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Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá teologií syrského mnicha a mystika Izáka Syrského 

(7.st.), významného představitele Církve Východu. Práce představuje též východosyrskou 

církev, její historii, autority a specifika. Hlavní část práce se věnuje Izákovu dílu. Jádrem 

Izákova učení je představa o Bohu jako bezmezné Lásce, která se propisuje do všech jeho 

myšlenek (zde jsou zmíněny teze o stvoření, Kristově vtělení a postavení člověka). Dále práce 

sleduje Izákovu cestu do nejvyšších míst mystického spojení s Bohem, zmiňuje Izákovy 

zkušenosti se samotou, pokáním a pokorou, modlitbou a zkouškami provázejícími askety, 

nejobsáhlejší část práce se věnuje Izákovým mystickým zážitkům a jeho eschatologickým 

představám. Poslední oddíl studie se zabývá tématem Božské pedagogiky, procházejícím 

celým Izákovým učením a ústícím do jeho nauky o všeobecné spáse. V závěru jsou 

předneseny úvahy týkající se hranice mezi člověkem a Bohem, lidské svébytnosti a svobody.
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Summary

This thesis is concerned on the theology of Syrian monk and mystic Isaac of Niniveh 

(7th cent.), significant representative of the East Syrian Church. The paper introduces the East 

Syrian Church as well, its history, authorities and specifics. The main part of the paper is 

devoted to the work of Isaac. The corn of Isaac teaching represents his idea of God as 

unlimited Love, which is included in all his thoughts (here are mentioned his thesis about 

creation, incarnation of Christ and men´s position). The paper follows Isaac to the highest 

points of his mystical connection with the God, it mentions Isaac´s experience with solitude, 

repentance, humility, prayers and God´s tests going along ascetic life. The most 

comprehensive part of the paper is concerned on Isaac´s mystical experience and his 

eschatological ideas. The last part of the paper is devoted to the theme of God´s pedagogy 
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going through all Isaac´s teaching and venting into his ideas about general salvation. At the 

end the paper presents some thoughts about borders between men and God, about human 

identity and freedom. 
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„A co je srdce slitovné? Je to srdce hořící pro celé stvoření, pro lidi, ptáky, živočichy, démony a 

pro každou stvořenou věc; a při vzpomínce na ně oči milosrdného člověka prolévají mnoho 

slz. Silným a mocným milosrdenstvím, které svírá jeho srdce, a svým velikým soucitem je jeho 

srdce pokořeno a on nemůže snést, když slyší nebo vidí nějakou křivdu nebo přehlížené 

trápení stvoření. Z toho důvodu vysílá ustavičně vzhůru lkavou modlitbu i za nerozumná 

zvířata, za nepřátele pravdy a za ty, kdo mu ubližují, aby byli chránění a dostalo se jim 

milosrdenství. A podobným způsobem se modlí dokonce za různé druhy plazů z velkého 

soucitu, který bez míry hoří v jeho srdci k Boží podobě.“1

Izák Syrský, Homilie I.díl

                                                          
1

I. Alfejev, Izák Syrský, str. 69; citace z: Izák Syrský, Homilie I/74 (507-508)
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Úvod

Hlavní postavou této bakalářské práce je syrský poustevník, mystik a teolog Izák 

Syrský, zvaný též Izák z Ninive. Stal se jednou z nejznámějších postav Církve Východu patřící 

do okruhu tzv. „orientálních“ církví.2 Tyto církve se od základního kmene křesťanstva 

odloučily v 5. století neuznáním závěrů Chalcedonského koncilu (451) a i dnes stojí mimo 

hlavní proud křesťanství. Izák žil v době vrcholného rozkvětu této církve, v 7. století. Jeho 

osudy, ač dochované jen v několika málo zprávách, i jeho dílo, z velké části znovuobjevené až 

v 80. letech 20. století, nesou v sobě ducha velké originality, odvahy a opravdovosti. Jeho 

texty jsou psány prostým a srozumitelným jazykem, a ač jeho myšlenky putují po těžko 

dostupných místech, jsou vyjadřovány přímočaře a jednoznačně. Jeho úvahy neztratily svou 

aktuálnost ani po více než třinácti stoletích, naopak, dnešní Izákova celosvětová popularita 

možná pramení z toho, že přináší do dnešních dnů starobylou moudrost, na kterou svět a 

křesťanství s ním během staletí pozapomněl. Nutno ovšem též dodat, že Izákovo učení není 

přijímáno všeobecně, některé jeho názory stojí buď na hranici oficiálního učení většinových 

křesťanských církví, nebo i za ní.3

Předmětem této bakalářské práce bude nejen představení vlastního učení Izáka 

Syrského a tradice, ze které pochází, ale též hledání odpovědí na otázky hranice mezi 

člověkem a Bohem, toho, do jaké míry je tato hranice realitou, do jaké míry jen iluzí 

pramenící z omezenosti lidského rozumu i života a jaké důsledky přináší propojení nebo 

naopak oddělenost od Boha pro člověka. Chtěla bych se dotknout také problematiky lidské 

autonomie a svobody.

Nutno podotknout, že pro Izáka samotného by otázka lidské autonomie byla 

pravděpodobně bezpředmětná. Tato práce však má být dialogem člověka z jednadvacátého 

století s učením starobylého teologa, a jak bude později patrno, Izákova teologie nabízí 

východiska, ze kterých je možno jisté odpovědi nahlédnout. Izák se tématikou hranice 

člověka a Boha přímo nezabýval, avšak prostředí hluboké kontemplace, ve kterém pobýval a 

                                                          
2

Termíny „orientální církve“ a „Církev Východu“ používá S. P. Brock v článku Syrský Orient: třetí „plíce“ církve?, 
z něhož jsem čerpala převážnou většinu informací týkající se církve samotné. Proto je jeho názvosloví 
používáno i nadále. Pavel Filipi v Křesťanstvu označuje skupinu církví, které se vydělily od většinové církve 
v 5.století, jako „starobylé východní církve“ a církev zde prezentovanou označuje termínem „Apoštolská církev 
východu.“ (Filipi, Křesťanstvo, 2012str.47-48)
3

Příkladem je jeho učení o všeobecné spáse.
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kde zažíval intenzivní blízkost Boha, zprostředkovává zkušenost, která přináší do dnešních 

úvah silně individualizovaného člověka obohacující rozměr.

Vlastní bakalářská práce je rozdělena do tří tematických okruhů. První z nich 

představuje Církev Východu, její historii, osobnosti, události i prostředí, které nejvýrazněji 

ovlivnily její učení a charakter. Tento přehled má za cíl představit církev málo známou 

v našem prostředí a zároveň ukázat kořeny, ze kterých vyrostlo Izákovo smýšlení a víra. Na 

závěr tohoto oddílu předkládám úvahu S. P. Brocka, významného současného badatele a 

teologa zabývajícího se orientálními církvemi, týkající se významu a postavení východní 

církve v rámci světového křesťanství.

Druhá, nejobsáhlejší část práce se bude věnovat samotnému Izákovi Syrskému. V ní 

bude čtenář seznámen s jeho životním příběhem, stručně s autoritami, na které ve svých 

myšlenkách navazoval, a pak především s jeho vlastním učením. Účelem této části je 

sledovat Izákovu cestu na hranice možného pozemského setkání s Bohem, a snaha zachytit 

co nejvíce z vrcholných zážitků jeho mystické zkušenosti, ve kterých popisuje blízkost Boha, 

spojení s ním a důsledky vyplývající z tohoto prožitku pro člověka. V této části vychází práce 

především z knihy Ilariona Alfejeva4 Izák Syrský a jeho duchovní odkaz, doplněné o další 

články a publikace.

Závěrečná část práce je interpretací Izákových myšlenek autorkou a hledání odpovědí 

na výše zmíněné otázky a mnohé další, které vyplynuly ze studia Izákova učení. 

V češtině vyšlo jen málo textů týkajících se učení Izáka Syrského. Jeho dílo jako celek 

také doposud nebylo vydáno. Zdrojem pro tuto práci se tak stala především již zmíněná 

monografie I. Alfejeva o Izáku Syrském, která detailně a uceleně představuje Izákovo učení 

včetně vlastních Izákových textů. Pro doplnění byly užity překlady jeho Homilií vydané pod 

názvem Moudrost svatého Izáka Syrského, které však obsahují jen vybrané úryvky z jeho 

textů. Dalším zdrojem byla publikace St. Isaac of Niniveh M.Hansburyho a články S. P. Brocka 

a J. Novákové a další publikace zabývající se východním křesťanstvím.

