to a být s Ním o samotě 

uprostřed této nádherné přírody. Ve dne 

navštěvoval mnišské chrámy, učil se nový 

jazyk a životní řád mnichů. A po večerech 

se usilovně modlil, většinou v modlitbě 

vyprovázel západ slunce a vítal brzký 

východ. Až po dvou letech jej přijal opat 

jednoho z klášterů a Antipij byl zařazen 

mezi mnichy, dostal nové jméno Antonij, 

na počest velebného Antonie Velikého 

Egyptského, který vedl zbožný život a žil 

dlouhou dobu v jeskyních v samotě. 

Antonij vnímal opata tohoto kláštera 

jako ‚Pochodeň‘, o které mluvil stařec ve 

zjevení. Opat zase, jak přísluší jeho 

duchovnímu titulu, začal učit Antonije 

mnišskému životu. Za několik let Antonij 

dosáhl takového duchovního růstu, tak se 

‚vypracoval ke cnosti‘, že mnozí využívali 

jeho duchovních sil. Dokonce i mnichové 



žasli nad takovým rychlým upevněním jeho 

ducha a vůle. Jednou měl opat vidění, že 

Antonij bude mít podíl na vzestupu 

křesťanské víry na Rusi, že je Antonii 

souzeno přichystat Obydlí pro samotného 

Ducha Svatého. Opat to vnímal jako 

znamení a rychle ho poslal na Rus, do 

Kyjeva. 

Antonii bylo tehdy asi třiceti let. Když 

se dostal do Kyjeva, navštívil kláštery, 

postavené řeckými mnichy, kteří přišli, aby 

Křtili Rus spolu s metropolitou Michailem. 

Ale nechtěl zůstat ani v jednom z těchto 

klášterů. Začal obcházet hornaté místní 

okolí. Nakonec našel menší jeskyni, kterou 

kdysi vykopali varjagové a usídlil se v ní. 

Ale nežil tam dlouho. Hned po smrti 

knížete Vladimíra přešla moc na 

Svatopluka, znovu začalo krveprolití a 

pronásledování. Antonij se vrátil zpátky na 

Athos, kde žil až do stáří v usilovných 

modlitbách. 

I když žil Antonij v souladu s řádem 

kláštera, přece jen oslavoval vlastní svátek  

radosti duše. Antonij si všiml, že každý rok 

v den památného zjevení zvláštního starce 



začal od nejčasnějšího rána pociťovat 

neobyčejný přísun sil. Znovu se vracel do 

stavu duševního nadšení který cítil po 

zjevení. Trvalo to přesně týden a pak znovu 

mizelo. Antonij začal vnímat tyto dny jako 

zvláštní svátek vlastní duše. Během tohoto 

týdne se snažil odejít do ústraní, nepřijímat 

stravu a ještě usilovněji se modlit k Bohu. 

A výsledek byl ohromující. Tento 

mimořádný pocit vnitřního nadšení se 

mnohonásobně zesiloval a každým rokem 

byl stále silnější. 

Když pak Antonij studoval církevní 

literaturu, stále častěji docházel k závěru, že 

se mu v tomto památném vidění zjevil 

samotný Archanděl Gabriel – zvěstovatel 

radosti a spasení, první posel a služebník 

Božské všemohoucnosti a Božských 

tajemství, i když to bylo z církevního 

pohledu zjevení poněkud zvláštní. 

Nejdůležitější události v duchovním 

životě Antonie ale začaly, když mu bylo 

něco přes šedesát let. Jednou se mezi bratry 

začala šířit zvěst, že by klášter měla poctít 

svou návštěvou nějaká tajemná osoba. 

Podle informací starších se opravdu 



připravovali k příchodu nějakého důležitého 

duchovního vůdce. Jak později Antonij 

vyprávěl přímo Agapitovi, myslel si tehdy, 

že se očekává příchod nějakého velmi 

váženého duchovního starce. Jaké bylo jeho 

ale překvapení, když namísto starce uviděl 

mladého světlovlasého muže příjemného 

vzhledu, se světlými rusými vlasy. Zvláštní 

byly i jeho pronikavé oči, které navzdory 

jeho věku zářily jakousi hlubokou 

moudrostí a duchaplností. Ale nejvíce 

Antonie udivilo to, s jakým rozechvěním a 

hlubokou úctou přistupovali někteří starci z 

Athosu k tomuto mladému člověku. 

Nemohl pochopit, proč byl jeho pobyt na 

tomto místě zahalen rouškou jakéhosi 

neproniknutelného tajemna. Kdo je ten, 

jemuž starší prokazují tolik úcty a věnují 

mu takové uznání a pozornost? Nezdálo se, 

že by to byl mnich, ale pronášel tak 

duchaplné a moudré proslovy, že  jej 

dokonce i ti nejmoudřejší vždy poslouchali. 

A nejen to, ukázalo se, že tento mladík byl 

člověkem velmi vzdělaným, hovořil plynně 

několika jazyky. Antonie obzvlášť potěšilo 

to, že tento uctívaný host pocházel z ruské 



země a, jak se později ukázalo, věděl hodně 

o Kyjevě a jeho okolí. Tento mladý muž se 

jmenoval Agapit. 

I když ho dokonce Antonij poznal 

osobně,  zpočátku si stále nemohl zvyknout 

na to, jak prostě se mladík vůči němu 

chová, nehledě na důležitost jeho osoby na 

Athosu a úctu starců. Ale snad nejvíc ho 

udivila jednoduchost a jasnost, s níž Agapit 

vysvětloval duchovní filozofování svatých 

otců. Výklad učení Krista byl Antonij 

schopen poslouchat celé hodiny, protože 

Agapit mluvil tak jednoduše a 

srozumitelně, uváděl příklady a 

podrobnosti, jako by se sám účastnil těchto 

tisíc let starých událostí. A tato vyprávění 

přiměla Antonie znovu a znovu číst 

dostupnou duchovní literaturu.  

Během doby, po kterou Agapit pobýval 

na Athosu, se s ním Antonij velmi spřátelil. 

Nehledě na Agapitovo mládí, disponoval 

značnými znalostmi, mimo jiné také 

v oblasti medicíny. A o část těchto znalostí 

se podělil s Antoniem. Agapit také, řečeno 

současným jazykem, vynikal ve fyzice, 

chemii, ve znalostech přírodních jevů, pak 



také v různých oblastech lidského života - 

ve filozofii, politice, náboženství. 

Debatovat s ním na různá témata byla 

prostě radost. Tyto rozhovory navíc 

zanechávaly v duši jakýsi nevysvětlitelně 

příjemný pocit.  

Antonij se spřátelil s Agapitem nehledě 

jejich značný věkový rozdíl. A díky tomuto 

přátelství Antonij odhalil zcela novou 

ohromující stránku Agapitovy osobnosti, 

když byl zasvěcován do tajemství 

prapůvodní nauky - Učení Bílého Lotosu. 

Právě z Agapitových úst se Antonij poprvé 

dozvěděl o někdejší lidské civilizaci Alt-

Landy, o podzemním Chrámu Lotosu, 

vybudovaném tehdy na území Kyjeva, o 

břemenu, které Ježíš Kristus předal Ondřeji 

Prvnímu povolanému na tato území. Agapit 

mu pověděl velmi mnoho a mnohému ho 

naučil.  

Po nějaké době se museli rozloučit. 

Agapit měl jet do hlavního města Byzance a 

odtud dál na Východ. Ale slíbil, že se 

s Antoniem ještě setkají a ‚předpověděl’, že 

se setkají na zemi kyjevské, na místě, 

označeném ještě za dob Alt-Landy. 
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Když Agapit odešel z Athosu, za 

několik let dostal opat znovu zprávu od 

Boha. V jeho vidění se mu zjevil samotný 

Archanděl Gabriel a nařídil mu, aby poslal 

Antonie na Rus. Bylo to v roce 1051. 

Tentokrát, když byl Antonij v Kyjevě, 

už neobcházel křesťanské kláštery, i když 

v každém z nich by neodmítli ubytovat 

ctěného starce z hory Athosu. Antonij šel 

cíleně na to místo, kde se náhodou zastavil 

poprvé, když navštívil Kyjev, a kam se měl 

podle Agapita vrátit před svým odchodem. 

Usídlil se na kopci vedle Dněpru, ve stejné 

jeskyni. A začal tam žít, čekal na Agapita a 

stále se modlil k Bohu, zvláště pak tou 

modlitbou, která jej prováděla od mládí. 

Nehledě na to, že měl často nouzi ve stravě, 

i tak se každý den zabýval fyzickou prací, 

prohluboval jeskyni, přece jen byl znovu 

opravdově šťastný. A to proto, že pobýval o 

samotě s Bohem jako tehdy, v dávném 

mládí, když žil v jeskyních na Athosu. 

Nejdřív se o něm dozvídali místní 

obyvatelé. Antonij začal být slavný tím, co 

jej naučil na Athosu Agapit – svými 

zázraky, darem prozřetelnosti, léčením 



pomocí modliteb. A lidé se k němu 

obraceli: jedni kvůli léčení, jiní pro 

požehnání, další s přáním, aby s ním mohli 

zůstat a pracovat na svém duchovním růstu. 

Takže když přišel Agapit, Antonij  už 

obýval jeskyni s několika dalšími lidmi, 

které stařec na jejich vlastní žádost přijal do 

řádu jako novice.  Ti společnými silami 

rozšířili a prohloubili jeskyni a vybudovali 

si tam cely, ve kterých žili. 

Antonij s velikou radostí přivítal svého 

starého přítele. Když ostatní viděli, jak se 

stařec chová k Agapitovi uctivě, také 

k němu projevovali velký respekt. Agapit 

nepřestával udivovat Antonie svou 

záhadnou, do značné míry tajemnou 

osobností. Po příjezdu Agapita do Kyjeva, 

byl Antonij svědkem jeho tajného setkání s 

Jaroslavem Moudrým. Agapit předal knížeti 

čtyři cenné rukopisné knihy a tři 

manuskripta do jeho knihovny. Tři z těchto 

knih byly ozdobeny drahými kameny. 

Kdežto čtvrtá kniha, ačkoli vypadala prostě, 

byla velmi starodávná. Antonij byl 

ohromen. Vždyť každá kniha byla 

skutečným mistrovským dílem a měla 



hodnotu celého jmění. Pokud jde o 

manuskripta… Dokonce jeden z 

manuskriptů měl v té době nesmírnou 

hodnotu. Dovolit si tak skvostný, opravdu 

královský dar mohla pouze osoba 

přinejmenším ‚modré královské krve‘. A 

nejen to tehdy Antonie překvapilo. 

Především  také způsob, jak přirozeně se 

k sobě chovali! Jaroslav s ním hovořil, jako 

by ho dávno znal,  počínali si jako staří a 

dobří přátelé, a to i přes jejich značný 

věkový rozdíl a vysoké společenské 

postavení Jaroslava.   

Po tomto památném setkání Antonij, 

otřesený tím, čeho byl svědkem, urychleně 

nabídl Agapitovi, aby se postavil do čela 

společenství, které vedl. Jenže Agapit si 

přál ponechat vše tak, jak to je, a zůstat 

prostým mnichem. Požádal Antonije, aby 

nikomu neprozradil, že se setkal 

s Jaroslavem. Chtěl být přijat do řádu jako 

novic, aby nevynikal mezi ostatními 

bratry.“ 

„No, tak to jo!“ vyhrkl Kosťa. „Byl 

přece Bódhisattva! A chtěl být prostým 

mnichem?!“ 



Sensei se na něj upřeně podíval a 

zřetelně pronesl: 

„Pro Bódhisattvu je jakákoli moc jen 

prázdné slovo. Bódhisattva slouží jedině 

Bohu.  Narozdíl od lidí ví, co je to být 

‚tady‘ a být ‚tam‘.“ 

Kosťa se trochu zarazil a zahanbeně 

pronesl: 

„No ne, jak jsem myslel... Že...“ a 

najednou zřejmě našel vhodný důvod, „že 

Člověk přece musí někdy odpočívat. 

Všechna práce je jenom práce. Vždyť jak je 

mi známo, prostí mnichové v té době tvrdě 

pracovali. 

Na to mu Sensei odpověděl: 

„Pro Bódhisattvu takový odpočinek, jak 

jej vnímají lidé, neexistuje. On ví, co to je 

čas a umí si jej vážit. Agapit byl 

samozřejmě vlivnou, silnou osobností. 

Vědomě se ale zřekl moci, vedení bratrů a 

zasvětil celý svůj volný čas skutečné 

pomoci lidem. Mimochodem později, když 

se počet bratrů zvýšil, předal Antonij vládu 

Varlaamovi, sám pak následoval Agapitova 

příkladu a stal se prostým mnichem.“ 

http://vezha.wikia.com/wiki/Бодхисатва
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„A jak pomáhal Agapit lidem? Léčil 

je?“ zajímalo Voloďu. 

„Ano. Agapit byl, kromě svých dalších 

předností, vynikajícím lékařem. Díky 

svému srdečnému a starostlivému přístupu 

k nemocným  získal nebývalou slávu a úctu 

mezi lidmi daleko za hranicemi Kyjeva, a to 

i přesto, že téměř nikdy nevycházel za 

brány kláštera. Stal se jedním z 

nejslavnějších lékařů  11. století. Lidé mu 

říkali ‚Léčitel od Boha‘. Dokázal vyléčit i 

velmi těžké nemoci, na které si nikdo 

z tehdejších lékařů netroufal.  Třeba už jen 

historicky známý fakt, kdy Agapit vyléčil 

smrtelně nemocného černihovského knížete 

Vladimíra Vsevolodoviče Monomacha. 

Lékař, známý pod jménem Armén, který 

byl považován za nejlepšího aeskulapa 

mezi bohatými lidmi, nemohl knížeti nijak 

pomoci. Kdežto Agapitovi stačilo, aby 

předal knížecímu poslovi ‚zázračný lektvar‘ 

připravený za pronášení jeho modlitby a 

Vladimír Monomach se uzdravil během 

několika dní. Později kníže přišel do 

jeskyní Pečerského kláštera, aby Agapitovi 

poděkoval, přinesl mu hodně drahých dárků 



a zlata. Jenže Agapit odmítl přijmout tyto 

dary jak z rukou knížete, tak z rukou bojara, 

kterého kníže později poslal svým jménem. 

Agapit totiž stejně horlivě a bezúplatně léčil 

jak prostý lid, tak i boháče, za což byl 

nazýván Agapitem Lékařem Nezištným. 

Přirozeně, že to vyvolávalo obyčejnou 

lidskou závist, hraničící se zlobou, zejména 

u Arména a jiných lékařů. Ale když už 

zmiňuji samotného Arména, ten si nakonec 

uvědomil,  Kým ve skutečnosti Agapit byl. 

A právě díky tomu se Armén později stal 

mnichem Pečerského kláštera.“ 

„Tak on si navíc nebral za své léčení 

ani peníze?!“ znovu užasl Kosťa. „A jak 

tedy Agapit žil?“ 

„Skromně. Duchovním úsilím.“  

Sensei se usmál a řekl: „Jeho cela 

vyvolávala lítost dokonce i u zlodějů. 