                                                          
4

I. Alfejev (*1966) je biskup Pravoslavné ruské církve (RPC) a metropolita volokolamský (2010). Zastává také 
funkci vedoucího oddělení vnějších církevních vztahů moskevského patriarchátu a je stálým členem Svatého 
synodu RPC. Publikuje knihy z dogmatické teologie, patrologie a církevních dějin, překládá z řečtiny a syrštiny a 
skládá vážnou hudbu. V rámci Světové rady církví působí též v ekumenickém prostředí, je členem komisí pro 
dialog mezi pravoslavím a katolickou církví, anglikánskou církví a reformovanými církvemi. 
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1. Církev Východu

První část bakalářské práce představí Církev Východu, její historický vývoj, prostředí, 

ve kterém se rozvíjela, a její specifika. 

S. P. Brock v článku Syrský Orient: třetí „plíce“ církve zařazuje Církev Východu do 

okruhu církví označovaných jako „syrské Orientální“. Spadají sem jak církve syrské liturgické 

tradice, tak i starobylé církve Středního východu kulturně navázané na syrskou duchovní 

tradici.5 Tato skupina církví vyjadřuje dle Brocka třetí specifickou cestu vývoje křesťanství, 

vedle „řeckého Východu“ a „latinského Západu“.

1.1. Kořeny východosyrské církve (1. - 4. stol.)

Území dnešní Sýrie, kde započal vývoj Církve Východu, se roku 64 př.n.l. stalo římskou 

provincií. Oblast se stala bitevním polem mezi Perskou říší a Římem. Východní Syřané byli 

semitského původu, tudíž cizinci pro jednu i druhou stranu. 

Počátek historie církve spadá do apoštolského období, tedy do přelomu 1. a 2. st.n.l., 

kdy do Persie přichází šířit křesťanství otcové Tomáš6 a Tadeáš7. Křesťanství se zde rozšířilo 

nejprve mezi místními Židy, později i mezi obyvatelstvem perského původu.

Pro pochopení kořenů východosyrského křesťanství je třeba mít na vědomí, že 

vznikalo na bojišti. Dokud byl Řím pohanský, neměla Persie důvod pronásledovat křesťany, 

naopak se pro ně stávala útočištěm. Avšak ve chvíli, kdy se Římská říše stala křesťanskou, 

                                                          
5

S.P.Brock, Syrský Orient: třetí „plíce“ církve?, str. 102; Církve, které patří do okruhu „syrského Orientu“ 
rozděluje Brock na diafyzitské (chalcedonské: církev maronitská, chaldejská, syrská katolická, syromalabarská a 
syromalankarská; nechalcedonské: Církev Východu) a miafyzitské (chalcedonské: ortodoxní církve Středního 
Východu a římské ortodoxní patriarcháty v Antiochii, Jeruzalémě a Alexandrii, gruzínská ortodoxní církev; 
nechalcedonské: církev syrská ortodoxní, arménská, koptská, etiopská a eritrejská). Brock používá termín 
miafyzitské namísto monofyzitské proto, aby odlišil učení zastávané těmito církvemi od učení Eutychova 
s monofyzismem spojeného.
6
Sv. Tomáš, jeden z dvanácti apoštolů, zmiňován v evangeliu (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Lk 6, 15; Sk 1, 13). Svatý 

Tomáš nejprve evangelizoval Sýrii a potom Persii (jak o tom referuje už Origenes, citovaný Eusebiem z Cesareje) 
Odtud podle malabarského breviářového čtení se vydal do Číny, pak do západní Indie, odkud potom křesťanství 
dosáhlo i do jižní Indie, jak o tom vypravují Skutky Tomášovy. Zde také podstoupil mučednickou smrt. Podle 
zpráv svatých otců zemřel ve městě Kalamína v Indii kolem roku 72, když byl, snad na příkaz krále Mazdaie, 
proboden kopím. Nad jeho údajným hrobem v indickém státě Tamilnád je dnes vztyčena katedrála; zdroj: 
www.wikipedie.cz.

7
Sv. Juda Tadeáš, také považován za jednoho z dvanácti apoštolů, zmiňován v evangeliu (Mt 10,4; Mk 3,18; Lk 

6,15; Sk 1,13). Podle starobylého podání (u Pseudo-Abdia) působil společně s apoštolem Šimonem 
Horlivcem 13 let v Arménii a v Persii, kde nakonec oba spolu podstoupili mučednickou smrt; zdroj: 
www.wikipedie.cz.
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perský vládce Šapur začal považovat místní křesťany za nástroje nepřítele a během jeho 

vlády a vlády jeho bratra bylo umučeno okolo 20 tisíc vyznavačů Krista.8

Významným faktorem, který přispěl ke svéráznosti Církve Východu, vytvoření vlastní 

liturgické tradice, teologické školy i osobitého teologického jazyka, je izolovanost od 

Východořímské Říše, a to jak teritoriální, tak jazyková a filozofická. Církev Východu patřila 

původně k antiochijskému patriarchátu, na sněmu v Seleukeii-Ktésifóntu v r. 410 se však 

prohlásila za samostatnou, místní biskup se stal hlavou všech perských křesťanů.9 Odtržení 

od Byzance se projevilo i tím, že syrská duchovní tradice byla jen zcela minimálně ovlivněna 

helénistickým myšlením.

Naproti tomu silněji než v jiných tradicích je v syrském křesťanství patrná návaznost 

na semitské kořeny. Polemické napětí mezi církví a synagogou se zde udrželo déle než na 

západě, odkazy na židovské zvyky jsou častější než propojení s řeckou kulturou. V Persii se 

hovořilo a psalo syrsky, tedy jazykem z rodiny semitských jazyků, jenž byl zároveň dialektem 

aramejštiny. Alfejev uvádí, že i díky jazykové blízkosti první syrský překlad evangelií 

pocházející z období 2. – 3. st. zachovává větší autenticitu vůči originálu než řeckojazyčné 

překlady silně ovlivněné platonismem a řeckým myšlením vůbec.10

1.2. Spor o přirozenost a následná odluka východosyrské církve (5. – 7. stol.)

V 5. století se stěžejní vykladačskou ikonou východosyrské tradice stal Theodóros 

z Mopsuestie († 428)11, jehož exegetické spisy byly v té době přeloženy z řečtiny do syrštiny. 

Syrská tradice přejala nejen jeho biblické komentáře, ale i christologické názory – Kristus byl 

plně člověkem, který podstoupil skutečný zápas s pokušením a lidskými emocemi a 

z konfliktu vyšel vítězně díky neposkvrněnému zrození a spojení jeho lidské přirozenosti 

                                                          
8

M. Hansbury, St. Isaac of Niniveh, str. 8.
9

I. Alfejev, Izák Syrský, str. 20; Sněm v Markabtě v r.424 potvrdil samostatnost církve i postavení biskupa 
Seleukeie-Ktésifóntu, ten se později začal nazývat „katholikos-patriarcha Východu“.
10

I. Alfejev, Izák Syrský, str. 21.
11

Theodóros patří spolu se svým učitelem Diodorem z Tarsu a svým následovníkem Theodoretem z Kyrrhu 
k hlavním představitelům antiochijské exegetické metody snažící se vykládat biblické texty s důrazem na 
historický smysl textu bez alegorických interpretací typických pro alexandrijskou školu; L. Karfíková, Milost 
podle Theodora z Mopsuestie, str. 9.
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s věčným Božským Logem. Blízkost obou přirozeností byla v Kristu tak těsná, že v lidském 

vnímání Bůh Slovo a člověk Ježíš splývá v jedno.12

Theodórovo učení se stalo základem učení konstantinopolského patriarchy Nestoria a 

jeho sporu s alexandrijským patriarchou Cyrilem.13 Cyril trval na jednotě věčného Slova a 

Ježíšovy Osoby v jejich podstatě a jeho stanovisko přijal i 3. všeobecný koncil konaný v roce 

431 v Efezu. Koncil s problematickým průběhem (nerovnováhou hlasů mezi antiochijskými a 

alexandrijskými zástupci) přijal nejprve Cyrilovu verzi učení, což mělo za následek rozchod 

Antiochie a Alexandrie, až společná dohoda z roku 433 přinesla kompromisní stanovisko.14

Dohoda vzbudila nevoli pro změnu na alexandrijské straně, kde vystoupil mnich 

Eutyches s učením, že Kristovo lidství bylo zcela pohlceno Božstvím. Jeho názory byly 

odsouzeny na sněmu v Konstantinopoli (448), Eutyches se však odvolal k římskému biskupovi 

Lvovi, který své stanovisko zakotvil ve Svazku, spise se značným vlivem na následný 

Chalkedonský koncil (451) a shrnujícím západní christologickou nauku – dvě přirozenosti 

Kristovy jsou trvale odlišné a zároveň tvoří jednu Osobu. Božský Logos sestoupil a přijal 

lidskou podobu, avšak nepřestal být pravým Bohem, Kristus zároveň nikdy nepřestal být 

pravým člověkem skutečně trpícím na kříži.15

Církev Východu odmítá být označována za „nestoriánskou“, protože Nestoriovo učení 

o „dvou Synech“ nikdy oficiálně nepřijala. V jejích základech zůstává nauka Theodóra 

z Mopsuestie a učení o dvou přirozenostech, avšak s posunutým významem, než jak jej 

vyjadřuje Chalcedonské vyznání. Východosyrská tradice mluví o dvou hypostazích Krista 

(gnóma) jako individuálních projevech jedné společné přirozenosti (kjáná). Chalkedonská 

definice:  jedna hypostaze ve dvou přirozenostech zní proto syrským uším nesmyslně. 

Stanovisko perského katholika vůči Chalcedonským Otcům bylo tudíž takové, že jejich úmysly 

                                                          
12

L. Berkhof, Dějiny dogmatu, str.80-81; Slovo přebývá v Ježíši jako v chrámu. Přítomnost Logu v Kristu není 
bytostná, ale pouze morální. Rozdíl mezi přebýváním Boha v Kristu a v ostatních věřících není kvalitativní, ale 
jen kvantitativní. Aby se Theodóros vyhnul tomu, že v Kristu přebývají dvě osobnosti, tvrdil, že blízkost obou 
přirozeností je tak těsná, že tvoří bezmála jednu celistvou osobnost, podobně jako v manželství dvojice splývá 
v jeden celek.
13

Nestorios stejně jako jeho předchůdce Theodóros odmítal nazývat Marii theotokos (bohorodice). Cyril 
(Kyrillos) namítal, že není-li Marie bohorodicí, nemůže být Kristus skutečným Vykupitelem lidstva, protože jeho 
obecenství s Logem není plnohodnotné. Nestorios tvrdil, že mezi lidskou a božskou přirozeností Krista existuje 
pouze blízkost, Kristus je theoforos (nositel Božství), příklad pravé zbožnosti a morálky. Pro Cyrila je Kristus 
bohočlověk, v němž se božská i lidská přirozenost slily v neoddělitelnou jednotu (avšak podřízenou Logu).
14

T.Lane, Dějiny křesťanského myšlení, str.54; Kompromis byl zaznamenán ve Vyznání opětovného sjednocení, 
kde je Marii přiznán titul teotokos a zároveň je potvrzeno učení o dvou přirozenostech Krista – jeho 
dokonalosti lidské i Božské.
15

L.Berkhof, Dějiny dogmatu, str.82-5.
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byly dobré, ale kompromisní terminologie se nezakládá na pravdě. Východní Církev sama se 

byzantských sněmů neúčastnila pro svoji polohu za hranicemi Východořímské říše.16

Přímým odmítnutím Chalkedonského směnu se však Východní Církev ocitla v opozici 

s oficiální byzantským učením, což mělo za následek rostoucí nátlak ze strany byzantských 

císařů na východosyrská teologická centra, který vedl až k uzavření školy v Edesse r.489. 

Theodórovy spisy byly navíc odsouzeny na 5. všeobecném sněmu v Konstantinopoli (533), 

čímž byla odluka Východní Církve dokonána. Ve spisech z poloviny 7. století je pak uváděn 

Nestorios  jako jeden z učitelů církve. 

Ani politická situace nepřála sbližování Perské říše a Byzance – na počátku 7. století 

probíhaly mezi oběma říšemi ozbrojené konflikty, roku 627 zvítězil byzantský císař nad 

perskými vojsky u Ninive, vzápětí však započal vpád arabských muslimských vojsk do Persie, 

jenž vyústil v převzetí moci nad perským územím Araby v polovině 7. století. Ztráta kontaktu 

s byzantským křesťanstvím nevedla však k úpadku východosyrské teologie, spirituality ani 

církevního života. Naopak 7. a 8. století představuje zlatý věk syrské křesťanské literatury a 

teologie, s Izákem Syrským jako nejznámějším představitelem.

1.3. Vývoj Církve Východu v pozdějším období

Islamizace Persie a Sýrie vedla Církev Východu k tomu, že začala intenzivněji 

směřovat svou činnost mimo hranice země. Tak vznikla misijní centra v Číně (636), Damašku 

(632), Indii (cca 800), čímž se výrazně rozšířilo křesťanství dále na východ, ale i v Jeruzalémě 

(895). Nad početností církevní obce v Číně se pozastavoval i cestovatel Marko Polo, který 

navštívil toto území v roce 1271. Katolický misionář v Číně Jan Montecorvina psal roku 1305 

papežidopis, v němž si stěžoval na potíže, které působí jeho misii nestoriánští křesťané, kteří 

se tak rozšířili, že nedovolují ostatním vyznáním vlastnit ani malou kapli.17

Po dobytí Persie Mongoly ve 13. stol. zůstávala Východní Církev stále menšinovou, ale 

nadále posilovala svůj vliv tak, že ve 14. stol. spravovala dvacet pět metropolí a sto čtyřicet 

šest biskupství na území Arábie, Číny, Turkestánu a Indie. Roku 1380 vtrhl na území Persie 

turkický vojevůdce Tamerlán, většinu země ovládl a křesťany pronásledoval tak krutě, že 

                                                          
16

I. Alfejev, Izák Syrský, str.25; Některé „ekumenické“ sněmy byly však Východní Církví přijaty dodatečně –
např. Nikajský (325) v roce 410.
17

Cituje I. Alfejev, Izák Syrský, str.33.
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většina z nich musela uprchnout. Novým útočištěm se pro ně po následujících pět století stal 

Kurdistán. Toto období přineslo postupný úpadek církve, způsobený jak politickou situací, tak 

izolací od zbytku křesťanského světa i vnitrocírkevními problémy. V 16. stol. se objevuje 

paralelní linie katholiků, vedle těch pocházejících ze Seleukeie-Ktésifóntu, kde se titul 

předával na základě dědictví (většinou strýc na synovce). Od 17. stol. se v Církvi Východu 

projevuje snaha o sblížení s jinými křesťanskými obcemi a v rámci této tendence vzniká ještě 

třetí linie katholiků, kteří jsou v obecenství s Římem a nosí titul „patriarcha babylonský“. 

V roce 1844 byl tento patriarcha uznán hlavou „chaldejské církve“, zatímco patriarcha 

Východní Církve hlavou církve „nestoriánské“.

V 19. stol. se asyrští křesťané nacházeli především ve vesnicích Kurdistánu a 

Ázerbajdžánu, ale život v rámci islámských států s sebou nesl nebezpečí a útlak. Vztahy 

s Osmanskou říší se nevyvíjely dobře, a proto hledali místní katholikové podporu u velmocí, 

např. Ruska. V roce 1898 došlo ke sjednocení velké skupiny urmijských nestoriánů s ruskou 

církví (tzv. Urmijská misie, existovala do konce 1. sv. války).

Během 1. světové války ztratilo Rusko v Urmii svůj vliv a právě kontakty 

s pravoslavnou církví zapříčinily tvrdé pronásledování stoupenců Církve Východu, jejich 

masové deportace a popravy východosyrských křesťanů ze strany Turků a Kurdů. Část 

přeživších Asyřanů uprchla do Ruska, část do Iráku, kde doufali v ochranu ze strany 

anglických správců, avšak po jejich odchodu byl místní katholikos-patriarcha vypovězen a 

emigroval do San Francisca.