Protože jediné, co v ní bylo cenné, byl sám 

Agapit, jeho zkušenosti a znalosti.“ 

„A co jedl, ducha svatého?“ 

Sensei se zasmál. 

 „Ne. Sám sebe, jakožto ducha svatého, 

jíst skutečně nemohl.“ 



„Tak to ale není nadlouho... za chvíli by 

natáhl bačkory.“ 

„No, dřív nebo později každý z nás 

natáhne bačkory,“ možná z legrace, možná 

vážně řekl Sensei. „V tom smysl 

nespočívá.“ 

„No, to je jasné... Ale přece by tyto 

peníze nekradl, vydělával je počestnou 

prací. Tím spíš, že mu je lidé sami přinášeli. 

Proč si je nebral?“ 

„Víš, o co jde? Agapit učil mnichy, jak 

mají opravdově sloužit Bohu. Říkal, že 

pojmy ‚zlato‘ a ‚mnich‘ jsou neslučitelné. 

Člověk nemůže sloužit dvěma pánům 

současně – buď bude sloužit Bohu, nebo 

pozemskému bohatství čili ďáblu. Třetí 

možnost není. Za veškeré své činy mnich 

očekává na onom světě pravou odměnu 

pouze od Boha, nikoli od lidí tady a teď. 

Zlato pošpiňuje duši a pokouší mysl. Je to 

věc nízká, po níž mnozí prahnou, ale ve 

skutečnosti je jen pomíjivý klam. Pravou 

hodnotu nachází mnich v upřímné 

modlitbě za svou duši.  Nikoli o sytost 

břicha a zdraví těla byste se měli starat. I 

když se teď najíte do sytosti, dříve nebo 



později stejně budete mít hlad.  I když 

budete mít pevné zdraví, dříve nebo později 

vaše tělo stejně zemře.  Ale duše je věčná. 

A jen ona si zaslouží skutečnou péči. Jak 

říkával Agapit, mnich se modlí z celého 

srdce za všechny lidi, smysl mnišství je 

však ve službě Bohu a v tom, aby si 

vymodlili spásu pro svou duši.“ 

Sensei se odmlčel. Nastalo ticho. Ale 

brzo jej narušil zamyšlený hlas Viktora: 

„To zdaleka nedokáže každý...“ 

Ale najednou do úvah chlapce vpadl 

Kosťa se svými ‚rozumovými závěry’: 

„Takže Agapit byl slovy dnešního 

jazyka lidovým léčitelem?“ 

Na to mu Sensei s úsměvem odpověděl: 

„No, když použijeme dnešní jazyk, pak 

byl Agapit spíš akademikem. Jak už jsem 

říkal, vynikal nejen v oblasti medicíny, ale 

ovládal také jiné disciplíny. Mluvil 

několika jazyky. Bez sebemenších potíží 

četl v originále traktáty antických a 

starověkých římských autorů. Překládal 

knihy do slovanského jazyka. Pro knihovnu 

Jaroslava Moudrého přeložil nejen 

staroegyptské manuskripty, ale také knihy z 



Východu, které si přivezl s sebou. Později 

Agapit také pomáhal... nebo, přesněji 

řečeno, radil Svatoslavovi během 

sestavování ‚Sborníku roku 1073‘, kde 

kromě článku encyklopedického charakteru, 

byly podrobné lékařské informace. Zejména 

způsoby rozpoznávání nemocí, různé rady 

ohledně přípravy a použití léčivých rostlin, 

informace o fyziologii a anatomii člověka. 

Tato kniha pak dlouho sloužila jako studijní 

materiál.  

Agapit samozřejmě vštěpoval kulturu a 

touhu po poznání také mnichům. Některým 

předával znalosti z oblasti medicíny. Jiným 

ve volném čase pomáhal porozumět 

odborným knihám. Četba knih ve volném 

čase byla mimochodem poté zanesena do 

stanov kláštera jako povinná. Právě z jeho 

iniciativy byla vytvořena knižnice Kyjevo-

pečerského kláštera.“ 

„Knižnice?“ zeptal se Ruslan na slovo, 

které ho tolik tahalo za uši svým stářím. 

„Ano. Dnes se říká knihovna.“ 

„Ááá...“ 

„Takže některým zvláště nadaným 

mnichům Agapit pomáhal ovládnout umění 



léčitelství,“ pokračoval Sensei ve 

vyprávění. „Základem výuky byly zvláštní 

modlitby, vyslovené v určitém stavu 

vědomí, zpravidla nad jídlem nebo pitím. 

Díky tomu se tato tekutina, která byla poté 

používána jako lék, naplnila silou a byla 

podána nemocnému k vnitřnímu nebo 

vnějšímu užití. Jednoduše řečeno se 

Agapitovi učedníci učili měnit nejen 

fyzikální parametry kapaliny, ale také 

strukturu molekul tím, že využívali 

potřebné informace. Neovládali 

samozřejmě všechny detaily procesu, 

probíhajícího v mikrosvětě molekulární 

struktury tekutiny, a nevěděli, jak tento 

proces ovlivňuje makro objekt. Ale ani to 

nepotřebovali. Mniši jednoduše využívali 

obecné znalosti, které jim dával Agapit, 

stejně jako například my dnes využíváme 

elektřinu. Energii elektrického proudu 

používají lidé denně, ale dosud vlastně 

nikdo neví, co to je.  

 

 

Tak například Agapitův učedník 

Damien měl výborné schopnosti pro léčení 



lidí, zejména dětí, prostřednictvím 

pomazání olejem elaionem.“ 

„Čím, čím?“ zeptal se Slávek znovu, 

zřejmě nerozuměl. 

„Elaionem.“ 

„A co to je?“ 

„Elaion je olej z olivového stromu. 

V křesťanském náboženství existuje 

zvláštní obřad, tak zvané svěcení ealionu, 

což je obřadní  tajemství, prováděné nad 

nemocným sedmi kněžími, a pokud tato 

možnost není, pak jen jedním knězem. 

Jinak je označováno také jako soborování 

olejem. Podstata tohoto obřadu spočívá 

v tom, že jsou nad nemocným pronášeny 

určité modlitby a je pomazán posvěceným 

olejem. To se provádí sedmkrát.“ 

„A proč právě sedm kněží a sedmkrát?“ 

zeptal se Andrej. 

„Označuje to sedm kvalit životní síly, 

síly Sedmi Archandělů, kteří jsou 

prostředníky mezi Bohem a lidmi. 

Jednodušeji řečeno, sedmi Bódhisattvy. 

Užívání oleje k takovým účelům, je to 

velmi stará metoda léčby, v jejímž základě 

jsou právě ty znalosti, o nichž jsem vám 

http://vezha.wikia.com/index.php?title=Архангел&action=edit&redlink=1
http://vezha.wikia.com/wiki/Бодхисатва


vyprávěl, neboli schopnost člověka 

ovlivňovat okolní svět prostřednictvím 

kapaliny. Proto se s něčím podobným 

můžeme setkat v různých náboženstvích a 

při rituálech různých národů světa.“ 

„Ano,“ vydechnul Nikolaj Andrejevič. 

„Lidé pomalu ztrácejí podstatu, zůstává jim 

jen její vnější podoba.“ 

„Bohužel,“ pronesl Sensei. „Kdysi lidé 

věděli, co dělají. Teď jen napodobují vnější 

formu těchto znalostí. Když se třeba 

zaměříme na jedno z tajemství křesťanství – 

Křest, které vyjadřuje příslušnost člověka 

k danému náboženství. Dnes je to složitý 

slavnostní obřad, jehož základem je trojí 

ponoření člověka do svěcené vody, četba 

modliteb, pomazání elaionem, olejem miro. 

Ale často dokonce ani ti, kteří provádějí 

tento obřad, nevědí, jaká za vší touto vnější 

podobou stojí obrovská síla. Dokonce ani 

samotní věřící skutečně nedoceňují a plně si 

neuvědomují pravé působení této získané 

vody.“ Na chvíli se odmlčel a pak dodal: 

„No a samotný obřad omývání novorozenců 

vodou nevznikl v křesťanství hned, ale 



mnohem později, vzhledem k utváření a 

zdokonalování křesťanské obřadnosti. 

Kořeny Křestu sahají hluboko k 

předkřesťanským kultům. Takové vodní 

obřady byly prováděny také v mnohých 

náboženstvích starého světa, které se zase 

zakládaly na pověrách předků o ‚očistné‘ 

síle vody. Ale smysl praktiky Křestu, která 

byla zpočátku lidem předána, je mnohem 

hlubší a sahá až za hranici toho vodního 

živlu, který zvnějšku vidí lidé.“ 

„Dřív jsem nevěnoval pozornost 

takovým momentům,“ znovu pronesl 

Nikolaj Andrejevič. „Ale teď jsi povídal o 

Křestu a já jsem si vzpomněl na jeden 

rozhovor s mým někdejším pacientem. Je 

věřící, dá se říct až fanatik, vykládá každé 

slovo církve doslova. Takže při jednom ze 

sezení mi popisoval ideologii obřadu Křestu 

u křesťanů. Já sám jsem pokřtěný, i když 

v dětství. Ale tohle jsem slyšel poprvé 

v životě. Podle této ideologie se jen ten, kdo 

přijímá křest, očistí od prvotního hříchu, 

spojeného s narozením člověka, a nikdo 

jiný. Že až po křestu se člověk stává členem 

církve, získává její výhody, kterými je život 



Věčný. Údajně před Křestem v sobě člověk 

nese ďáblovo znamení, není tedy oddělen 

od Satana. A poté, co absolvuje tento 

proces, je z jeho srdce vyhnán Satan a 

navždy zůstává vně člověka. A že díky 

Křestu se člověk může zbavit všech hříchů a 

dále se jich nedopouštět. Copak je to 

možné?“ 

„Samozřejmě, že ne. Křest má 

bezesporu sílu. Ale pro obyčejného člověka 

je to jen podnět k duchovnímu probuzení. 

Ale to jej nezbavuje Materiální podstaty, 

což je v křesťanství označováno jako Satan. 

Člověk je v  těle Materiálním. Rozum 

člověka je rozumem Materiálním. A to 

nejde jen tak odhodit nebo se toho zcela 

zbavit. Takové myšlení se dá přirovnat 

k tomu, když se člověk, který jede v autě, 

snaží přesvědčit sám sebe, že v něm nejede, 

ale prostě letí  vzduchem. 

Dokonce i Bódhisattvové, kteří se rodí 

v lidském těle, jsou pokoušeni Materiálnem 

a sváděni vším lidským. Třeba například 

Ježíš, Syn Boží, který se narodil v lidském 

těle. On se také nevyhnul tomuto údělu. 

Čtyřicet dní bojoval se Satanem, tedy 



jednodušeji řečeno, procházel si osobním 

Armageddonem. Podřídil rozum Materiálna 

své Duchovní Podstatě,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

‚přikoval‘ své Materiálno ‚na řetěz‘. Ale i 

to pak ‚štěkalo‘ a ‚kňouralo‘ celý život, 

dávalo o sobě vědět. I když byl Ježíš Velkou 

Duší, nacházel se v hmotném těle. A s tím 

nic nenaděláš. Takový je Zákon. Taková je 

lidská přirozenost.“ 

A najednou Kosťa s úsměvem vyhrkl: 

„Vzpomínám si, jak mě křtili ve čtvrté 

třídě. Kněz se nás na něco ptal a my jsme 

mu sborově odpovídali. A pak nám řekl, ať 

se otočíme na západ, foukneme a plivneme 

ze všech sil na Satana. To jsem si dobře 

zapamatoval, protože jsem tehdy nabral 

všechny své sliny a tak jsem se snažil...“ 

Zasmáli jsme se a Sensei řekl: 

„Procházeli jste jedním z obřadů 

Křestu – zapovězení nečistých duchů a 

zřeknutí se Satana.“ 

„To jo, všechno to chápu,“ zasmál se 

Kosťa, který svými úvahami napodoboval 

Nikolaje Andrejeviče. „Ale proč jsme měli 

plivat?“ 



„Má to v sobě symboliku. Tímto 

plivnutím křesťan ukazuje, že se nebojí 

Satana a jeho úkladů, protože mu Bůh 

poskytne potřebnou ochranu,“ vysvětlil 

Sensei. „Dá se říct, že se tak vyjadřuje 

krajní pohrdání Satanem.“ 

„No, to je mi kultura, úplně jako ve 

středověku,“ zasmál se Kosťa. 

„Kultura s tím nemá nic společného. 

Lidé se přece nemění. Jací byli, takoví i 

zůstali.“ 

„A proč jsme se otáčeli na západ?“ 

„Západ byl v pravoslaví vždy spojen se 

silami, které stály proti Bohu. A když se 

křtěný člověk při tomto obřadu otáčí na 

západ, pak to pro církevní představitele 

znamená, že se tak bezprostředně zříká 

Satana a sděluje mu to přímo ‚do očí‘. A 

pak se otáčí k oltáři na východ. Tato 

světová strana spojuje člověka 

s Hospodinem.“ 

„No, pokud vezmeme v úvahu, že někde 

tam se nachází Šambala, pak mají v něčem 

pravdu,“ poznamenal Voloďa, udělal pauzu 

a pronesl svým hlubokým hlasem: „A co se 

týče Západu, tak taky.“ 



„Vzpomínám si, že tehdy ještě kněz četl 

modlitby v církevní slovanštině,“ 

zavzpomínal Kosťa. „I když musím 

připustit, že jsme polovině slov nerozuměli. 

Pak nás pokropili vodou, čímsi namazali. 

Á! Ještě nám ustřihli prameny vlasů, my 

jsme je zabalili do hmoty z vosku a dávali 

do vody. A proč takové složitosti?“ 

„Až vyrosteš, pak to pochopíš,“ 

poznamenal Viktor. 

Sensei se smutně usmál a pronesl: 

„Tak vidíte, tyto obřady jsou pro 

některé jen pouhým představením a pro jiné 

přehodnocením života.“ 

Kosťa po těchto slovech ztichl, Nikolaj 

Andrejevič využil chvíle, znovu se obrátil na 

Senseie a připomenul povídání se svým 

pacientem. 

„Při rozhovoru s tamtím člověkem ještě 

zaznělo i to, že se jen pokřtěný člověk 

dostane do ráje a nepokřtěný člověk tam 

v žádném případě přijít nemůže, nemají na 

něj vliv blahodatě svatých tajin ani svaté 

obřady. Za něj se prý nesmíme modlit, 

nesmíme na něj vzpomínat ani za života, ani 

po smrti. Nesmíme jej dokonce ani pohřbít 



podle křesťanských zvyků. A po křestu se už 

prý všechno tohle provádět může. Takže se 

zdá, že nepokřtěný člověk pro Církev vůbec 

neexistuje?“ 

Sensei pozorně vyslechl Nikolaje 

Andrejeviče a pak mírně řekl: 

„No, jak bych to... pro Církev daného 

náboženství možná neexistuje. Ale pro Boha 

jsou všichni lidé Jeho dětmi! Člověk se 

od osmého dne po narození, jen co se duše 

usídlí v těle, stává Jeho ‚dítětem‘, člověkem 

s malým písmenem. A jestli se bude moct 

stát Člověkem s velkým písmenem a 

přistoupit k Bohu jako vyzrálá bytost, to už 

závisí na něm samotném, na jeho vůli a 

volbě.“ 

„Duše člověka přichází do těla osmý 

den po narození?“ zeptal se znovu Ruslan. 