Současná Církev Východu má svou centrální rezidenci na předměstí Chicaga (Morton 

Grove), kde v emigraci žije její katholikos. Odhaduje se, že obec zahrnuje cca 400 tisíc 

věřících ve farnostech v USA, Austrálii, Kanadě, Anglii, Švédsku, Německu, Holandsku, Íránu, 

Iráku a v Rusku. Kdysi kvetoucí východosyrské mnišství je dnes v úpadku. 

V posledních letech dochází k modernizaci církve (příkladem může být snaha zrušit

dědičnost úřadů). Reformní tendence se projevují také v rozšíření styku s ostatním 

křesťanstvem. Všechny orientální církve se během staletí pokoušely o reunii s Byzancí i 

s Římem (některé pokusy skončily dohodou, mnohé nikoli). P. Filipi v Křesťanstvu18 uvádí, že 

až ekumenické hnutí díky svému neautoritativnímu přístupu získalo tyto církve ke spolupráci. 

Všechny orientální církve jsou začleněny do Světové rady církví. Římskokatolická církev vedla 

v posledních 30 letech s těmito církvemi věroučné rozhovory a došlo k deklaracím shod 
                                                          
18

P. Filipi, Křesťanstvo, str. 58-59
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v podstatných věcech učení (s Církví Východu z roku 1994), a tyto rozhovory dále pokračují. 

V roce 2003 byla k tomuto účelu zřízena společná komise katolické církve a starobylých církví 

–International Commission for Theological Dialogue between the Catholic Church and the 

Ancient Chruches of the East. 

1.4. Syrské školství

Významnou roli v rozvoji křesťanské teologie východosyrské církve sehrál místní 

systém školství a svérázná mnišská tradice. Proto se jim budeme věnovat v následujících 

kapitolách podrobněji.

Jak již bylo řečeno, oblast východní Sýrie patřila původně do správy antiochijského 

patriarchátu, než se ve 4. stol. osamostatnila. Uplatňoval se zde antiochijský biblický 

exegetický přístup, a to zejména prostřednictvím myšlenek Theodóra z Mopsuestie. Centry 

učení byly města Edessa a Nisibis.

Edessa zvaná „východní Athény“ byla centrem křesťanství od 2. do 5. stol.. V polovině 

stol. zde existovaly minimálně tři křesťanské školy – „škola Arménů“, „škola Syřanů“ a „škola 

Peršanů“. Největšího věhlasu dosáhla škola Peršanů pojmenovaná podle toho, že se jejími 

žáky stala skupina Syřanů, která přišla z Peršany ovládaného Nisibis. První zmínka o akademii 

pochází z roku 363, ale pravděpodobně existovala už dříve. U jejího zrodu stál Efrém Syrský. 

Stěžejní učebním předmětem zde byl výklad Bible postavený na principech antiochijské školy 

a komentářích Efréma Syrského, později pak Theodóra z Mopsuestie.

V důsledku christologických sporů byla edesská Akademiejako centrum diofyzitské 

hereze příkazem císaře Zenóna roku 489 rozpuštěna. Většina žáků a učitelů odešla do Nisibis, 

města toho času v perském držení, do kterého se již dříve uchýlil vedoucí školy Narsai. Nisibis 

dosáhlo v té době stejného významu jako metropole Blízkého východu Alexandrie, Jeruzalém 

či Konstantinopole. Nisibská akademie dosáhla širokého věhlasu, ve škole studovalo až tisíc 

žáků ve vlastním komplexu budov. Učitelé se svými žáky vytvářeli komunitu podobnou 

klášternímu společenství a označovali se za bratrstvo. Škola měla propracovanou organizaci a 

strukturu, vícestupňová výuka zahrnovala jak teologii, tak filozofii a přírodní vědy – lékařství 

a astrologii.
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Systém syrského školství byl obdobou řecké paideie19, výuka byla pojímána jako 

nekončící proces vzdělávání se v Boží moudrosti a připodobňování se touto cestou Bohu. 

Svébytná podoba syrské paidei má své kořeny v syrském raném asketismu a odkazuje 

k termínu ihida (viz dále), který se užíval pro mnicha a poustevníka, ale rovněž pro Krista. 

Přídavné jméno ihidaya bylo určeno pro ty, kdo mají zvláštní vztah ke Kristu a jeho učení.  

Prostřednictvím sjednocujícího poznání se ihidaya dostává do stavu „úžasu před Bohem“ a 

nastupuje „vznešenou cestu budoucího života, který je darován ve svobodě nesmrtelného 

života v existenci po vzkříšení.“20

1.5. Mnišská tradice

Velký význam pro vývoj syrské duchovní cesty mělo hnutí „Synů Smlouvy“ 

(nejvýznamnější ve 4. st.), společenství, které položilo základy budoucímu syrskému mnišství, 

typickému projevu místní spirituality. Podle některých historiků (Burkitt, 1904; Voobus, 

1961; Legrez a Garrigues, 1992) to byli pokřtění laici, podle jiných (Abouzayd, 1993) to bylo 

laické asketické hnutí. Pojmenování „Synové smlouvy“ se odvozuje od toho, že stoupenci 

hnutí byli závazkem křtu připočteni do společenství církve. Název společenství je možné 

přeložit také jako „Synové slibu“ (odkaz na mystický sňatek pokřtěného s Kristem), 

„Vzkříšení“ (ti, kdo okoušejí něco z eschatologické reality už v pozemském životě) nebo 

„Synové bdění“ (andělé, bdělí na stráži).

V každém případně tito muži a ženy žili radikálním asketickým životem, aktivně se 

podíleli na liturgii a starali se o chudé a nemocné. V. Ventura ve Spiritualitě křesťanského 

mnišství21 připodobňuje jejich roli k postavení jáhnů. Ventura také uvádí, že ze starých textů 

syrské literatury vyplývá, že příslušnost ke křesťanství s sebou nesla zřeknutí se manželství a 

nošení zvláštního kajícího šatu. Zároveň ale upozorňuje na to, že přijetí křtu automaticky 

neznamenalo nutnost asketického života, ač dodává, že vliv Synů Smlouvy na ranou syrskou 

teologii křtu byl silný.

                                                          
19

paideia – řecký pojem pro výchovu a vzdělání, jehož hmatatelnou podobu najdeme např. v Platónově 
Akademii, která měla dialogickou formou vést žáky po cestě pravého poznání, pravdy, svědomí a dobra. Cílem 
Platónovy paidei je nejen výchova elity odpovědné za řízení státu, ale také výchova každého člověka, která 
směřuje k mravní dokonalosti, k ctnosti a eliminuje nespravedlnost.
20

P. Milko, Úvod do byzantské filosofie, str. 218; citace z Izáka Syrského, De perfectione religiosa, Leipzig, 
1909, str. 303-5
21

V. Ventura, Spiritualita křesťanského mnišstvíI, str. 60-61
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Asketický závazek byl označován za „smlouvu“ (uzavíranou spolu se křtem, většinou 

v dospělosti) s Kristem, pro něhož byl užíván již zmíněný termín  – ihida, který syrské 

křesťanství převzalo z židovských aramejských překladů Bible, a který je užíván jak pro Boha, 

tak pro Adama ve stadiu před pádem. Přídavné jméno  ihidaya  bylo určeno pro ty, kdo se 

rozhodli Krista následovat. Zasvěcený život znamenal tedy úsilí o dosažení rajského stavu, ale 

nikoli toho před pádem, ale eschatologického ráje, ve kterém Kristus povznesl člověka do 

pozice, kdy má přístup ke stromu života. Později se původní tradice temínu ihidaya z velké 

části vytratil a cca od 6. stol. se jeho význam spojoval se „samotářem“ nebo 

„poustevníkem“.22

Původní syrsko-mezopotámský způsob zasvěceného života spočíval v tom, že byl 

prožíván v rámci zbytku lidské společnosti, buď v malých skupinkách (někdy i mužů a žen 

pospolu) nebo v kruhu vlastní rodiny. Tento způsob mnišského života se objevuje i v jiných 

tradicích, ale v raném syrském Orientu byl normou (4. stol.). Tento způsob mnišského života 

nazývá Ventura „rodinný enkratismus“. Manželé po naplnění ploditelské úlohy žijí zdrženlivě, 

usilují o „svatý život“ podlepředstav dobových exegezí o životě v arše Noemově (GN 8). 

Rodinný a domovní charakter měla ostatně celá raná syrská církev, zpočátku z důvodu 

pronásledování, přetrvávala v této podobě však i ve 4. a 5. století.23

Teologické důrazy syrského mnišství byly silně eschatologické. Asketové prezentovali 

obnovené lidství těch, kdo se „oblékají v Krista“ a posvěcují celou církev. Součástí prvotního 

hříchu, který připravil lidstvo o možnost pobývat v ráji, byla i sexualita. Aby se člověk mohl 

znovu vrátit ke svému prvotnímu určení, musí vstoupit do života askeze jako radikálního 

následování Krista. Z asketů se stávají „noví Adamové“, jsou znovu obdařeni mocí, kterou 

měl Adam nad stvořením před svým pádem. Církev se stává místem, v němž se již 

uskutečňuje eschatologická obnova plně realizovaná v budoucím světě, a asketové (a později 

mniši), jsou těmi, kdo stojí na počátku této rajské obnovy.

Dalším východiskem syrské spirituality je důraz na následování prvotní jeruzalémské 

církve a snaha o opravdovost následovníků Krista, jejímž důkazem jsou charismata. „Duch 

svatý se dává jen těm, kdo se stali cizími světu.“24 Duch svatý je zde také vnímán jako 

                                                          
22

S. B. Brock, Syrský Orient: třetí „plíce“ církve?, str. 108
23

V. Ventura, Spiritualita křesťanského mnišstvíI, str. 62; Ventura uvádí svědectví poutnice Egerie o Harranu ze 
4.stol., která si všímá silného asketismu místní komunity – zdálo se jí, že ve městě nejsou žádní jiní křesťané než 
kněží a mniši.
24

V. Ventura, Spiritualita křesťanského mnišstvíI, str. 62
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osvoboditel od moci zla a obnovitel člověka jako obrazu Božího. Dává člověku také vnitřní 

svobodu, která se projevuje i ve vztahu k církvi jako instituci.

Ventura také připomíná, že syrské mnišství vznikalo paralelně na mnoha místech a je 

ovlivněno též vzory egyptských pouštních otců propagovaných v dílech Athanasia či Evagria a 

dalších. Spiritualitu pouštních otců charakterizuje A. Grűn takto: „Ze slov otců vyzařuje 

mírnost a moudrost, nemoralizují a ani se vztyčeným ukazováčkem nehrozí. … Mniši se bez 

příkras vyjadřují o propastech naší duše, právě tak ale i optimisticky hovoří o silách, jež nám 

dal Bůh k dispozici…. Cestě vedoucí k sobě samým a ke sjednocení s Bohem nechybí vzrušení, 

setkáme se na ní s temnými zákoutími naší duše a nic lidského před námi nezůstává skryto. 

Pro zvládnutí takového putování potřebujeme nejen výdrž a Božího Ducha, ale i notnou 

dávku humoru a odvahy, chceme-li proniknout až k jádru svého lidství. Přitom se ale 

můžeme spolehnout, že Bůh s námi neztrácí trpělivost. Vždy nanovo se můžeme vydávat na 

cestu, abychom jej hledali a v jeho lásce objevovali a nalézali život, který nám chce dát.“25 Jak 

uvidíme později, Izákovo učení této charakteristice plně odpovídá.

1.6. Význam Církve Východu

Sebastin P. Brock, soudobý badatel věnující se starobylým východním církvím (a mj. 

objevitel druhého svazku homilií Sv. Izáka Syrského), vynakládá značné úsilí o rehabilitaci 

postavení a vnímání významu Církve Východu v rámci ostatních křesťanských církví. Považuje 

„syrský Orient“ za třetí pilíř křesťanství, který stojí vedle pravoslaví a římského-katolictví a 

který dodává celku křesťanství jinde se neobjevující dimenze.26 Uvádí následující:

Návaznost na semitské kořeny, silnější než v ostatních tradicích. A to jak po stránce 

jazykové, kde připomíná blízkost syrštiny s Ježíšovým jazykem aramejštinou, tak i to, že rané 

spisy syrských teologů v sobě nesou mnohem silnější vazby na semitskou kulturu, než autoři 

řečtí a latinští. Jak už bylo řečeno dříve, syrské texty si zachovaly větší autentičnost než jiné 

raně křesťanské práce obalené rétorickým a alegorickým nánosem. Brock připomíná význam 

docenění židovské tradice v rámci křesťanství i vzhledem k rostoucímu antisemitismu dnešní 

doby.

                                                          
25

A. Grűn, Otcové pouště, str. 5-6
26

S. B. Brock, Syrský Orient: třetí „plíce“ církve?, str. 103-9
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Používání poezie jako teologického vyjadřovacího prostředku, které je možné nalézt i 

v latinské a řecké tradici, ale pro tu orientální je typické. Jako příklad uvádí Brock básníka a 

teologa ze 4. st. Efréma z Nisibis27, který ve svém souboru lyrické poezie představuje 

promyšlenou vizi vztahu Stvořitele a stvoření, dějiny spásy, poznání Boha. Poezie dokáže 

zachytit obrazy, souvislosti a vhledy pro prózu nevyjádřitelné. Brock proto spatřuje její 

význam i pro zprostředkování biblických příběhů ve formě veršovaného vyprávění nebo 

dialogu, které si v syrském prostředí navíc zachovaly živost a humor a blízkost ke 

každodenním věcem.

Specifická tradice klášterního života. Specifika syrského mnišství byla detailně 

popsána v předchozí kapitole. Druhý velký přínos syrského mnišství spatřuje Brock 

v dochované literatuře, především z vrcholného období 7. a 8. stol. navazující na rané syrské 

autory, egyptskou monastickou literaturu a zejména Evagria28. Dokladem hloubky a zároveň 

aktuálnosti i v současnosti je právě dílo Izáka Syrského, které si získalo širokou popularitu jak 

v řadách mnichů, pro něž bylo určeno (jeho oblíbenost je známá např. na hoře Athos), tak i 

mezi laiky.

Pokání jako terapie uvádí  Brock  jako další důležitou inspiraci z pramenů syrského 

křesťanství. Ve východosyrských spisech je Kristus označován za lékaře, který dokáže člověka 

vyléčit z hříchu, hřích je popisován jako zranění, stav lidstva po pádu jako nemoc. Tato 

přirovnání se opět naleznou i v řecké a latinské tradici, pro syrskou jsou ale převažující. Brock 

uvádí příklad řeckého a syrského překladu pasáže z apokryfního listu Abgara z Edessy Ježíšovi, kdy 

v řeckém překladu (Eusebius) je Kristus oslovován jako „Dobrý Spasitel“ kdežto v syrském „Moudrý 

lékař“.29

Zachování jiného pohledu na christologické tradice považuje Brock za další významný 

přínos orientálního křesťanství. Z komunikace mezi východními a orientálními církvemi 

postupně vyplynulo, že pohled na christologická dogmata je shodný, rozdílnost spočívá 

v terminologii, jako příklad cituje Brock prohlášení z roku 1964, ve kterém se říká: „Ve věci 

                                                          
27

Efrém z Nisibis zvaný též Efrém Syrský († 373), mnich, asketa a učitel na škole v Nisibis a Edesse, jeden 
z nejvýznamnějších spisovatelů syrské církve – autor biblických komentářů, kázání, dogmatických spisů proti 
kacířům a hymnů, básník; T.Lane, Dějiny křesťanského myšlení, str. 36
28

Evagrius Ponticus (345-399), mnich a asketa, žák Basila z Caesareje, Řehoře z Nazianzu, Makaria Velikého a 
Makaria z Alexandrie. 14 let prožil v mnišské kolonii Kellia v egyptské poušt, byl jedním z prvních píšících autorů 
v prostředí pouštních otců, jejichž myšlenky ve svých spisech též zachytil (spisy Praktikos a O modlitbě). Byl 
stoupencem origenovské teologické tradice, kvůli tomu byl na sněmu v Konstantinopoli (553) označen za 
heretika; A. Grűn, Otcové pouště, str. 6-7
29

S. B. Brock, Syrský Orient: třetí „plíce“ církve?, str. 106-7
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podstaty christologického dogmatu jsme se zcela shodli. I když každá strana používala jinou 

terminologii, chápali jsme to jako vyjádření stejné pravdy.“30 Brock z toho vyvozuje, že 

nepřijetí chalcedonského vyznání řadou orientálních církví tak zachovalo rozmanitost 

významů. Kdyby se toto nestalo, pravda by byla okleštěna jednostranným výkladem. Brock 

dodává: „samotná myšlenka definice víry je neuspokojivá, protože předpokládá vytyčení

hranice kolem tajemství, jež nemůže být uchopeno: pokouší se vymezit meze 

Neomezenému.“31

Poslední, ale neméně důležitý, z Brockových postřehů směřuje k tomu, že  

východosyrská křesťanská tradice představuje nezápadní model křesťanství, menšinový 

avšak s tisíciletou tradicí, žijící často v nepřátelském prostředí a tím uchráněný od 

triumfalismu, který podle Brockových slov poznamenává jak latinský Západ, tak řecký 

Východ.