„Ano.“ 

„A před tím je to dítě kým?“ 

„Prostě živý organizmus, jako jakékoli 

jiné zvířátko,“ odpověděl Sensei. „A zase 

narážíme na to, že tyto znalosti jsou 

ztraceny, zůstala jen tradice od pradávna. 

Na Rusi se mimochodem dosud zachovaly 

ozvěny znalostí o tom, že duše přichází 



osmý den po narození. Tehdy často vybírali 

jméno dítěte v závislosti na tom, kterému 

svatému je zasvěcen osmý den života dítěte. 

Dřív se třeba vůbec neslavili narozeniny, 

ale jen svátky, tedy dny svatého, na jehož 

počest byl pojmenován člověk. To proto, 

abychom neopěvovali svou pýchu, ale 

pamatovali na to, proč lidé přichází na 

tento svět a čí jméno nosí... A vůbec tradice 

dávat jméno dítěti osmý den po narození 

přišla už ze starozákonních dob...“ 

„Takže dneska slavíme narozeniny své 

Materiální podstaty?!“ udělal si svůj závěr 

Žeňa. „Říkal jsem si, proč se lidi v den 

svých narozenin tak přejídají a opíjejí, 

úplně jako prasátka, až k prasknutí! A navíc 

i dárků chtějí víc a čím dál dražší. Takže tu 

se ukazuje celá ta naše prasečí podstata!“ 

Všichni se rozesmáli. 

„Ne, musíme zamezit takovémuto 

rozmazlování,“ dál přemýšlel chlapec. 

„Takže, Stasi, na další narozeniny k tobě 

přijdu o týden později, bez dárků, jenom se 

svíčkou. Protože tvé duši mé dárky jen 

škodí a tvou Materiální podstatu jen krmí a 



krmí, každý rok v něm probouzejí chuť 

velkého prasete...“ 

Stas neváhal a odpověděl mu s ještě 

rozumnějším návrhem ohledně svých 

narozenin. Na to kamarád okamžitě 

reagoval anekdotou. A celá skupinka se 

válela smíchy po zemi z té jejich šaškárny. 

Později, když se uklidnili, Nikolaj 

Andrejevič pokračoval ve svých úvahách 

nahlas. 

„Kam se jen podíváš, samé formality, a 

žádné znalosti. Jak se říká, nakonec se 

dohrabali až k ‚pokroku‘... Rozumím tomu, 

pokud je obřad Křestu prováděn dospělému 

člověku, pak mu z psychologického hlediska 

pomáhá získat jistotu ve svých silách, nějak 

ubezpečit sebe sama, obrnit se aspoň 

takovým způsobem před vlastním strachem, 

naladit se na dobro, zavazovat se k životu 

v souladu s mravními kritérii lidstva. To je 

všechno jasné. Ale proč bychom měli dělat 

tak kategorický rozdíl mezi pokřtěnými a 

nepokřtěnými lidmi? A jestli se člověk 

například narodil v rodině, ve které se 

každý z rodičů hlásí k rozdílné víře? Těmito 

svými omezeními a kategorickými rámci 



přece dohánějí člověka k vnitřnímu 

konfliktu.“ 

„A co bys chtěl? Náboženští činitelé 

jsou také jen lidé... Jak se říká, nemůžeš se 

dostat do ráje jednoho náboženství, aniž 

bys přišel do pekla ostatních.“ 

„Hmmm,“ protáhl Nikolaj Andrejevič. 

„Neboli všichni se musí něčím  živit.“ 

„Přesně tak,“ pronesl Voloďa hlubokým 

hlasem. „Každý sní o tom, aby zahnal cizí 

berany do svého stáda.“ 

Zasmáli jsme se. Sensei pronesl: 

„Když ale budeme mluvit vážně, 

nehledě na celé to náboženské pozlátko, pro 

obyčejného člověka jsou všechny tyto 

obřady svěcení vodou celkem důležité, 

protože mu  dodávají odvahu k tomu, aby 

udělal první krok k Bohu. Vždyť všechny 

tyto obřady svou vnější podobou, 

komplikovaností a nepochopitelností 

přivádějí člověka do zvláštního stavu 

transu. Přičemž do něj vstupuje jak člověk, 

který obřad provádí, jak i ti, kteří se jej 

účastní. A pokud se myšlenky všech 

přítomných skutečně soustředí na modlitby 

k Bohu, a nerozptylují se nějakými svými 



materiálními problémy, pak to vyvolává 

duchovní sílu, kterou získá každý 

z účastníků v podobě vzestupu svého 

agathodemona. Pro obyčejné lidi je to 

skvělé! Aspoň takto mohou být upozorněni 

na to, že ve světě existuje nejen materiální 

existence a že v podstatě nepřicházejí na 

tento svět jen kvůli tomu, aby se stali 

poníženým otrokem Ega. 

Takže člověk skrze obřad získává 

naději, která slouží jako podnět k víře. A ke 

hlavnímu obřadu už dochází skrze víru. 

Chápete, v čem je ten rozdíl? Duchovní 

člověk má dostatečně silnou víru a vůli, aby 

v sobě změnil stav vědomí a pracoval na 

duchovních praktikách, ale obyčejnému 

člověku se nedostává ani základní víry ve 

své síly, potřebuje podívanou, masovost, 

aby se na pět minut odtrhnul od materiální 

existence a ujistit se, že jsou i nějaké vyšší 

hodnoty.“ 

„A proč na pět minut?“ zeptal se 

Ruslan. 

„Protože po všech těchto dojmech a 

pozitivních zážitcích přijde domů a tam ho 

čekají samé problémy materiální existence. 



A jeho vědomí se vrací do normálního 

koloběhu. Vždyť se nezvládne jen silou vůle 

změnit k lepšímu, k duchovnější stránce, 

spíše shazuje všechny své vnitřní problémy 

na vnější.“ 

„Takže čisté znalosti na lidi 

nepůsobí?!“ udělal nečekaný závěr Nikolaj 

Andrejevič. 

„Přesně tak, i když to zní paradoxně,“ 

souhlasil s ním Sensei. „Čisté znalosti pro 

lidi nejsou působivé. Kvůli jejich 

jednoduchosti je můžou jen stěží pochopit. 

Není tu místo pro žádné vizuální show, 

jasné dojmy, emocionální a stresové pocity. 

A co chtějí lidé v prvé řadě? Chléb a 

podívanou, protože to většinou odpovídá 

hodnocení podstaty života. 

Lidé si sami komplikuji život. A to se 

netýká jen obyčejných lidí, kteří žijí svými 

pozemskými starostmi. Existují někteří 

jedinci, kteří se snaží jít duchovním 

směrem, dělají první krůčky, na své cestě 

získávají první znalosti. Ale místo toho, aby 

na sobě začali pořádně pracovat, 

uplatňovat tyto znalosti, osvojovat si cestu a 

jít dál, ztrácejí roky, studují jejich vnější 



podobu a vidí smysl jen v tom, že je 

ovládají.“ 

„...Už jsme se ale trochu odchýlili od 

povídání o Agapitových učednících. Takže 

Damián léčil lidi modlitbou, pomazával 

nemocné olejem. A například druhý 

Agapitův učedník, Alipius, používal 

namísto oleje barvy. Byl malířem ikon. Už 

jako mladík pomáhal Alipius Řekům při 

výzdobě Uspenského chrámu  Pečerského 

kláštera. A pak sám začal malovat ikony. 

Agapit ho rovněž naučil, jak používat 

modlitbu a barvy pro léčení kožních 

onemocnění lidí, jako jsou například vředy 

a hnisavé rány.“ 

„A jak je mohl léčit pomocí barev?“ 

podivil se Kosťa. 

„No, jak? Základem barvy je kapalina. 

Jedná se o stejné oleje, které se smíchají s 

barvivy. Navíc samotná barviva mají 

dostatečné léčivé vlastnosti, což přirozeně 

zvyšuje celkový léčebný účinek. Dříve se 

používala přírodní barviva, narozdíl od 

současné chemie. Některá barviva mají 

dobré antibakteriální vlastnosti, například 

barvivo modré barvy indigo, získané 



z indigovníku. Navíc se tehdy často 

používaly žluté a červené barvy, které se 

díky svým složkám rostlinného a 

živočišného původu vyznačovaly 

antiseptickými, nekrolytickými, 

protizánětlivými a hojivými vlastnostmi.“ 

„Takže Alipius spojil povolání umělce 

s povoláním lékaře?“ shrnul to Nikolaj 

Andrejevič. 

„Přesně tak, aby přinesl lidem 

maximální užitek,“ potvrdil Sensei. 

„Mimochodem Agapit předal Alipiovi 

spoustu malířských tajemství. Vyprávěl mu 

o souhře stupnic barevných tónů, jejich 

vlivu na lidskou psychiku, seznámil ho také 

se systémem zobrazování prostorových a 

časových souvislostí...“ 

„Tomu nerozumím,“ podivil se Nikolaj 

Andrejevič. „Takže v jedenáctém století 

Agapit sdělil Alipiovi detailní znalosti z 

psychologie vnímání barev a systému 

zobrazení prostorových a časových 

vztahů?“ 

„Myslím, že by se Alipius taky divil, 

kdyby věděl, že se tyto jednoduché pravdy 

stanou vědou až za dlouhých tisíc let,“ 



usmál se Sensei. „Jenže celé toto vnímání 

barev ve své podstatě ani není tak důležité. 

Vytvoření efektu neviditelného účinku 

zobrazení věnoval Aga50pit zvláštní 

pozornost. Tvrdil totiž, že ikona nesmí 

idealizovat obraz, aby nevytvářela z tohoto 

obrazu idol ke slepému lidskému uctívání. 

Ikona musí působit oduševněle. V podstatě 

není tak důležité, na čem a jak byl obraz 

nakreslen, na kusu dřeva nebo namalovaný 

na zeď, ale to, v jakém duchovním stavu se 

nacházel člověk, který obraz namaloval. A 

to proto, že člověk, který je ve zvláštním 

stavu vědomí, se dokonale 50abstrahuje od 

svých pudových instinktů a maximálně 

projevuje svou Duchovní podstatu, čímž do 

ikony vkládá zvláštní sílu. Tato síla je 

schopna uvést člověka, který se dívá na 

ikonu, do zvláštního stavu vědomí, probudit 

skutečný pocit božské přítomnosti a vyvolat 

v člověku duchovní vzestup, nebo jak se 

dnes říká, ‚dobít baterky‘. A čím čistší jsou 

myšlenky malíře a jeho touhy přiblížit se 

Bohu, tím silnější účinek bude mít efekt 

neviditelného působení, který je schopný 

díky svému pozitivnímu náboji duševně 



přetvářet člověka a přivést jeho fyzické 

zdraví k normálu. Protože fyzické zdraví 

záleží především na zdraví duchovním. 

Přičemž takový vzestup duchovní síly, 

zrozený Vírou malíře, se uchová po celá 

tisíciletí.“ 

„Tisíciletí? A proč se to děje?“ zajímalo 

Taťánu. 

„Protože pro pravou duchovní sílu ve 

skutečnosti neexistuje ani čas, ani prostor.“ 

„A to platí jenom u ikon?“ zeptal se 

zase Kosťa. 

„To platí pro jakékoli umělecké dílo. 

Vždyť nejde o dřevěnou desku, která je 

pokrytá barvami, jak říkal Agapit, není to v 

plátně, ani v soše, ani v knize, ale ve vnitřní 

síle, která byla vložena do tohoto 

uměleckého díla.“ 

„Ano, má to překvapující účinek,“ 

pronesl Nikolaj Andrejevič. „Kdysi jsem 

měl to štěstí navštívit Ermitáž v Petrohradu. 

Tam je samozřejmě vystavena ta největší 

sbírka památek staré východní, 

staroegyptské, asijské a antické kultury a 

mnoho dalších zajímavostí. A také ruské 



kultury z období od 8. století do 19. století. 

Jsou tam mimořádná mistrovská díla!“ 

Sensei pokýval hlavou na souhlas. 

„A všiml sis toho, že u některých 

obrazů mohou lidé stát celé hodiny a kochat 

se, i když ve skutečnosti obraz sám o sobě 

nic zvláštního nezachycuje? A u jiných 

obrazů, které mohou být prokresleny 

mnohem detailněji, se lidé ani nezastaví. 

Protože obraz má také svou paměť a 

umělec, když jej vytváří, jako by vkládal do 

své práce vlastní pocity, emoce, myšlenky. 

Člověk, který se pak na obrázek dívá, to 

intuitivně vycítí.“ 

„A fotka člověka má také takový 

účinek?“ zajímalo Stase. 

„Určitě. Dokonce i víc než to. 

Fotografie udržuje stálé spojení s objektem, 

tedy s člověkem. Je možné z ní snadno 

vyčíst, jestli objekt žije, kde se v daném 

okamžiku nachází a také jeho emocionální 

rozpoložení. Skrze fotografie můžeme 

bezprostředně působit na jeho 

psychoemocionální sféru, fyzické zdraví a 

tak dále. Dokonce i v případě 

několikanásobného přetisku fotografie toto 



spojení s živým objektem prakticky nemizí. 

U obrazu je všechno jinak. I po zachycení 

na fotografii se v něj vložená informace 

uchovává v počáteční variantě. Změnit ji a 

ovlivnit je prakticky nemožné, protože je 

v ní tato informace stálá.“ 

„Tak to i chápu, lidé jako by předávali 

do obrazů svoji víru,“ poznamenal Nikolaj 

Andrejevič. 

„Přesně tak. Vnitřní víra znamená velmi 

mnoho. Můžeme se například vrátit 

k našemu povídání a přiblížit na příkladu 

Agapita. V léčitelství konal Agapit 

skutečné zázraky. Ve značné míře to 

souviselo s vnitřní vírou lidí, kteří k němu 

přicházeli, s jejich pozitivními snahami. Ti, 

kteří věřili, se uzdravovali opravdu rychle, 

bez ohledu na to, jak těžká byla jejich 

nemoc. Kdežto ty, kteří přišli zatrpklí, bez 

víry v duši, a těch naštěstí bylo málo, 

jednoduše odmítal léčit, a to i v případě, že 

nemoc byla snadno léčitelná. Vždyť víra 

není jen prázdné slovo. Dokonce ani Ježíš 

Kristus, když přišel do vlasti Své, 

‚...nevykonal mnoho divů pro nevěru 

jejich‘. “ 

http://vezha.wikia.com/wiki/Иисус_Христос
http://vezha.wikia.com/wiki/Иисус_Христос


„Týká se to sugesce?“ tázavě pronesl 

Nikolaj Andrejevič, který přemýšlel nahlas. 

Pokrčil rameny a dodal: „Ale pouhou 

sugescí vážné nemoci nevyléčíte, to je 

fakt.“ 

„Sugesce s tím nemá co dělat,“ namítl 

Sensei. „Ani Agapit ani Ježíš neodmítali 

léčit tyto lidi proto, že by jejich nemoc 

nezvládli. Všechno to způsobuje fenomén 

víry. Pokud je člověk přístupný světlu, pak 

jej také vnímá. A pokud je člověk 

nepřístupný, nemá v sobě tedy víru, pak je 

to stejné, jako by zalezl do sklepa, zavřel za 

sebou pečlivě dvířka a v naprosté tmě čekal, 

že jej někdo v tomto sklepě vyléčí pomocí 

denního světla. Taková očekávání budou 

samozřejmě marná. Vždyť lidský mozek 

funguje jako počítač. A víra je jako určitý 

program. Pokud je instalován v počítači, 

pak s ním můžeme aktivně pracovat a 

dosáhnout výsledku, který odpovídá této 

práci. Pokud v člověku víra není, pak je to 

stejné, jako by odpovídající program 

v počítači nebyl. Už dál nebudete moct 

plnohodnotně pracovat, dokud 



nenainstalujete ve svém počítači potřebný 

program. 

Vždyť v čem spočívá fenomén 

úspěšného Agapitova léčitelství? Léčil 

přece nejen pomocí bylin nebo svých 

rukou, což je dnes označováno za 

chiropraktiku, nebo pomocí slova. Často 

dával nemocnému prostě nějaké jídlo nebo 

vodu. Ale tahle potrava byla vždy 

požehnána jeho modlitbami. Člověku pak 

bylo mnohem lépe a opravdu se pak 

uzdravil. Proč? Protože Agapit léčil s 

pravou vírou. A to je obrovská, skutečná 

síla! Pravá víra není vůbec žádný 

fanatizmus, který by byl vyhrocený až do 

absurdity. Naznamená to, že se budeme ‚bít 

se do hrudi‘ při sporech a demagogiích. 

Pravá víra je stupeň čistoty vaší vlastní 

duchovní síly. A vlastní duchovní sílu měl 

Agapit obrovskou. Když požehnal jídlo 

nebo vodu pro nemocného, což vypadalo 

jako zaříkávání modlitbou, tak ve 

skutečnosti vkládal do tekutiny určitý 

program pomocí své vlastní duchovní síly. 

Pak se tato voda dostala do organizmu 

nemocného, kde působila s jeho tekutinou, 



dá se říct, že došlo k instalování nového 

programu, který se spouštěl vírou 

samotného člověka. 

Mimochodem Agapit se vždy modlil i 

před svým jídlem a požehnával jídlo. Učil 

tomu i ostatní. Živil se převážně rostlinnou 

stravou. Dokonce i hořké stéblo trávy se po 

pronesení modliteb stávalo v jeho rukách 

tím nejsladším lékem pro nemocného. 

Protože voda nese informace o všech 

látkách, které v ní někdy byly nebo ona 

byla v nich nebo se dotýkala svými 

energetickými skupenstvími... například 

dokonce takovými jednoduchými, jako je 

elektromagnetické vlnění. A pokud 

vezmeme v úvahu, že voda je 

nejrozšířenější látkou v přírodě, že se 

na tomto hmotném světě dotýká všeho v té 

či oné podobě, uchovává si získané 

informace v každé své molekule, pokud 

vezmeme v úvahu její vzájemné působení, 

pak si můžete představit, jakou obrovskou 

zásobárnu paměti v sobě ukrývá. 

Bez vody po Zemi nic živého neběhá. 

Na naší planetě je voda obsažena ve všech 

živých organizmech od 45 % do 98 %, a to 



včetně toho lidského, kde tvoří až 80 % 

z celkové hmoty. Voda je rozšířená součást 

přírody. Dokonce i v ohni jsou přítomné 

prvky vody v podobě vodíku a kyslíku, 

díky čemuž dochází k hoření. I v kameni je 

tekutina.“ 

„V kameni?“ podivil se Slávek. 

„V kameni. Všechny kameny vylučují 

pod velkým tlakem kapalinu, i když 

v malém množství. A přestože vám to dnes 

zní paradoxně, dokonce i ve středu Země, 

uvnitř rozžhaveného jádra je jádro 

s obrovskou hustotou a hmotností a v něm 

je také tekutina. 

Země je ve skutečnosti živý tvor, který 

se skládá také hlavně z tekutiny, mám tím 

na mysli nejen povrchovou vrstvu, kde 70 

% tvoří oceány, 30 % je různá modifikace 

matérie s podílem vody, ale i vnitřní 

tekutina. I my, lidé, se jí podobáme... 

Lidská mysl dokáže i víc. Může jak ničit, 

tak i vytvářet. Lidé prostě nedisponují 

opravdovými znalostmi o této síle. A 

znalosti nedostanou do té doby, dokud se 

člověk nezmění k lepšímu. V opačném 

případě bude, jako jakékoli jiné zvíře, 



závislý na rozmarech přírody. Země je 

přece také živá bytost. A lidstvo, ve kterém 

převládá Materiálno, nebude trpět. Pro ni 

znamená projev masového lidského 

negativa něco jako otevřená rána na těle, ke 

které jsou přitahovány další síly, stejně jako 

leukocyty v krvi, které jsou schopné 

pohlcovat bakterie a jiná cizí tělesa. A pak 

prostě dojde k očistnému procesu, a to je 

vše... Lidstvo jako celek, stejně jako každý 

jednotlivý člověk, svými myšlenkami 

nevědomky mění paměť vody. A pak se 

není čemu divit, že dostaneme to, co jsme si 

zasloužili.“ 

„Takže vodu můžeme určitým 

způsobem naprogramovat?“ shrnul to 

Nikolaj Andrejevič. „A tímto programem 

lze nejen ničit, ale i vytvářet?“ 

„Přesně tak. To, co jste viděli, to je jen 

maličkost. A teď si představte, jakou moc 

měl například Agapit, ve kterém přebýval 

samotný Duch Svatý, můžete tuto Bytost 

označovat, jak chcete – třeba Gabriel, 



Rigden, Džabrail – má spoustu jmen. Jak 

byla asi silná jeho tvůrčí mysl, pokud se i 

po smrti u jeho ostatků dál léčí mnozí lidé, 

a to jak fyzicky, tak i duševně, a zvláště pak 

během dní tak zvané zvýšené aktivity 

‚pole‘,“ Sensei se s úsměvem podíval na mě 

a přitom použil můj, ne úplně šikovný 

slovník. 

„Ještě když Agapit žil, tak ho 

navštěvovalo hodně lidí, přičemž to byli 

lidé nejrůznějšího vyznání a náboženství – 

muslimové, buddhisté, křesťané, pohané. 

Obraceli se k němu nejen proto, aby je 

vyléčil, ale také jako ke skutečnému 

Mudrci, jako ke Člověku, který zná pravou 

Cestu k Bohu. Mnozí vysocí představitelé 

církve neměli Agapita příliš v lásce právě 



kvůli těmto poutníkům. Vždyť on je nenutil 

ke změně víry, jak to dělali kněží, aby 

upevnili svou moc. Opakoval pravá slova 

Ježíše, že Bůh je jeden, ale cest k Němu 

vede spousta. A dokonce mě ani 

nepřekvapuje, že zmínky o poutních 

výpravách k ruskému Mudrci byly z kronik 

pečlivě odstraněny. Vždyť Agapit vyprávěl 

o pravém Učení Krista, které bylo 

postupem času přeměněno na náboženství. 

Vyprávěl o svobodě volby, o věčné duši.  

Bez ohledu na to, že Agapit léčil lidi a 

zbavoval je neduhů duševních  i tělesných 

sám jim také kázal: ‚Není vhodné 

znepokojovat Pána z jakéhokoli jiného 

důvodu, než o spásu duše své. Neproste o 

tělo, o zdraví, nestrachujte se o život – to 



vše je jen prach a touhy nenasytné. Není 

důstojnější prosby, než prosba o spasení 

své duše.‘ Díky Agapitovi mnozí lidé 

skutečně uvěřili v Boha, protože on sám byl 

vždy příkladem pravé služby 

Bohu v duchovní čistotě. A jeho vnitřní 

duch byl tak silný, že pro něj nebylo nic 

nemožné. A to Agapit nejednou dokázal 

slovem i skutky.  

Duchovní lidé k němu přicházeli, 

zlatokopové se ho báli. Agapit učil lidi, aby 

si zachovávali čistotu svých myšlenek. 

Protože z  každé špatné myšlenky se rodí 

pochybnosti. A pochybnosti jsou 

neslučitelné s čistou vírou. Pochybnosti 

jsou schopné všechno zničit. Agapit vždy 

opakoval: ‚Věřte a bude vám přáno dle 



víry vaší. Je to jednoduché, ale je těžké to 

pochopit. Celá ta složitost spočívá v 

jednoduchosti.‘ 

Zde je příklad Agapitovy duchovní 

síly… Do jeho cely přinesli Ratimíra - těžce 

raněného, se zlomeninami obou nohou, 

bojovníka knížete Izjaslava. Všichni si 

mysleli, že chlapec již dlouho na tomto 

světě nebude. Jenže neuběhla ani hodina a 

voják vyšel v doprovodu Agapita z cely po 

vlastních nohou. Tehdy tento případ 

šokoval spoustu lidí.“ 

„Agapit konal mnoho zázraků. A také 

měl mimochodem vynikající smysl pro 

humor. Poměrně často si dělal legraci 

z těch, v nichž zcela jasně převládaly lidské 

neřesti. Jednou k němu přivedli 



významného kupce z Kyjeva, kterého velmi 

trápila jeho nemoc. Kupec začal nabízet 

Agapitovi velké peníze za to, že ho nemoci 

zbaví. A po celou dobu potřásal dvěma 

měšci, plnými zlatých mincí, prý mu dá 

všechno na světě. Zlaté mince byly tehdy 

symbolem velkého luxusu. Byly to peníze, 

na kterých byl na jedné straně vyražen 

portrét knížete Vladimíra Svjatoslavoviče, a 

na druhé znak rodu Rurikovců v podobě 

trojzubce s nápisem ‚Vladimír a toto je jeho 

zlato‘. Tyto zlaté mince byly předmětem 

hrdosti vznešeného kupce, ukazovaly na 

jeho těsné kontakty s těmi, kteří tahali za 

nitky Staroruského státu. Ne každý tehdy 

mohl získat takové cennosti. Ale když 

člověk bojuje s nemocí, všechno ztrácí svůj 



smysl. Kupec byl připravený vzdát se 

všeho, jen aby se mu zpátky vrátilo zdraví. 

Agapit kupce vyléčil. Jenže toho pak 

ovládla lakota. Jenže všichni viděli, jak on 

sám osobně sliboval, že se Agapitovi 

odmění. A tak se kupec rozhodl, že Světce 

oklame. Napadlo ho, že místo zlatých minci 

nasype do měšců drobné měďáky, vždyť 

přece nikdo neviděl, co v nich tehdy bylo. 

Když tak učinil, pro klid svědomí vložil do 

každého měšce ještě jednu zlatou minci. 

Zaradoval se, že je uzdraven a že díky 

vlastní mazanosti ještě ušetří tolik zlata. 

V doprovodu své družiny se vypravil za 

Agapitem podruhé, aby dostál kupeckému 

slovu a vyrovnal dluh. Při pohledu na 

měšce v  kupcově hrdě napřažené ruce se 



Agapit  pouze pousmál a pravil: ‚Od nikoho 

jsem peníze nevzal, ani od tebe si nevezmu. 

Ale slovu svému dostojíš. Běž a rozdej toto 

zlato chudým.‘ Kupec se ještě více 

zaradoval a v doprovodu své družiny odešel 

splnit přání Svatého muže. Jenže když 

měšec otevřel a začal vytahovat mince, 

ukázalo se, že jsou všechny zlaté, až na 

jednu.  

Kupec se rozčílil v domnění, že si 

zřejmě doma popletl měšce. Ale pokyn 

Světce, který dostal za přítomnosti své 

družiny, splnil. Jenže po příchodu domů se 

ho zmocnilo skutečné zděšení - všechno 

jeho zlato se proměnilo na drobné měďáky. 

A mezi touto hromadou měďáků byl pouze 

jeden jediný zlatý.“ 



„Hm, jak se zdá, takoví švindlíři byli už 

tehdy,“ pronesl hlubokým hlasem Voloďa. 

„Těch je vždycky dost,“ se smutným 

úsměvem pronesl Sensei. „Chamtivost je 

lidská neřest a bohužel nejen světských, ale 

také mnichů. Dokonce i v dobách 

Agapitových mnozí bratři z kláštera, 

v němž Světec pobýval, chovali lásku ke 

zlatu mnohem větší než k Bohu a využívali 

své mnišské postavení k tomu, aby mámili 

z prosťáčků peníze … 

Dokud Agapit žil, mnozí z bratří se jej 

obávali. A to i přesto, že sám Agapit nikdy 

nikoho neodsuzoval. Po jeho smrti si tajní 

milovníci zlata oddechli, protože už mezi 

nimi nebyl Ten, který nedával jejich 

Svědomí pokoj. Později, když popisovali 



život v klášteře, zcela záměrně zatajili 

mnoho Agapitových dobrých skutků. Ve 

snaze pozdvihnout svou vlastní důležitost, 

připisovali si zázraky, které tvořil Agapit. 

Učení Agapitovo, pomocí kterého předával 

pravá Ježíšova slova, také ukryli, vždyť 

bylo zcela v rozporu s jejich touhou po 

moci a po penězích. A slávu, kterou klášter 

získal mezi lidmi díky Agapitovi a jeho 

učedníkům, využili pro své vlastní 

obohacení tak, že vynalézali stále nové 

způsoby, jak vydělat peníze a dosáhnout 

svých politických cílů.  

A většinou ve všech těch podivínech, 

kteří si přivlastnili cizí zásluhy, nebylo víc 

svátosti, než u nějakého trhovce.“  Pak 

Sensei pronesl s povzdechem: „Lidé 



zůstávají lidmi, ať už oblékají jakýkoli 

šat… I když Agapit byl mezi těmi, komu 

lidský rozum přisuzoval svátost, byl 

skutečně Svatý, protože v něm přebýval 

sám Duch Svatý.“ 

Nastala krátká pauza. 

„A kdy zemřel Agapit?“ zajímalo 

Taťánu. 

„V říjnu roku 1095.“ 

„A Antonij?“ zeptal se Viktor. 