                                                          
30

S. B. Brock, Syrský Orient: třetí „plíce“ církve?, str. 108
31

S. B. Brock, Syrský Orient: třetí „plíce“ církve?, str. 108
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2. Izák Syrský

2.1. Životopis

O Izákově životě je známo jen velmi málo. Dochovaly se jen dva syrské prameny, ze 

kterých je možno čerpat: Kniha čistoty32 východosyrského dějepisce Išodenaha pocházející 

z počátku 9. stol. a západosyrský pramen33 z 15. stol.

Oba texty určují za místo Izákova narození Katar (Bet Katráj) v Perském zálivu. První 

pramen dále říká, že se Izák věnoval studiu Písma a biblické exegeze, že se stal mnichem a 

učitelem v místě svého bydliště. Nestoriánský katholikos Givargis (v úřadě cca v letech 660-

680) si Izáka povšiml během pastorační návštěvy, přivedl ho s sebou do Ninive a později 

vysvětil na biskupa v klášteře Bet Abe. Izák na místě setrval pouhých pět měsíců, načež 

požádal o propuštění ze služby a odešel žít do hor Bet Huzáje jako poustevník, později se 

odebral do kláštera Rabbana Šabura poblíž Perského zálivu v Íránu. Pokračoval ve studiu 

Písma tak intenzivně až oslepl a byl nucen své knihy, ve kterých se zabýval životem v Bohu a 

poustevnictvím, diktovat. Zemřel v pokročilém věku a byl pohřben v Šaburově klášteře. 

Přesná data jeho úmrtí stejně jako narození nejsou známa.

Díky uvedení patriarchy Givargise v textu z Knihy čistoty v souvislosti s Izákovým 

vysvěcením na kněze bylo možné určit dobu Izákova života. Bylo to období vlády prvního 

chalífy Umajjovců Muáwiji I. sídlícího v Damašku. Úkolem Givargise bylo sjednotit biskupy 

Kataru s Církví Východu, což mohlo být příčinou toho, že si pro biskupský stolec v Ninive 

vybral právě Izáka.34

K Izákovu krátkému působení v úřadu se Kniha čistoty vyjadřuje takto: „Z příčin, které 

jsou známy jen Bohu, se ale po pěti měsících přebývání v úřadu ninivského pastýře, v čemž 

následoval biskupa Mojžíše, zřekl biskupské funkce a odešel žít do hor.“35 Pramen také 

hovoří o nepřijetí některých Izákových názorů, dokonce pohoršení, které jeho učení vzbudilo 

u biskupa z Garmaie. Autor Knihy čistoty se domnívá, že Izák také vzbuzoval ve svém okolí 

závist. Nejpravděpodobnějším důvodem pro odchod do samoty byla však zřejmě Izákova 
                                                          
32

Kniha obsahuje krátké hagiografie významných asketů perské církve, o „svatém Izákovi“ se mluví ve 124. 
kapitole
33

Publikovaný v knize E. I. Rahmani,  Studia Syrica, vol. I, Beiruth, 1904
34

I. Alfejev, Izák Syrský, str.28
35

I. Alfejev, Izák Syrský, str.28; citace z: Isho´denah, Le Livre de la Chasteté, Ed. J.-B. Chabot, in: Mélanges d 
archéologie et d´historie écclésiastiques 16, Paris, str. 63-4
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touha po asketickém životě a nechuť bojovat jako „diofyzita“ s „monofyzitskými“ jakobity 

usídlenými v Ninive.

Druhý pramen nemluví o teologických sporech, ale dodává některé detaily z Izákova 

života, např. že jedl pouze třikrát týdně kousek chleba se zeleninou, že byl klidný, pokorný a 

laskavý. Rozchází se s východosyrským textem v tom, že jako místo Izákova poustevnického 

života uvádí egyptskou poušť Skétis, kde se měl nacházet jeden ze čtyř koptských klášterů El-

Suryjani („klášter Syřanů“). Jiné důkazy o jeho pobytu na tomto místě však nejsou.

Velký význam pro Izákovu tvorbu, způsob uvažování a vyjadřování mělo dětství 

strávené na mořském pobřeží. Jeho texty jsou plné příměrů z přímořského světa – lodě, 

námořníci, lovci perel, mořské bouře, příznivé větry, lastury z hlubin… „Kdyby nacházel lovec 

perlu v každé lastuře, zbohatl by snadno každý. A kdyby lovce v tu chvíli, kdy perlu loví, nebily 

vlny a nedoráželi na něj žraloci a nemusel zadržovat dech, až se téměř udusí, a nepozbýval by 

čerstvého vzduchu, který je jinak všem dostupný, a nemusel se nořit do hlubin – tehdy by bylo 

perel více a hustěji než míhání blesků.“36

Je pravděpodobné, že Izák už za svého života byl považován za svatého, každopádně 

po jeho smrti se jeho věhlas rychle rozšířil, stejně jako jeho spisy. V 9. stol. byl přeložen do 

řečtiny a vydán v antologii asketických textů Euergetinos. V Církvi Východu se stal jednou ze 

zásadních autorit, o čemž svědčí mnoho písemných odkazů na jeho dílo. Ve sbírce 

christologických textů Církve Východu z období mezi 8. a 14. stol. sestavené s cílem vyvrátit 

monofyzitské názory je Izákovi přiřčen spis pod názvem Kniha o pravé víře (resp. Proti těm, 

kdo vyznávají v Kristu dvě přirozenosti a jednu hypostazi), který kritizuje Chalcedonské 

vyznání a nazývání Marie Bohorodicí. Fakt, že tyto spory byly Izákovy vzdálené a v žádném 

jiném díle se k nim nevyjadřuje, i příkrý tón textu samého svědčí o tom, že Izák není 

autoremtěchto spisů. Přisouzení autorství Izákovi dokazuje nicméně váhu jeho jména a 

teologické autority v očích následujících generací.

                                                          
36

I. Alfejev, Izák Syrský, str.28; citace z: Izák Syrský, Homilie II/34, 4
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2.2. Izákovo dílo

Jádrem Izákova díla je popis cesty sjednocování člověka s Bohem, proces přibližování 

se Bohu, modlitby a askeze. Jeho spisy byly určeny mnichům, všem těm, kdo chtěli vést 

zasvěcený život.

Dnes jsou známy dva díly spisů Izáka Syrského z původních pěti nebo sedmi spisů 

zmiňovaných východosyrskými prameny. Není však jasné, zda jde o různý počet knih nebo 

pouze jiné členění stejného korpusu.

První díl Izákových spisů je dnes dochován ve dvou vydáních, východní syrská redakce 

a řecký překlad37 z přelomu 8. a 9. stol., který je však kritizován pro svou nepřesnost a 

nepochopení smyslu původního Izákova textu. Právě tato řecká verze byla ale překládána do 

gruzínštiny, staroslověnštiny, latiny, z latiny pak do dalších jazyků. Jednotlivé redakce 

prvního dílu se liší svou skladbou. První díl je dělen na jednotlivá Slova. Různé překlady a 

redakce mají různá číslování jednotlivých Slov, liší se i jejich počtem.38

Mezi syrským a řeckým textem jsou rozdíly i v jednotlivých textech – mnohé 

z východní redakce v řeckém překladu chybí, v západním vydání pak je několik málo těch, 

které nejsou v syrském souboru (např. List sv. Symeónu Divotvůrci). Východní přepis 

obsahuje citáty z Theodóra z Mopsuestie a Diodóra z Tarsu, které v řeckém textu buď zcela 

chybí, nebo jsou připisovány jiným autorům, mj. Řehoři z Nazianzu nebo Cyrilu 

Alexandrijskému. Je možné, že při překladu došlo k prosté chybě, protože v žádném ze 

syrských rukopisů nebyla daná díla nadepsána přímo Izákovým jménem, ale nelze vyloučit 

ani to, že šlo o úmyslnou úpravu překladatelů snažících se očistit patristickou literaturu od 

heretických prvků, a přitom zachovat to, co bylo považováno za pravověrné. Takové úpravy 

byly v Byzanci běžnou praxí.