„V roce 1073... Mimochodem před 

Antoniovou smrtí došlo k poměrně 

neobvyklému rozhovoru mezi umírajícím 

Antoniem a Agapitem. Svědkem tohoto 

rozhovoru byl mladý novic, který se o 

Antonie staral. Byl to právě ten, který 

odešel později na Athos a zanechal ve 



svých pamětech záznam o této události. 

Takže  když vešel Agapit do pokoje, 

Antonij byl těžce nemocen a v blouznění 

opakoval stále dokola stejnou modlitbu, ze 

které se k uším novice donesla jen 

jednotlivá slova. Agapit se na Antonie 

podíval, usmál se a dodal: ‚…A modlím se 

k Tobě za spasení své duše. Buď vůle Tvá 

svatá…‘ Při těchto slovech se Antonij 

zachvěl a otevřel oči. Pohledem vyhledal 

Agapita a rozzářil se. Začal potichu 

opakovat: ‚Gabrieli! Gabrieli!’ A natáhl 

k němu ruce. Po tvářích starce tekly slzy. 

Agapit přišel blíž a vzal ho za ruce. Antonij 

jako u vytržení pronesl: ‚Bože můj, 

Agapite, vždyť to jsi Ty! Jak to že jsem Tě 

nepoznal dříve? Jak jsem byl slepý v záři 



Tvých paprsků?!‘ Začal spěšně drmolit, 

jako by se obával, že nestihne vypovědět 

vše, co cítil v tomto okamžiku ve své duši. 

Vyprávěl o svém mládí, o starci, který mu 

dal modlitbu, o tom, že na Něj celý život 

čekal, zatímco On byl ve skutečnosti stále 

tak blízko. A teď, sotva se setkali, už je 

čeká loučení. Na to mu Agapit odpověděl: 

‚Ty jsi byl stále vedle mě. Cožpak si 

myslíš, že teď tě opustím? Vždyť pokud 

jsi celý život choval v srdci nekonečnou 

Lásku k Bohu, kdo by tě teď mohl 

odloučit od tohoto rajského ovoce, které 

jsi vypěstoval svojí vírou a svým srdcem. 

Tvá víra neochabovala v pozemských 

starostech, mysl nepodlehla pokušením 

pomíjivého, čisté je svědomí tvé. Dosud 



jsi od Něj nic nežádal, kromě spasení 

duše tvé, kdy slovy modlitby duše tvá 

promlouvala. Otevřel jsi Bohu dokořán 

svou duši a nyní i Bůh otvírá před tebou 

Brány Své. Teď si vychutnej rozkoš Boží 

milosti. Amen, pravím tobě, za života 

tohoto získal jsi poklad věčný – 

království Boží, kam tě teď Já 

doprovodím.‘ 

Agapit a Antonij přivřeli oči. Zatímco 

Agapit svými ústy tiše šeptal modlitbu, 

Antonij s blaženým úsměvem na rtech 

naposledy vydechl. A jeho duše se vydala 

do rajské zahrady v doprovodu Ducha 

Svatého. Protože se v této chvíli sám 

archanděl Gabriel modlil za jeho duši... 

Takže když umřel Antonij, tak jeho tělo po 

http://vezha.wikia.com/index.php?title=Архангел_Гавриил&action=edit&redlink=1


naléhání Agapita nechali v cele. Přičemž 

dokud Agapit žil, Antonijovo tělo zůstávalo 

jako živé, dokonce z něj vycházela 

neobyčejná a nádherná vůně... 

S Agapitovou smrtí se pojí ještě jeden 

zajímavý příběh. Jak už bylo řečeno, dokud 

Agapit žil, tak se poměrně často setkával s 

těmi, kteří mu záviděli, že je mezi lidmi tak 

oblíbený. Když Agapit předpověděl datum 

své smrti...“ 

„Předpověděl datum své smrti?“ 

udiveně se zeptal Ruslan. „Copak to jde?“ 

„Samozřejmě, tím spíš pro Agapita... 

Agapit byl Bódhisattva. Na rozdíl od 

obyčejného člověka, zmítajícího se v 

reinkarnacích, smrt pro něj nebyla problém.  

Byl schopen, jakožto  bódha, v jakémkoli 

http://vezha.wikia.com/wiki/Бодхисатва
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okamžiku vystoupit z těla. Avšak v souladu 

s pravidly přebývání mezi lidmi, je 

Bódhisattva povinen prožít celý život v těle, 

ať už je ten život jakkoli krátký či dlouhý. 

No a vypočítat si, kdy v těle dojde Prána, 

nebylo pro něj nijak těžké... Takže když 

Agapit předpověděl datum své smrti, začali 

se k tomuto dni připravovat nejen 

Agapitovi učedníci, kteří naslouchali jeho 

duchovním pokynům a požehnáním, ale 

také jeho nepřátelé. Ti se rozhodli, že 

posmrti Světce odvezou jeho tělo z kláštera 

a pohřbí ho někde na odlehlém místě, aby 

ho nikdo nenašel. Avšak realizace jejich 

plánů se nezdařila, protože po Agapitově 

smrti k jeho tělu začali houfně přicházet 

lidé, kteří se mu chtěli poklonit. Uplynuly 

http://vezha.wikia.com/wiki/Бодхисатва
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čtyři měsíce a Agapitovo tělo stále leželo 

bez známek rozkladu, jako by zemřel teprve 

včera. Proud poutníku se nijak nezastavil. A 

proto se nepřátelé, které zžírala nenávist a 

strašlivá závist ke Světci, rozhodli, že 

Agapitovo tělo ukradnou. ” 

Pečlivě se na to připravili. Vymysleli 

plán a zapojili do něj své oddané spojence, 

mezi nimiž byli i dva mniši. Celý den 24. 

února, kdy byly silné mrazy, zapálili ohně a 

hloubili hrob nedaleko hlubokého příkopu. 

Vymyšlený plán uskutečnili v noci na 25. 

února. Jenže až se vykonavatelé tohoto 

barbarského příkazu ráno vrátili, zjistili, že 

v klášteře vypuklo skutečné pozdvižení. 

Tento zmatek ale nebyl způsobený 

nepřítomností těla Světce, jak 



předpokládali. Ukázalo se, že jeden z bratří 

našel Agapitovo tělo v neobvyklé poloze. 

Agapit seděl a před ním ležel list 

pergamenu, na kterém se skvěl podivný 

nápis, napsaný čerstvým inkoustem a 

Agapitovou rukou. 

Ti, kteří jeho tělo vlastnoručně 

zahrabávali, se zhrozili dvojnásob. Byly 

celkem tři. Dva z nich byli mniši, kteří na 

příkaz představených bezprostředně 

uskutečnili krádež těla, vhodili jej do hrobu, 

zasypali hlínou a zamaskovali místo, kde se 

hrob nacházel. No a právě s nimi se v tomto 

okamžiku událo následující. Jeden mnich se 

při pohledu na sedícího Agapita zbláznil, 

druhý navždy pozbyl schopnost spát. Po 

celý zbytek svého života nebyl schopen 



zavřít oči a usilovně se modlil za své 

hříchy. Později se tento mnich stal 

nejzapálenějším následovníkem Agapita a 

nejhorlivějším strážcem jeho těla. Třetí 

účastník, světský, pospíchal informovat ty, 

kteří ho najali k realizaci tohoto zákeřného 

plánu. Společně s ‚objednateli‘ tohoto 

hrozného činu se urychleně vrátil na místo, 

kde bylo pohřbeno Agapitovo tělo. Po 

otevření hrobu zjistili, že je prázdný. 

Přičemž v okolí hrobu nebyly na sněhu 

žádné cizí stopy. Tělo jednoduše zmizelo 

z hrobu a zcela nepochopitelným způsobem 

se objevilo v cele. Po tomto incidentu se 

nikdo neodvážil vztáhnout ruku na 

Agapitovo tělo.” 



„A co bylo na tom papírku napsáno?” 

zajímalo Kosťu. 

Sensei se jen záhadně usmál, 

neodpověděl na jeho otázku a řekl: 

„Mimochodem, ten pergament, na němž 

Agapit zanechal tajemný nápis, měl 

neobyčejnou moc a do svého zmizení byl 

velmi dlouho využíván tajně. Když 

pergament vložili za ikonu,  začala ronit 

myro a zázračně uzdravovat lidi.” 

„A proč ho používali tajně?” přerušil 

Senseiovo vyprávění svou otázkou Ruslan. 

„Protože chtěli před lidmi skrýt nápis, 

který zanechal Agapit.” 

„A kdo a proč vzal tento lístek?“ zeptal 

se zase Stas. 



„To je jiný příběh a tohoto tématu se 

netýká. Řeknu jen to, že dočasné odejmutí 

Agapitova pergamenu z lidského prostředí 

bylo spojeno s nebezpečím jeho definitivní 

ztráty kvůli lidské závisti a hlouposti.“ 

„Ale přece jen, co na něm bylo napsáno 

tak speciálního?“ vytrvale se vyptával 

Kosťa. 

„Pravda,“ odpověděl Sensei a 

pokračoval ve svém vyprávění o 

neobyčejné duchovní síle Agapitova 

pergamenu. 

Najednou mě napadl, jak říká Kosťa, 

„geniální nápad“. Bylo by skvělé, 

kdybychom nakreslili Agapitův portrét (tím 

spíš, že má můj strýček známého, který se 

účastnil rekonstrukce pravé podoby Světce) 



a tento pergamen vložili za portrét, pokud 

by se nám ho samozřejmě podařilo najít. 

Obraz by měl pravděpodobně neobvyklou 

sílu. Pak bychom ho dali do lavry. Byl by 

tak přístupný pro všechny, všechny, 

všechny! Kolik lidí by se pak mohlo 

vyléčit, získat naději, upevnit svou víru! 

Vždyť já jsem si nedávno sama prošla touto 

hrůzou a vnitřní panikou, kdy můj život 

visel na vlásku a nemohla jsem se zachránit 

a ani pochopit, proč žiji na tomto světě. Já 

přece rozumím těm, kteří trpí a hledají 

v životě pravé hodnoty ke spáse duše. 

Nemoc nutí člověka, aby se zamyslel nad 

smrtí, a smrt – nad Bohem. Hledání Boha 

nás svede dohromady s neobyčejnými 



lidmi, okolnostmi, které prudce mění osud, 

odhalují zcela neznámou stránku reality. 

Tyto myšlenky mě natolik nadchly, až 

jsem se zasnila, jaké by to bylo, kdybych 

zrealizovala tento nápad. A když už by 

nebyl problém s Agapitovou podobou 

(strýček by mi pomohl), pak s Agapitovým 

pergamenem... Kde by se tak asi dal najít 

na tomto širém světě, pokud byl ‚odejmut 

z lidského prostředí‘? Během mého 

bouřlivého přemýšlení se Sensei nečekaně 

odmlčel a upřeně se na mě zadíval. Pak 

nějak dobrosrdečně pronesl: 

„...Pro duší, která je plná touhy,není 

nic nemožného.“ 

Stejně jsem nepochopila, co tím chtěl 

říct. Buď, soudě podle jeho pohledu, 



odpovídal na mé myšlenky, nebo tím 

uzavíral své vyprávění, které jsem bohužel 

kvůli svému filozofování neslyšela. Ať je to 

tak nebo onak, nechtěla jsem se ho na to 

ptát, když u toho všichni byli. Navíc ve 

stejném okamžiku položil Nikolaj 

Andrejevič otázku: 

„Říká se, že v Pečerských jeskyních je 

nějaké zvláštní mikroklima, a proto se 

relikvie uchovávají. Copak je tam opravdu 

něco mimořádného?“ 

„Ano, je ,“ zdůraznil s tajemnou 

intonací Sensei. „Ale celé to kouzlo spočívá 

v tom, že se nezachovaly všechny relikvie z 

jeskyní kláštera. Byla tam spousta ostatků, 

které se rozložily jako těla obyčejných 

mrtvých.“ 



„A co jsou to ‚relikvie‘?“ najednou 

zadal svou poněkud opožděnou otázku 

Ruslan... 

„Slovo ‚relikvie‘ ve staroruštině a 

slovanštině označovalo kosti. Dříve ale 

existovaly dva pojmy ‚relikvie‘ a ‚tělo‘. 

Například o jedněch svatých lidé tvrdili, že 

mají ‚relikvie‘ o jiných, že mají ‚tělo‘. Dřív 

ve starém Rusku jako ‚nerozložené relikvie’ 

označovali prostě kosti, které se 

nerozpadly. Vyskytovaly se i případy 

přirozené mumifikace těl. To až v naší době 

začala církev používat slovo ‚relikvie‘ jak 

pro kosti, tak i pro mumifikovaná těla 

svatých, přičemž mezi tím nedělá zvláštní 

rozdíly.“ 

„A proč?“ vydralo se z Ruslana. 



„No, jak proč? Po smrti prohlásí 

například nějakou vysoce duchovní osobu, 

která za života zaujímala vysoký post 

v náboženské struktuře, za svatou. A on si 

klidně shnije nehledě na to, že byl například 

pohřben v jeskyních lavry, kde je, jak říkáš, 

mimořádné mikroklima,“ upozornil 

Nikolaje Andrejeviče. „Ale nemohou svá 

slova vzít zpět, už přece lidem oznámili, že 

tato osoba je svatá. Vykrucovali se, jak jen 

mohli, chtěli ututlat některé historické 

skutečnosti, aby nezpůsobili v hlavách 

věřících zmatek. Tak tomu bylo například 

v případě Theodosia.“ 

„Kdo to je Theodosij?“ osmělil se 

Ruslan. 

„A co se stalo?“ přidali jsme se i my. 



„Theodosij? To je ten největší vtip 

v historii svatořečení ruských světců. 

Theodosie Pečerského nazývají otcem 

ruských mnichů,“ s úsměškem pronesl 

Sensei. „Je dáván za příklad mnišského 

života a všichni ruští řeholníci jsou 

považováni za jeho děti. Ale na tomto 

lživém opěvování nenesou vinu současní 

duchovní otcové, protože ti se jen opírají o 

‚historické dokumenty‘, které se jim 

dochovaly a mnohdy ani nejsou 

hodnověrné. Nemám na mysli samotnou 

existenci dokumentů, ale informace, které 

obsahují. Kořeny tohoto podvodu sahají 

hluboko, právě až do Agapitovy doby. 

Tehdy se zvěst o Agapitových skutcích, 

zázracích a léčení rozšířila velice rychle. 



Lidé neustále opakovali slova: jak kázal 

Agapit, jak říkal Agapit, jak konal Agapit. 

Jak by se mohlo líbil některému 

z duchovních pastýřů ‚stáda‘, že nějakého 

obyčejného mnicha lidé uctívají víc, než 

jeho vysoce duchovní osobu? Takže někteří 

přední duchovní představitelé ještě za 

Agapitova života chovali ke Světci závist a 

přáli mu zlé věci. Ale podniknout cokoli 

proti němu, jak už jsem říkal, se báli. 

Protože ani snahy o otrávení pravého 

Světce se jim nepodařilo uskutečnit. 

Agapitovi to nijak neublížilo. Takže jeho 

silná osobnost, oblíbenost mezi lidmi, 

neobyčejná síla, kterou měl, a 

svobodomyslnost děsily mocné a bohaté. 

Když už nebyli schopni zničit Agapita ani 



fyzicky, ani morálně, začali tedy postupovat 

jinak. Rozhodli se, že budou jako 

rovnováhu k Agapitovi prezentovat svého 

kandidáta jako lidového idola a, pokud to 

bude možné, provedou také jeho oficiální 

kanonizaci. Volba padla na zemřelého opata 

Theodosie, který mimochodem nebyl 

prvním opatem kláštera a už vůbec ne 

ideální osobností pro kandidaturu na 

svatého. Ale jeho podoba byla nejblíže 

milovníkům zlata, kterým Agapit překážel 

v tom, aby vydělávali peníze na jméně 

Božím. 

 

K realizaci tohoto plánu byly urychleně 

sestavovány sbírky letopisů, legendy o 

životě ‚světce‘. Takže se už v letech 1078-



1088 objevily texty Legendy svatého 

Theodosie Pečerského, ve kterých bylo o 

skutečném životě Theodosia zaznamenáno 

jen málo, ale zato různých báchorek 

habaděj. V letech 1077-1088 se objevily 

také zápisky Nikona ‚Velikého‘. Toto 

jméno používal mnich Illarion, který byl 

sesazen z úřadu metropolity v Sofijském 

chrámu za mamonářství a byl také 

odpůrcem Agapitovy osoby. Později, v roce 

1093, byly tyto zápisky doplněny opatem 

Ioannem. A na základě toho se v roce 1113 

začala psát kniha legend, neboli Pověst 

dávných časů, tedy osmnáct let po 

Agapitově smrti. Ale sama Pověst byla 

později několikrát redigována a byly do ní 

zaneseny mnohé změny. 



V roce 1116 pak opat Vydubického 

kláštera Silvestr důkladně předělal texty 

letopisů. Mimochodem, právě on také 

přepracoval zmínku o Ondřeji Prvním 

povolaném. Tam, kde bylo napsáno, že 

Ondřej První povolaný přišel zasadit do této 

země semínka – Kristovo břemeno, Silvestr 

přetvořil tento materiál a napsal ho ze své 

pozice, popisoval ‚břemeno‘ jako kříž a 

‚semena‘ jako víru. A protože právě jeho 

zápisky se dochovaly potomkům, tak to teď 

vypadá, že když Ondřej První povolaný 

pobýval v oblasti Kyjeva, vztyčil na hoře 

kříž, požehnal této zemi a předpověděl, že 

na ní znovu zazáří Boží pokoj. 

 Takže v roce 1091 se navíc rozhodli, že 

vykopají relikvie Theodosia a vystaví je 



v Uspenském chrámu, aby se jim lidé mohli 

klanět. Ale když otevřeli celu Theodosia ve 

Vzdálených jeskyních, kde byl pohřben, 

ukázalo se, že jeho ostatky shnily. Už byl 

ale oznámen den slavnostního přenesení 

ostatků Feodosia do chrámu. Aby tuhle 

nepříjemnost utajili, začali rychle otevírat 

jiné hroby v jeskyni. No, a kdopak se asi 

podílel na tomto dobrodružství? Marek, 

kterého pak za to označovali přízviskem 

Hrobník, jeden mnich, který při tom 

pomáhal, a Nestor, kterého později nazvali 

Letopiscem. Toho také, abych tak řekl, 

poslali, aby vedl tuto ‚veselou partičku‘. 

K jejich radosti nakonec našli dobře 

zachovalé, mumifikované tělo poustevníka, 

jednoho z prvních Agapitových učedníků. 



A hned druhý den jeho ostatky slavnostně 

vydávali za ostatky Theodosie. Dokonce 

ani nevěděli, čí ostatky to jsou. Ony ale 

nebyly jen tak obyčejné. Člověk, kterému 

kdysi patřily, skutečně odešel do Nirvány, 

neboli křesťanským jazykem – do ráje, 

protože už za svého života dokázal zvítězit 

nad smrtí a vymanit se z kruhu reinkarnací. 

Tento mnich se jmenoval Dobroslav, ale 

Agapit a jeho učedníci jej přátelsky 

nazývali Dobryňa.“ 

„A tyto ostatky se uchovaly v chrámu 

dodnes?“ 

Sensei se zasmál. 

„Ne, samozřejmě, že ne. Spravedlnost 

přece jen zvítězila. V roce 1240 byl 

Dobryňa osvobozen od posměchu. Během 



vpádu chána Batyje jeho ostatky odebrali 

Mežaninové a přenesli je na mnohem 

důstojnější místo...“ 

„A slovo poustevník tu mám chápat 

jak?“ zajímalo zase Andreje. 

„Poustevník je v tomto kontextu mnich, 

který se dobrovolně usídlil do menší cely 

v jeskyni, zařídil si ji tak, že byla spojena 

s podzemní chodbou jen uzoučkým 

okénkem, které pak sloužilo k podávání 

skromné stravy. Většinou poustevník 

přijímal vodu a chléb, a i to ne každý den. 

Tam žil a modlil se do své smrti.“ 

„No, to je teda něco!“ vyklouzlo 

Kosťovi. „V úplné tmě a samotě?“ 

„Samozřejmě. Zřekl se všeho 

pozemského.“ 



„A proč?“ upřímně se divil chlapec. 

„Je to jeden ze způsobů, jak dosáhnout 

Nirvány.“ 

„Jéje, to bych teda nevydržel,“ náš 

„Filozof“ zavrhnul takovou variantu a 

kroutil hlavou. 

„A já bych to zkusil,“ vyslovil se 

Andrej. 

„Myslíš si, že je to tak jednoduché?“ 

pronesl Sensei. „K tomu, aby ses pustil do 

techniky uzavření, se musíš naučit aspoň to 

základní - kontrolovat své myšlenky... 

Vždyť člověk se nemohl hned uzavřít do 

jeskyně v úplné tmě a modlit se k Bohu. 

Nejdřív se poustevník učil zvláštní techniku 

dýchání, pak umění kontrolovat své 

myšlenky, převádět je do stálého stavu 



agathodemona, tedy pozitivní myšlenky. A 

až pak se uzavřel, prováděl řadu jistých 

meditací, díky kterým se dostal na určitou 

úroveň od jednoduchého ke složitému. 

Nakonec člověk vědomě odchází do 

Nirvány, k Bohu, vymaní se tedy z kruhu 

reinkarnací. Není to jenom tak. I když,“ 

Sensei pokrčil rameny a zamyšleně pronesl: 

„na duchovní úrovni je to docela lehká a 

jednoduchá cesta, pro lenochy. Je 

jednoduché odejít z lidského světa a stát se 

poustevníkem. Něco jiného je žít ve světě, 

konat dobro mezi lidmi a skrze takovéto 

skutky odejít k Bohu. To pak ano! Je to 

těžké, ale skutečně cenné.“ A znovu se 

vrátil k tématu vyprávění. „Technika 

uzavření je velmi stará a používá se už 



odpradávna. Agapit ji předal svým 

učedníkům jako tajnou vědomost. Ale 

později byla tato technika ztracena, protože 

poslední, který ji ovládal, jednoduše 

nenašel člověka, kterému by mohl svěřit 

tyto znalosti. 

Mnozí se snažili napodobovat 

Agapitovy učedníky, zkoušeli se sami 

zavřít do izolace, vůbec neovládali teorii 

této praktiky. Následně buď izolaci 

nevydrželi nebo se zbláznili. Je to 

přirozené. Vždyť jestli se člověk neumí 

vyrovnávat se svým strachem, negativními 

myšlenkami, pokud v něm dominuje 

kakodemon, tedy negativní myšlení, pak se 

v izolaci prohlubuje mnohonásobně. 



Člověku, který není připravený, se izolaci 

vydržet prakticky nepodaří.“ 

Nastalo krátké ticho. 

„Takže Nestor se zachoval tak trochu 

mazaně?“ zeptal se Viktor. 

„Psal to, co mu poručili nadřízení 

hodnostáři. Nestor dostal za úkol připravit 

knihu o životě Theodosie k příležitosti 

kanonizace. Zkrátka vytvořit obraz pro 

následující generace. Takže i psát o něm 

musel odpovídajícím způsobem, na 

potřebné úrovni. A tak Nestor psal. Něco 

málo vzal ze skutečného života Theodosie a 

ostatní jeho ‚svátost‘ doslova opsal. Autor 

přece nebyl svědkem skutečných událostí. 

Když Theodosij přišel do jeskyně 

k Antoniovi v roce 1056, Nestor v té době 



ještě, jak se říká, pásl koníčky. Proto dostal 

právě Nestor úkol napsat tuto práci a 

k tomu mu poskytli své svědectví někteří 

následovníci Theodosie – staří mnichové, 

kteří žili v době jeho působení ve funkci 

opata. Měli Nestorovi pomoct popsat tento 

příběh co ‚nejpravdivěji‘.“ 

„No, a pak máme věřit ‚historii‘!“ 

zasmál se Žeňa. 

„A co bys chtěl? Všechno není tak 

jednoduché. Tehdy církev potřebovala 

vytvořit obraz prvního svatého na Rusi. A 

tak si vybrali opata Theodosie za ‚zvláštní 

zásluhy‘. Agapita si nemohli přece vzít?!“ 

zasmál se Sensei. „Koho potřebovali? 

Opata. A tak to Nestor zařídil. Vzal něco 

málo ze skutečného života Theodosie, 



částečně z dětství, mládí a ze života 

v klášteře a ostatní už podle návodu ‚otců‘ 

doslova převzal z různých Knih o životě 

řeckých a palestinských svatých. Na Rusi 

už tehdy existovaly překlady starých knih o 

životě svatých, pak také asketických a 

naučných traktátů a legend ze života 

asketiků. Zvláště pak byly oblíbené a 

vyhledávané knihy o životě řeckých světců, 

takových jako svatého Antonie, Theodora 

Studity, Theodora Edesského, Jana 

Zlatoústého. Méně známé, ale zato 

kompletní byly knihy o životě 

palestinských svatých z 6. století, o kterých 

psal Cyril Skifopolský. Jsou to legendy o 

Jevfimii Velikém, Sávovi Posvěceném, 

Janu Mlčenlivém, Theodosii Kinoviarchovi. 



Zkrátka, při sestavování nového obrazu 

bylo z čeho vybírat. 

Nestorovi se například nejvíc zalíbily 

knihy o životě svatého Jevfimie a Sávy. 

Proto se obraz nového Theodosie velmi 

podobal Sávovi, v textu byly dokonce 

použity doslovně opsané pasáže. Duchovní 

dobré skutky si vzal z východní askeze, 

doplnil některé prvky ze života svatých a 

z toho vznikl obraz velikého Theodosie, 

otce ruských mnichů. 

I když samotný Theodosij nebyl vůbec 

takový, jak ho prezentovali. Prožil skutečně 

těžké dětství v bohaté rodině. Ve 13 letech 

mu zemřel otec. Matka ho neustále bila. 

Chlapcova psychika byla velice 

nevyrovnaná. Zkrátka byl slabý a snažil se 



vypadat jako silnější. A když přišel 

k Antonii do Kyjeva, už po několikáté utekl 

od své matinky, Antonij jej přijal na 

základě jeho duševní skromnosti, doufal, že 

ho převychová. Tehdy už v jeskyni spolu 

s Antoniem žilo menší společenství, a to 

včetně Agapita, který také Antonie varoval 

před tímto ‚tichoučkým‘ chlapcem: ‚Hřeješ 

si na prsou hada‘. Ale Antonij z lítosti 

nechal chlapce u sebe. Nestor mimochodem 

tento moment příchodu Theodosie 

k Antoniovi a jeho údajné odmítnutí 

přijmout chlapce do řádu, zobrazil podle 

svého. Písmeno od písmene to opsal ze 

života svatého Sávy, což ve skutečnosti 

nemělo nic společného s realitou. 



Přestože byl Theodosij v 

přítomnosti konventu tichý, uvnitř něj 

bouřila sopka a rozhodně nebyla plná 

dobrých myšlenek. Theodosij cítil, že jej 

Agapit prohlédl skrz naskrz a věděl o jeho 

utajených úmyslech, a proto se snažil, aby 

mu zbytečně nechodil na oči. A pak po celý 

život pociťoval z Agapita vnitřní strach, 

protože páchal věci, které neodpovídaly 

duchovnímu životu. 

Co Antonii předpověděl Agapit o tomto 

chlapci, to se také naplnilo. Když se pak 

k mnichům připojil Varlaam, syn Jana, 

prvního bojara knížete Izjaslava, vznikla 

aféra s představiteli moci. A tehdy se 

z celého konventu stal právě Theodosij ze 

slabosti svého ducha Izjaslovovým 



informátorem. Následně Antonie nejednou 

podrazil. Nakonec, když Varlaam jakožto 

první opat přišel k Izjaslavu prosit o půdu, 

která byla nad jeskyněmi, Izjaslav souhlasil, 

že je vydá, jen pokud v čele jejich konventu 

bude stát jemu vyhovující duchovní osoba. 

Varlaamu nezbývalo nic jiného, než aby 

souhlasil. Ve stejném roce Izjaslav přeložil 

Varlaama (kterého Antonij kdysi postavil 

do čela konventu, když se sám stal prostým 

mnichem) do Dimitrijevského kláštera a na 

jeho místo dosadil ‚svého člověka‘ – 

Theodosie. Ale Nestor to všechno 

prezentoval tak, že samotný konvent zvolil 

Theodosie za svého opata za jeho ‚mnišské 

dobré skutky‘.“ 



„Přesně tak, za ‚dobré skutky‘,“ ušklíbl 

se Voloďa. „U nás by za takové ‚dobré 

skutky‘ dostal co proto.“ 

„Od té chvíle se Pečerský klášter 

neveřejně rozdělil,“ pokračoval Sensei. 

„Agapitovi následovníci se snažili žít 

duchovním životem. Theodosij a jeho 

následovníci, mezi kterými byl 

nejvýraznější Nikon, který se začlenil mezi 

mnichy a ke kterému zahořel neobyčejnou 

láskou,“ usmál se Sensei, „snažil se využít 

své pozice pro vlastní obohacení. 

Theodosij, který dosáhl svého, pak tolik 

zvýšil a posílil svou moc, že dokonce ani 

samotnému Izjaslavovi nebylo do smíchu.“ 

„Ano,“ zamyšleně pronesl Nikolaj 

Andrejevič. „Pokud dáš takovému člověku, 



jakým byl Theodosij, moc, pak ani nic 

dobrého nečekej. Stálá depresivní úzkost 

v dospívání často vede k vážným poruchám 

psychiky, k různým psychopatologiím. 