Druhý díl byl až do nedávna znám jen z fragmentů publikovaných P. Bedjanem (1918). 

Teprve v roce 1983 profesor Sebastian P. Brock našel v oxfordské Bodleyově knihově rukopis 

obsahující kompletní text druhého dílu.39 Druhý díl byl podroben důkladnému zkoumání pro 

                                                          
37

I. Alfejev, Izák Syrský, str.39; Překlad pořídili palestinští mniši Abrahám a Patrikilos.
38

Starší arabský překlad zahrnoval čtyři knihy se 122 Slovy, syrský text obsahuje 82 Asketických slov, v řeckém 
překladu chybí dalších 14 Slov. Alfejev uvádí, že rozdíl 40 Slov arabského a syrského překladu je pravděpodobně 
později nalezený „druhý“ díl Izákových spisů; I. Alfejev, Izák Syrský, str.40, 50-51.
39

I. Alfejev, Izák Syrský, str.47; Rukopis pochází z kláštera mar ABdiša, Bodleyova knihovna jej získala v roce 
1898 od anglikánského kněze Neesana z okolí Urmie. Je napsán východosyrským estrangelem a podepsaný 
autor přepisu Markos jej označuje jako druhý díl mar Izáka, biskupa z Ninive.
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ověření pravosti, a byl shledán pravým. Důkazy pravosti jsou textologické (stejné užití slov a 

jejich významu v obou dílech, stejná stylistika, syntax a gramatika), texty jsou autenticky 

podepsány a obsahují všechny úryvky známé z jiných dochovaných rukopisů dříve 

publikujících Izákovy myšlenky.

V obou dílech se také nacházejí odkazy na stejné východosyrské autority: Evagria 

z Pontu, Theodóra z Mopsuestie a Diodóra z Tarsu. Oba díly obsahují podobné literární 

obrazy mořských scén, námořníků a lovců perel. Tématika obou dílů je též obdobná: Boží 

láska, mlčení, poustevnictví, četba Písma, noční bdění a modlitba pod křížem, opuštěnost 

Bohem, pokora a slzy a opojení Boží láskou. 

Druhý díl obsahuje 41 Homilií, přibližně polovinu celého dílu zabírá Homilie 3

sestávající ze 400 kapitol společně nazývaných „Kapitoly o vědění“.

2.3. Charakter Izákovy teologie

2.3.1. Východiska

Originalita Izákovy tvorby spočívá v tom, že dokázal skloubit tradici a vlastní 

asketicko-mystické zkušenosti a prožitky, nebál se vyslovit mnohdy odvážné názory na otázky 

asketické i dogmatické a zároveň tvořil v duchu své církve a navazoval na její autority. 

Izák Syrský byl vzdělaný a sečtělý muž, často citoval jiné autory jak syrské, tak řecké a 

využíval jejich myšlenky. Na jeho jazyk a terminologii měl vliv Jan z Apameie40 a Evagrius, 

v dogmatice a exegetice zůstal Izák věrný své tradici, především myšlenkám Diodóra z Tarsu 

a Theodóra z Mopsuestie. Cituje ale i Basila, Athanasia, Dionýsia Areopagitu, Makaria a 

autory ze syrského prostředí – Afraháta41, Efréma Syrského a Narsaje42. 

Evagrius byl největší autoritou pro syrské autory v oblasti duchovního života, jeho 

spisy byly překládány do syrštiny a těšily se velké popularitě. Položil základ syrského 

                                                          
40

Jan z Apameie, zvaný též Jan Samotář (John the Solitary), asketa žijící v pol. 5.st., vychován pravděpodobně 
v řeckém i syrském prostředí, vytvořil třístupňový vzorec duchovního života (těla, duše, ducha). Izáka ovlivnil 
též svými myšlenkami o přicházejícím světě a o Božské ekonomii spásy; M. Hansbury, St. Isaac of Niniveh, str.18 
41

Afrahát (cca 270-345), syrský asketa z oblasti severní Mezopotámie, autor 23 homilií věnovaných křesťanské 
věrouce a praxi.
42

Narsaj (cca 399-502), významný východosyrský básník a teolog.
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asketického pojmosloví.43 Izák na Evagria odkazuje v obou dílech a také ho cituje. Mluví o 

něm také s velkou úctou jako o „vynikajícím mezi svatými“, pokládá jej za zakladatele 

teologie křesťanské asketiky.

Theodóra z Mopsuestie nazývá Izák „Blaženým Vykladačem“ a „světlem celého 

světa“. Inspirací pro Izáka se stal především jeho koncept Božské ekonomie (oikonomia) a 

jeho kosmologické názory: Theodóros polemizuje s Origenovou myšlenkou o Bohu Otci, 

tvořícího ze své vůle svět, o jím stvořených bytostech padajících od zření Boha do temnoty 

bytí odtrženého od svého původu a o jejich konečném návratu zpět ke Zdroji. Theodóros 

představuje myšlenku „dvou“ světů, které oba byly zamýšleny Bohem, a tak žádný z nich 

nemůže být „padlý“.44 Lidská smrtelnost je zanesena do stvoření od samého počátku, člověk 

je složen z neviditelné, nesmrtelné duše a viditelného, smrtelného těla. Smrtelné tělo 

zabránilo člověku upadnout do skutečného hříchu spočívajícího v možnosti nesmrtelného 

těla „být jako bůh“. Smrtelnou existenci si člověk vybral sám na základě svobody 

rozhodování, Bůh ji však předjímal a dopustil, protože se tak člověku prostřednictvím 

smrtelného života skýtá možnost poznání skutečného dobra.45 Jak se tyto myšlenky propsaly 

do Izákova díla, bude patrno později.

Izák, díky tradici, do které patří, je též ovlivněn nestoriánstvím, jeho christologie však 

není ani explicitně diofyzitská, Krista vnímá jako jednu osobu – vtěleného Boha, ani se 

nestaví do opozice s oficiálním učením Církve Východu. Zřejmě pro něj tyto spory 

nepředstavovaly stěžejní předmět zájmu.

2.3.2. Základ Izákovy teologie

Celá Izákova teologie vychází z jednoho jednoduchého, ale naprosto zásadního 

předpokladu, který je v jeho myšlenkách důsledně respektován: Bůh je Láska. Nekonečná a 

nevyčerpatelná, ničím neohraničená a nezpochybnitelná.

Tuto lásku není možné pochopit ani popsat slovy, může být však rozeznána a 

zachycena ve stvoření a ve vztahu Boha k němu. Důvod celého stvoření spočívá v tom, aby 
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na něm mohla být zjevena Boží láska. Láska je tou silou, která uvádí svět do chodu. Stvoření 

je jejím zrcadlem, odraznou plochou, díky které může být spatřena.

Láska je v základech světa, je prvotním zdrojem všeho, nese svět a řídí a nakonec jej 

dovede zpět do Boží náruče, aby byl opětovně „pohlcen“ Bohem. „Jaká hloubka bohatství, 

jaké myšlení a vynikající moudrost je v Bohu! Jakou soucitnou laskavostí a hojnou dobrotou 

oplývá Stvořitel! S jakým záměrem a s jakou láskou stvořil tento svět a uvedl ho v bytí! 