Takový dospívající se špatně adaptuje mezi 

vrstevníky, nezřídka ztrácí pocit reality 

v okolním světě. A to zase dává vzniknout 

pocitu méněcennosti, vlastní neschopnosti a 

sníženého hodnocení sama sebe, celá řada 

strachů. Takoví lidé jsou zpravidla uzavření 

do sebe, plaší a nesmělí. Ale jen co se 

objeví šance, že by mohli reálně vládnout 

lidem, pak se projevuje celá řada 

psychických onemocnění...“ 

„Přesně tak,“ souhlasil s ním Sensei. 

„Theodosij chtěl hlavně uspokojit svůj pocit 

velikášství. V duchovní oblasti byl hrozně 



líný. Modlitby četl jen proto, aby se 

předvedl. Když pozoroval duchovní práci 

Agapita a jeho učedníků, kázal jiným 

mnichům, aby po nocích bděli 

v modlitbách, a sám tou dobou tak sladce 

spal, že jej ráno věčně museli budit. Později 

to prezentovali jako tajemství jeho askeze. 

O takových, jako je on, Ježíš říkal: ‚Svazují 

břemena těžká a nesnesitelná a vkládají na 

ramena lidská, kdežto sami nechtějí ani 

hnout prstem.“ 

Theodosij byl popsán oslavnými slovy 

jako ‚sečtělý a vzdělaný člověk‘. To už je 

úplný vtip, pokud vezmeme v úvahu jeho 

základní znalosti gramatiky. Zato rád 

poučoval ostatní na každém kroku, 

vyzdvihoval svou osobu, aby se mu klaněli 



až k nohám, líbali ruce, nazývali ‚svatým 

otcem‘. To bylo nedílnou součástí jeho 

vnitřního světa, chtěl se prezentovat před 

lidmi málem jako Pán Bůh. Ale Ježíš přece 

říkal: ‚A otcem nenazývejte nikoho na 

světě, neboť jeden je váš Otec, Jenž je na 

nebesích.‘ 

Rád poučoval nejen své ‚stádo‘, ale také 

obyčejné světské lidi, stavěl se do světla 

přísného a nesmiřitelného zastánce 

křesťanství, ukládal jim, že ‚ten, kdo velebí 

cizí víru, blíží se kacířství‘. Často při tom 

opakoval Agapitova slova: „Bůh je jeden a 

jedna je jen víra v něj!“ Ale když Agapit 

vyprávěl učedníkům o jediné vnitřní víře 

k Bohu, která je vlastní každému lidské 

bytosti, mířící k Němu, a tomu také učil 



Ježíš, Theodosij překroutil tato slova 

z pozice náboženství, egoizmu své 

Materiální podstaty. Prý jen jeho víra je ta 

pravá, všechny ostatní nejsou důstojné. 

Zvlášť rád poučoval bohaté, když u nich 

pobýval na hostinách nebo na návštěvě. 

Theodosij vnímal jako svůj úděl to, že má 

učit knížata, a jejich – poslouchat jeho 

kázání. Chtěl mít tedy moc nad mocí 

bohatých. O takovýchto ‚farizejích‘ už je 

psáno dokonce i v Evangeliu, jehož zásady 

se snažil hlásat Theodosij: A všechny své 

skutky dělají, aby je viděli lidé; Rozšiřují 

své modlitební řemínky a prodlužují si 

třásně na pláštích; Mají rádi čestná místa na 

večeřích a přední sedadla ve shromážděních; 

Zdravení na tržištích, a když je lidé nazývají: 



‚Učiteli! Učiteli!‘ Ale také se tam říká: Vy si 

však nedávejte říkat mistře, protože jediný je 

váš Mistr, vy všichni jste bratři. Ani si 

nedávejte říkat učiteli, protože váš Učitel je 

jeden, Kristus...“ 

A najednou Taťána, kterou zřejmě nejvíc 

zaujala slova o jediné víře, pronesla: 

„Nějak nemůžu pochopit, jaký je rozdíl 

mezi slovy Agapita a Theodosie o víře 

jediné. Myslím, že Theodosij měl pravdu. 

Jak říkala moje babička, musíme věřit jenom 

v křesťanství, protože je to jediná víra, která 

nás přivede k Bohu.“ 

„No, tak vidíš. Tvoje babička si to myslí, 

protože se narodila a vyrostla v křesťanském 

prostředí. A něčí babička, která žije na 

Blízkém východě, bude vyprávět své 



vnučce, že jediná pravá víra je islám. Čínská 

babička bude tvrdit, že to je buddhizmus a 

tak dále. Ale všechno to jsou jenom vnější 

okolnosti, které nakonec vedou při úplném 

přechodu člověka na pozitivní vlnu, tedy na 

dominanci agathodemona (a ne na 

podporování agresivního fanatizmu 

kakodemona). Všechno to vede člověka ke 

stejnému vnitřnímu výsledku. A ten často 

dokonce ani neví o procesech, které se 

v něm odehrávají. Jen začíná chápat, co je to 

pravá víra v Boha, cítí neobvyklý příval 

duchovních sil. Všichni, kdo opravdu věří 

v Boha, a i když ho nazývají jakkoli, 

nakonec přicházejí ke stejným dveřím a 

překračují stejný práh. Bylo řečeno, že 

k Bohu vede mnoho cest, ale Brána je úzká.“ 



„No jo,“ pronesl Nikolaj Andrejevič, 

který porušil ticho. „Jak to tak vypadá, 

Theodosij sloužil mamonu, zatímco Agapit 

Bohu.“ 

„Přesně tak,“ odpověděl Sensei a jeho 

hlas byl opět jako vždy vyrovnaný. „A 

tehdy se odehrálo rozdělení v lavře. Jedni 

mnichové prováděli pravé duchovní 

hrdinské činny, a to včetně izolace, kterou 

dobrovolně podstupovali, zatímco jiní si 

užívali svévole, nevázanosti, egoizmu a 

mamonářství, odírali lidi a vydělávali 

peníze na tom, že ukazovali místa, kde 

praví mnichové prováděli duchovní 

hrdinské činny a ty je vedly k Bohu... Dá se 

říct, že je to s lidmi jako vždycky: pošpinili 

tato místa svou chamtivostí, překroutili a 



zamotali všechno. Vždyť mohlo být 

všechno úplně jinak. Vždyť samotný Duch 

Svatý si tu zařídil své Obydlí. Ach, lidé, 

lidé...“ 

Sensei se na chvíli odmlčel a pak 

zamyšleně pronesl: 

„Takže Agapit podstatně ovlivnil 

Kyjevskou Rus a nejenom to… I když byl 

tento vliv nepřímý, změnila se budoucnost 

světa. Ačkoli to nebylo jeho úkolem jako 

Bódhisattvy, ale spíše iniciativou 

samotného Agapita. Zkrátka, byl to bódha a 

tak se i choval. 

Agapit založil duchovní příbytek, kde 

se po celou dobu jeho existence lidé 

uzdravovali ze smrtelných nemocí, a, díky 

Bohu, se uzdravují stále. To ale není 

http://vezha.wikia.com/wiki/Бодхисатва


podstatné. Podstatné je to, že mnozí tady 

nabyly duševního zdraví, což je mnohem 

důležitější, než zdraví fyzické. Stručně 

řečeno, díky Agapitovi a jeho ostatkům, 

v nichž se zachovala uzdravující síla Ducha 

Svatého, získal Kyjevo-pečerský klášter 

věčnou slávu. 

Vezměme si třeba současnost. Mnozí 

lidé z různých zemí světa, různého vyznání 

nebo dokonce i ti, kteří se považují za 

‚ateisty‘, se během návštěvy Pečerské 

jeskyně, kde jsou uloženy ostatky svatých, 

nejdéle zdrží  právě u Agapitových ostatků. 

Proč? Protože člověk intuitivně cítí 

skutečnou Svátost, vždyť duši oklamat 

nejde. Jenže kdyby tito lidé věděli, že 

mohou nejen žádat o uzdravení těla, ale 



prosit navíc i  o spásu své duše, a to 

zejména ve dnech, kdy Duch Svatý přebývá 

v Agapitových relikviích jejich duším by to 

prospělo nesrovnatelně víc. K této události 

dochází každoročně po celý týden počínaje 

25. únorem. Protože není v těchto dnech 

na Zemi posvátnější místo, kde by 

člověk, bez ohledu na své vyznání, mohl 

být se svou prosbou tak blízko Bohu. 

Tuto šanci má každý člověk a může ji 

využít jen sedm dní v roce. Vždyť není 

jisté, že se dočká roku následujícího. 

Pomíjivé jsou dny lidské na rozcestí časů. 

Žalostné jsou činy lidské před tváří 

Hospodina. Už dnes je každý okamžik je 

na misce vah. A není pro duši 

důležitějšího úkolu, než je touha po 



spasení. Nikoli ve víře vnější, ale ve víře 

vnitřní je skryt klíč k Bráně. Pouze slepý, 

zaslepený prachem, to neuvidí. 

Člověk může darovat Bohu pouze svou 

víru a upřímné modlitby. Nic víc 

Hospodinovi dát nemůže. Protože vše, co 

kolem člověka je, je dílem Božím. A není 

vhodné dávat Pánu darem to, co je jeho 

vlastnictvím. Vždyť Bůh nepotřebuje od 

člověka nic, než jeho Lásku a Víru! Co 

může malé dítě dát svému Rodiči, aby 

potěšilo Jeho srdce? Pouze Poslušnost a 

Lásku.“ 

Sensei se odmlčel, zadíval se do ohně. 

A pak začal zamyšleně mluvit. Zdálo se, že 

oslovoval současně všechny i každého 

zvlášť. 



„Dokud žiješ, člověče, máš příležitost 

vyprosit si v modlitbách věčnost pro svou 

duši v Boží lásce. A dokud máš tuto 

MOŽNOST, přijď  k Agapitovi během 

svaté neděle a modli se před Duchem 

Svatým pouze za svou duši. Protože tělo tvé 

je pomíjivé, tělo tvé je jen prach. A všechny 

starosti pozemské jsou také jen prach. 

Avšak pamatuj, člověče, že to, co slibuješ 

před tváří Boží, musíš také splnit! Protože 

On, jako každý otec, nesnáší lež, odpouští, 

avšak nedůvěřuje již více...“ 

Sensei odtrhnul svůj pohled od 

doutnajícího ohně a pozorně se na nás 

podíval. Jeho oči vyzařovaly jakousi 

neobyčejnou sílu a čistotu. Najednou 

pronesl: 



„Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti 

pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se 

smrti, tak ti také není dáno vyhnout se 

Božímu soudu.“ 

 

Nezapomenutelné zážitky:   
návštěva Kyjevo-Pečerské lávry   
a Blizkých jeskyní 

 
Pro mnohé představuje návštěva 

Kyjevo-pečerské lávry přiblížení se ke 
skutečným svatyním, možnost ponořit se 
do atmosféry duchovní čistoty a 
životadárného ducha Bohorodičky, 
ženského principu, který spojuje nejen 
Slovany, ale také  všechny světové národy.    

  
*** 

Jak to vlastně všechno začalo.  

Po přečtení knihy „Sensei ze Šambaly -1“ jsme s 

manželkou netrpělivě očekávali druhý díl tohoto 



výjimečného příběhu, který nás oslovil nejen svojí 

upřímností, ale hlavně jednoduchou pravdou a 

moudrostí. Mimo jiné je zde neopakovatelným 

způsobem popsán život a dílo neobyčejného 

Člověka, kterým byl Agapit Pečerský, lékař 

nezištný. Tato nádherná duchovní bytost se 

zasloužila o rozkvět slovanského národa na 

začátku XI. století v oblasti dnešního Kyjeva. 

Jeho láska k lidem byla tak obrovská, že i po smrti 

jeho ostatky, které jsou uloženy v Kyjevo-

Pečerské lávře, vyzařují ohromnou energii. 

Tato léčivá energie, kterou mimochodem zkoumal 

i Stalin, se mnohonásobně zvyšuje každý rok na 

přelomu února a března v den. Příběh nás natolik 

zaujal a oslovil, že jsme se rozhodli navštívit 

Kyjev a poklonit se Agapitovi osobně. Moc jsme 

nad tím nepřemýšleli a objednali si letenky z 

Katovic. A opět se nám potvrdilo, že pokud 

člověk něco upřímně chce, celý svět se spojí, aby 

mu pomohl. 

Kamarád nám dal kontakt na jeho známou, která 

se jmenuje Ryma a žije v Kyjevě. Oprášili jsme 

svoji ruštinu a spojili se s ní. Nejen, že nám 

zajistila ubytování, ale byla tak hodná a slíbila nás 



doprovázet po Kyjevo-Pečerské lávře. Ani jsme se 

nenadáli a už jsme byli v Kyjevě. Ryma nás 

vyzvedla s jejím bratrem na letišti a odvezla do 

pronajatého bytu. Ráno nás opět vyzvedli a 

zavezli do lávry. Museli jsme se smát, protože ten 

den byla obloha jako vymetená a Ryma tvrdila, že 

celý měsíc bylo zataženo a jen co přijela delegace 

z Moravy, udělalo se krásně. V nádherném počasí 

vypadal tento pravoslavný klášterní komplex 

prostě úchvatně. 

Protože se nachází na nejvyšším kopci v Kyjevě, 

výhled na řeku Dněpr a celé město se vám 

nesmazatelně vryje do paměti. Když jsme se ptali 

místních lidí, kde leží ostatky Agapita, poslali nás 

do jedné z mnoha jeskyní, které se nachází pod 

tímto komplexem. Bohužel nám nedokázal nikdo 

říct, kde přesně. V těchto jeskyních jsou totiž 

ostatky mnoha desítek svatých a jak už to tak 

bývá, Agapitovy skutky přisoudila církev někomu 

úplně jinému. Proto o tomto svatém muži věděla 

jen hrstka vyvolených. Ale jak se říká, kdo hledá, 

najde. Po půl hodině hledání, když jsme 

procházeli kolem jedné velké kopky, se manželce 

najednou spustily slzy. Znovu se potvrdilo, že 



jsou ženy mnohem citlivější a vnímavější než 

muži. Konečně jsme stanuli před prosklenou rakví 

Agapita Pečerského, lékaře nezištného. 

Pocit, který se dostavil, se nedá popsat slovy. 

Prostoupila nás obrovská pokora a úcta, upřímná 

láska a štěstí, nekonečnost, chápali jsme 

bezvýznamnost a malichernost všech materiálních 

potřeb. Když jsme toto svaté místo opouštěli, 

slíbili jsme si s manželkou, že se do Kyjeva 

vrátíme. Ryma nás ještě provedla po městě a 

ukázala nám nejznámější pamětihodnosti, kterými 

se toto starodávné město pyšní. Večer jsme byli 

pozváni na večeři k Rymě domů a ráno nás s 

bratrem zavezli na letiště. S Rymou jsme do 

dnešního dne v kontaktu, ale co je důležitější, 

díky této zkušenosti a návštěvě Kyjeva, se náš 

život začal ubírat směrem, o kterém již dnes víme, 

že je ten správný. Slib, který jsme si s manželkou 

dali, si plníme do sytosti. Letos jedeme do Kyjeva 

už po páté. 

Manželé Valečkovi 

*** 



Píše se únor 2013 a já sedím v letadle, které míří 

na Ukrajinu, do země kvetoucích kaštanů, která se 

nyní nachází na pokraji občanské války…Rodina 

a mí blízcí nechápou, jak se mohu chovat tak 

nezodpovědně, když mám doma dvě malé děti. 

Vlastně to nechápu ani já. Rozum křičí, co tam 

budeš dělat, ale něco uvnitř mne plesá radostí a ví, 

že tam zkrátka musím. 

Je mi 41 let, mám vše – krásný domov, úžasné 

dvě děti, pracovitého starostlivého manžela, svou 

prosperující firmu, mohu si koupit, co chci, jet 

kam chci….ale šťastná nejsem. Proč?! Někde tam 

uvnitř mě cítím neklid. Z čeho pramení? Nevím? 

Poslední dobou se dostavuje pochybnost, zda to 

obrovské pracovní nasazení nás obou dvou s 

manželem je skutečný smysl života. Dům, 

moderní auta, exotické dovolené...to vše je 

vykoupeno nedostatkem času na sebe, své blízké, 

koníčky a věci, které nám přináší prostou dětskou 

radost. To nemůže být smyslem života na této 

Zemi! Ale co to tedy je? Proč jsme zde, proč 

přicházejí různé těžké zkoušky v podobě nemocí a 

ztrát, které se ani mně nevyhnuly?! Nemají nás 

něco naučit? Ale co a proč? 



V listopadu minulého roku se mi dostává do 

rukou kniha od Anastasie Novych Sensei ze 

Šambaly, která mi na tyto otázky dala odpověď. 

Ale jedna věc je o tom číst a druhá to skutečně 

procítit…V této knize je mimo jiné zmínka o 

prvním slovanském lékaři, který činil pomocí 

modliteb a bylinek zázraky při nezištné léčbě lidí. 

Údajně šlo o naprosto čistého člověka, který dnem 

i nocí byl připraven pomoci každému. S každým 

člověkem hluboce soucítil a radoval se posléze z 

úspěchu jeho uzdravení. Říká se, že žil nepřetržitě 

v lásce a kdo žije v lásce, ten je v Bohu, protože 

láska je Bůh…Dodnes se sjíždějí lidé z celého 

světa k jeho ostatkům, protože i po takové době je 

u jeho rakve přítomna tak silná pozitivní energie, 

že dokáže léčit…ale nejen fyzické neduhy, nýbrž 

především Duši! 

Pocházím z ateistické rodiny, ve které babička 

říkala, že věří jen na to, že 11 dcl je dobrý litr:) a 

proto pro mne bylo obtížné zpočátku se vůbec s 

touto tématikou srovnat. Vždy jsem odmítala 

Boha, protože jsem měla představu, že je to 

nějaký vousatý protivný chlápek, který nás 

neustále zastrašuje a nutí chodit do kostela, dávat 



odpustky, bezmyšlenkovitě odříkávat nějaké 

modlitby… 

Kniha Sensei ze Šambaly ale mluví o Bohu jako o 

všepřítomné Lásce, o vnitřní síle každého z nás, o 

své vlastní cestě k sobě, ke své Duši…Je to 

poprvé, kdy čtu a vím, že je to pravda. Nedokážu 

to vysvětlit…prostě to vím! Nevím přesně, jak se 

ke své Dušičce mám dostat, jen cítím, že tam 

uvnitř mě je a tenkým hláskem prosí, ať letím do 

Kyjeva k Agapitovi…. 

A tak navzdory všem i vlastnímu rozumu se 

ocitám v Kyjevě, v Kyjevo-Pěčerské lavře, která 

ještě včera byla kvůli nepokojům uzavřena. 

Zázraky se skutečně dějí a to i na té viditelné 

úrovni…Další čeká u vchodu, kde je kaštan, 

který, světe div se, uprostřed třeskutých mrazů 

kvete! V podzemí je teplo, přestože se tam netopí. 

Procházím chodby a najednou v hlavě slyším 

podivně známý hlas:„ No konečně jsi tady!“ Není 

to ani hlas, spíš takový pocit. Tam v podzemí 

zažívám zvláštní pocit klidu, vnitřní harmonie…a 

když stanu u Agapita, jako bych se vrátila po 

letech domů. 



Rozum křičí – co blázníš ty nevěřící, vzdělaná 

ženská, tady u rakve nějakého svatého…ale uvnitř 

je mi tak krásně, radostí propukám v pláč. Tenkrát 

jsem těm pocitům ještě nerozuměla, ale nyní po 

roce práce nad sebou vím, že se mi otevřela cesta 

k mému skutečnému já, cesta k mé Duši, k lásce. 

Ne ale té živočišné, ale té duchovní…Vždyť 

smyslem bytí na této planetě je, aby naše Duše 

dozrála a byla hodna se vrátit zpět Domů, cestou 

lásky a konání dobra. Stejně jako tak činil celý 

svůj život Agapit Pěčerský. 

Vycházíme ven a v zahradách na mne čeká další 

zázrak - potkávám úplně cizí slečnu a spontánně 

se k sobě hrneme, objímáme se, mluvíme 

spolu…Posléze se vzpamatujeme a nechápeme, 

odkud se známe:) Když vycházíme z Lavry, 

zastaví nás cizí babička a klade nám otázku: „Co 

jste si děvčátka odsud odnesla?“ Dnes už to vím – 

to nejcennější – klíč ke své Duši, šanci spasit se! 

Eva Svobodová 

 

 



Mnoho duchovních tajemství je skryto před 

zraky lidí. Poznat a procítit je může jenom 

člověk s otevřenou duší, dobrým srdcem a 

upřímnými úmysly. Na tomto světě není nic 

nemožné, pokud je duše naplněna Láskou a 

Vděčností k Bohu! 

 

 

Základní informace pro poutníky  
Jak se dostat do Kyjevo-Pečerské Lávry 

 

 Ve městě Kyjev (Ukrajina), na pravém 

břehu Dněpru, na dvou kopcích na 

jihovýchod od centra města je umístěn 

klášterní komplex Kyjevsko - Pečerská 

Lávra. Z letiště do metra Vokzalnaja jezdí 

autobus express Poljet. Cena je přibližně 50 

hřiven. (Pro srovnání taxi stoji 200 - 500 

hřiven). Přijedete-li do Kyjeva vlakem, od 

hlavního vlakového nádraží se do Lávry 

můžete dostat metrem. Stanice metra 

Vokzalnaja se nachází hned vedle nádraží. 

V každém vlaku metra je mapa metra a plán 

zastávek. K tomu, abyste se dostali do 

http://polahoda.cz/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=1&nums=76


Kyjevo-Pečerské Lávry, vystupte na stanici 

metra Arsenalnaja. Jízdné v metru je 2 

hřivny. 

Když vyjdete z metra, přejděte na 

druhou stranu ulice přes podzemní chodbu 

do zastávky ve směru Kyjevsko - Pečerská 

Lávra (kolemjdoucí vám poradí). Do Lávry 

se dostanete trolejbusem číslo 38, 

autobusem číslo 24, nebo mikrobusem, na 

kterém je napsáno Lávra (jízdné 2-2,50 

hřivny). 

Adresa Kyjevo - Pečerské Lávry: 

Ivana Mazepy (Janvarského vostannija) 

17-25  
(viz obrázek na poslední stránce) 

Další varianta: od stanice metra 

Arsenalnaja můžete do Lávry dojít pěšky 

po ulici Janvarského vostanija. Trvá to 

přibližně 15 minut. Když vyjdete z metra 

Arsenalnaja, ihned odbočte vlevo a 

pokračujte stále rovně. Projdete podzemním 

nákupním centrem a ocitnete se v krásném 

parku Slávy, který nabízí nádherný výhled 

na Kyjev a Dněpr. Cesta do Lávry ale 

pokračuje dále. 

 



VSTUP do Kyjevsko - Pečerské Lávry 
Jděte podél dlouhé bílé stěny Lávry, která 

vás po levé straně přiblíží k hlavnímu 

vchodu klášterního komplexu (na mapě č.1) 

Chrám nad branou svaté Trojice a podívejte 

se, prosím, na mapu Kyjevsko - Pečerské 

Lávry. 

 

Plánek Kyjevsko - Pečerské Lávry 

(обратите внимание на рисунок на 

обороте обложки) 
1 - Chrám nad branou svaté Trojice, XVIII 

st. Vstup do klášterního komplexu. 

2 - Velká klášterní zvonice, VIII st. 

3 - Svato-Uspenský sobor, XI-XX st. 

4 – Chrám Všech Svatých, XVIII st. 

5 – Chrám Spása na Berestove, XII-XVII 

st. 

6 - Refektář s chrámem svatého Antonije a 

Feodosia, XIX st. 

7 - Chrám Povýšení svatého kříže, XVII st. 

Vstup do Blízkých jeskyní 

8 – Chrám sv.Anny, XVII st. Vstup do 

Vzdálených (Dálných) jeskyní 

9 – Chrám Narození Přesvaté Bohorodičky, 

XVII st. 



A - Výstava miniatur a muzeum hologramů 

B - Muzeum dekorativního umění 

C - Muzeum knihtisku 

D - Muzeum divadelního a hudebního 

umění 

E - Muzeum historických klenotů 

S – Obchody se suvenýry 

V – Výstavní sály  

 

Červený trojúhelník ukazuje na hlavní 

vchod přes Chrám nad branou svaté Trojice 

do Horní Lávry, kde se nachází Svato - 

Uspenský sobor, Velká klášterní zvonice, 

Refektář s chrámem, hrob Petra Stolypina, 

mnoho muzeí a výstav. Vstup na 

teritorium Horní Lávry klášterního 

komplexu je za vstupné, děti předškolního 

věku mají vstup zdarma. Otevírací doba: 

9,00 - 18,00. 

Relikvie Agapita Pečerského jsou 

umístěny v Dolní Lávře, kam se můžete 

dostat jak přes teritorium Horní Lávry, tak i 

přes druhý vstup (vstup zdarma), který je na 

mapě označen zeleným trojúhelníkem. 

Dobrá rada: zkuste relikvie navštívit 

dvakrát. Jednou bez objednané prohlídky, 



vychutnat si ticho a zažít nádheru 

přítomnosti Ducha svatého. Podruhé - s 

průvodcem, kterého si lze objednat v Dolní 

Lávře. Pokud budete mít štěstí, bude váš 

průvodce někdo z mnichů nebo kněží, kteří 

se snaží předat všechny krásy života v 

klášteře, jeho legendy a majestátnou 

historii, události a zázraky z minulosti a 

současnosti. 

Dále vaše cesta pokračuje ve směru 

zelené šipky. Projdete velkou bránou a 

vedle velkého černého kříže odbočte vpravo 

a jděte po dlážděné silnici vedoucí dolů z 

kopce. Na levé straně za plotem se 

rozprostírá klášterní zahrada. Tato silnice 

zatočí doleva a přivede vás do velké arky s 

mozaikou znázorňující Krista Spasitele. 

Když projdete arku, ocitnete se na nádvoří u 

Blízkých jeskyň před Chrámem Povýšení 

svatého kříže (modrý trojúhelník na mapě). 

Půjdete dále a zahnete za roh budovy. 

Poslední masivní dřevěné dveře v této 

dlouhé budově jsou vchod do Blízkých 

jeskyní. 

 

Relikvie Agapita Pečerského  



Jeskyně jsou otevřeny od 8,30 do 

16,30. Po vstupu do Blízkých jeskyní 

můžete zakoupit svíčku a osvětlit si cestu v 

jejich pološeru. Elektrické osvětlení jeskyní 

je však dostatečné na to, aby bylo vidět na 

cestu. Sejděte po vápencových schodech 

dolů, projděte po vinuté chodbě, a když se 

dostanete na rozcestí, odbočte doleva a 

znovu doleva – tam uvidíte chrám Uvedení 

Bohorodičky do chrámu. Na levé straně od 

vchodu se nachází relikviář Agapita 

Pečerského.  

O zázracích, které se stávají s poutníky 

poblíž relikvií Svatého, můžeme napsat celé 

knihy, tolik existuje různých důkazů. Malý 

zázrak, který si může zažít každý je, jako by 

na ulici nebyla zima nebo mráz, vedle 

relikvií Agapita stoupá tělesná teplota a 

objevuje se nevysvětlitelné vnitřní teplo. 

Může se stát, že celý tok turistů bude 

směrován napravo od vchodu, aby se 

zabránilo vytvoření zácpy lidí. V tomto 

případě projdete všechny jeskyně (do 

kolečka), a pak se dostanete do chrámu 

Uvedení Bohorodičky do chrámu. Naproti 

tomuto chrámu je místnost, kde se nachází 



5 relikvií, z nichž jedna patří bohatýrovi, 

který opravdu existoval – sv. Ilji 

Muromcovi. Tam, na jedné ze stěn je freska 

se zobrazením Panny Marie (s „třetím 

okem“), která často zázračným způsobem 

roní myro. 

 

Pravidla chování  

na území Kyjevo-Pečerské Lávry 
Dolní Lávra je fungující mužský klášter se 

všemi vyplývajícími důsledky. Možná si 

vzpomínáte na rčení „do cizího kláštera se s 

vlastní ústavou nechodí“. Proto nezáleží, 

jestli jste věřící, ateista nebo monarchista - 

všichni by v teritoriu Dolní Lávry měli 

dodržovat stejná jednoduchá pravidla. 

Konkrétně: vypnutý mobilní telefon, v 

jeskyních a chrámech nefotit a nenatáčet (to 

lze provést na vyhlídkové plošině v Horní 

Lávře a v blízkosti většiny památek, ale 

hlavně venku, ne uvnitř). Chovat se 

potichu, kulturně. Vhodné oblečení pro 

ženy - šátek nebo čelenka na hlavě, dlouhá 

sukně, šaty nebo dlouhý kabát. Pro muže - 

do všech prostor Lávry vstupovat bez 

pokrývky hlavy. V dnešní době ženy často 



chodí do kláštera v kalhotách. Nic se neděje 

- hned u vchodu do jeskyně si můžete 

propůjčit sukni. Pokrývka hlavy a sukně u 

žen vám pomohou vyhnout se 

nepříjemnému rozhovoru s mnichy, kteří v 

jeskyních udržují pořádek.  

Při návštěvě jeskyní si všimněte, že se 

mnozí lidé dotýkají rakve s relikvií (rukou, 

čelem, rty). Proč to dělají? Jeden kněz dal 

velmi dobré srovnání. Přirovnal svaté s 

generátory energie. Jinak řečeno, svátost je 

akumulace božské energie. Svatí jí mají 

tolik, že ji mohou dávat jiným lidem, 

dokonce i skrze své ostatky. A když se 

člověk dotýká, jakoby se účastnil této 

svátosti a odnáší si s sebou částečku této 

božské energie. 

 
Hodně světla na vaší duchovní cestě! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