Jakému tajemství hledí vstříc zrození tvorstva! K jakému stavu je pozvána naše obyčejná 

přirozenost! Jaká láska vedla k tomu, aby začalo tvoření světa! …  V lásce uvedl svět v bytí; 

v lásce ho hodlá dovést do takového podivuhodného stavu a v lásce bude svět pojat do 

velikého tajemství toho, který učinil všechny tyto věci; v lásce bude celý běh řízení světa 

nakonec uzavřen.“46

Bůh nemůže být nahlédnut skrze rozum, nemůžeme se k němu přiblížit 

prostřednictvím myšlenek a pojmenování. Jediným principem, který nám dovoluje jej 

poznávat je právě láska. Bůh nepotřebuje jméno a všechna lidská pojmenování jsou možným 

odleskem reality, ale nikoli skutečností. Každá taková formulace není vlastním vhledem 

člověka, ale vyvěrá z pramene lásky, je tímto zdrojem určena. V lidských silách je pouze 

možnost tuto lásku vnímat, prožívat a cítit.

Bůh není jen Prvním Hybatelem, ale je skutečným Otcem, pečujícím a láskyplným, 

„svou nekonečně velkou láskou překonává všechnu lásku tělesných otců.“47Stará se o celé své 

stvoření, anděly i démony, člověka i zvířata. „Úradek Boží je pro všechny stejný a vztahuje se 

na vše.“48 Nic a nikdo není pro Boha menší nebo větší, tak jako v lásce není nic předtím ani 

potom, všichni k Němu mají stejný přístup a také Jeho láska je stejná ke všem. Každá bytost 

existovala ve vědomí Boha ještě před svým stvořením, má své místo v hierarchii vesmíru a 

toto místo jí není odepřeno ani při odpadnutí od Boha. „On má jedinečný postoj úplné a 

nevášnivé lásky ke každému a on má jedinečnou pečlivou starost o ty, kdo padli, ve stejné 

míře jako o ty, kdo nepadli.“49

Podle Izáka se Boží láska vůči padlým andělům nezmenšila, myšlenka, že v Bohu může 

být nenávist, zášť nebo touha po odplatě, je pro něj zcela nepřijatelná, „odporná“ a rouhavá. 

Znamenala by snižování Stvořitelovy přirozenosti, vzbuzovala dojem jeho nestálosti. Ale 
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vzhledem k tomu, že u Boha není předtím ani potom, nemohou se také jeho postoje měnit. 

Nic z toho, co se děje ve světě, co člověk koná a jak smýšlí, nemá vliv na Božskou přirozenost 

a nemůže zpochybnit jeho lásku ke stvoření. Bůh miluje stejně hříšníky i světce, Bůh si byl 

vědom lidské hříšnosti už při stvoření, a přesto jej to nezastavilo před dokončením díla. Bůh 

odpouští i to, co je v lidských očích odsouzeníhodné. „Vždyť Bohu, který je dobrý a soucítící 

(milosrdný), není vlastní soudit slabosti lidské přirozenosti nebo skutky vykonané z nutnosti, 

třebaže by si zasloužily pokárání.“50

Trest, který na člověka padá za špatnost, není Boží odplatou, ale korekcí pro jeho 

spásu. Bůh má respekt k lidské svobodě, ale zároveň právě pro svou lásku k člověku nechce, 

aby se zničil nebo ztratil.

Milosrdenství je pro Izáka neslučitelné se spravedlností, jak je běžně vnímána 

v lidském měřítku. Lidská spravedlnost dává každému, co si zasluhuje, milosrdenství je podle 

Izáka „bolest a lítost“. Spravedlnost sama o sobě vede ke zlovolnosti, milosrdenství vede ke 

spravedlnosti Boží, tj. spravedlnosti vycházející z nekonečné lásky, nikoli z touhy po 

zadostiučinění.

Izák se staví proti starozákonní představě Boha Soudce, protože neodpovídá 

zjevenému Kristu. Veškeré Boží tresty byly a jsou podle Izáka jen projevem Boží pedagogiky, 

Jeho pravá touha však je být člověku Otcem, jak dosvědčuje příběh o marnotratném synovi, 

ale ještě více Kristus svým vydáním se pro člověka bez nároku na spravedlnost, na odměnu

pro sebe.

Místa, kde se v Písmu hovoří o Božím hněvu a soudu, považuje Izák za slabá vůči 

jiným, kde je charakterizován jako Otec a Spasitel: „Jako jsou jména a názvy vášní – jako je 

hněv, zuřivost a posuzování – neodpovídající a slabé, když je užíváno ve vztahu k Bohu … 

přesně tak neodpovídající a snižující jsou ta slabá slova, jichž se v Písmu užívá pro příchod 

Spasitele – jsou slabá daleko více než pravá příčina jeho nadvlády nad světy.“51

Božská spravedlnost je postavena na jeho lásce a na působení této lásky. Pokud 

člověk připustí skutečnost, že Bůh je láska, začne pronikat do stavu plné lásky a milosrdenství 

ke všemu stvoření, jeho srdce se pak stává „srdcem slitovným“. A díky tomu je potom také 

schopen zahlédnout skutečnou podobu Boha. Z této perspektivy pak také posuzuje vše 

uvnitř i vně sebe.
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Kde se v člověku bere taková důvěra v Boží lásku? Jak se vypořádat s realitou zla ve 

světě? Pokud má Izák pravdu a je-li Láska bazální skutečnost světa, kdo to tedy je, kdo 

potřebuje tresty a soudy, kdo potřebuje znát meze dobroty a hranice milosrdenství, za které 

už není „správné“ jít?

2.3.3. Další Izákovy dogmatické názory

Stvoření. Bůh existuje od věčnosti bez kategorií času a prostoru, bez tělesnosti, ve 

třech rovnocenných hypostazích (gnomá). Svět a stvořenívznikly díky tomu, že Bůh vsadil do 

věčnosti „počátek“. Důvodem stvoření byla touha Boha po tom, aby byl poznán. Stvoření je 

hierarchicky uspořádáno, má svou neviditelnou část (andělé a démoni) a materiální svět 

(vesmír, lidé, zvířata, neživé předměty). Od Dionýsia Areopagity přebírá Izák devítistupňovou 

andělskou hierarchii, ta vytváří dynamickou strukturu s neustálým pohybem bytostí nahoru a 

dolů. Izák prezentuje konkrétní podobu andělů, jež je dle jeho názoru blízká podobě Boží –

jsou vysocí a nemateriální, nepodléhají vášním a „setrvávají v úžasu nad viděním majestátu 

oné nevypověditelné slávy“52. Pokud jde o ďábla, zastává Izák tradiční patristický postoj:

ďábel padl z nebes pro svou pýchu a vzdor, pro neochotu podřídit se řádu stvoření a „z tíhy 

po svobodě“53, z podlehnutí touze stavět vlastní vůli nade vše. Důsledkem pádu jeho i těch, 

kteří ho následovali (démonů), je jejich život v nevědomosti. Zbaveni duchovního vidění, 

nemohou, než působit zlo. Člověku ale nemohou ublížit, pokud to Bůh nedovolí, Bůh démony 

používá jako výchovný nástroj. I přes svoji odloučenost od Boha jsou mu podřízeni. 

Člověk. V Izákově představě je lidská přirozenost stvořena tak, aby hned od počátku 

mohla pojmout plnost Božství. Jako takový byl člověk obdařen nekonečným bytím. Člověk 

sestává z ducha, duše a těla a dostal k dispozici pět jedinečných darů – život, smysly, mysl, 

svobodnou vůli a moc. Prvotní podstata duše neobsahovala vášně, ty jsou až důsledkem jeho 

pádu do hříchu, tedy nepřirozeného stavu. V původním stavu se v člověku nacházela 

přirozená touha po růstu k Bohu. Ve shodě s mnohými jinými Otci východní církve byl člověk 
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určen ke zbožštění, jak lidé, tak andělé se měli stát bohy. „Neboť jeho cílem bylo od samého 

počátku dovést veškeré stvoření rozumných bytostí ke společnému stejnému stavu, v němž by 

mezi nimi nebylo rozdílu, mezi bytostmi dvojitými nebo jednoduchými, přičemž tělo nebude 

zničeno.“54Podle Izáka se Boží úradek nezměnil ani po pádu člověka, protože Jeho milost a 

láska jsou větší než prvotní hřích.

Vtělení. Boží vtělení je pro Izáka centrální událostí Nového zákona. Uskutečnilo se pro 

lásku Otce a Syna k člověku, aby pomohlo člověku dosáhnout plnosti, pro kterou byl stvořen. 

Dovoluje nazřít to, co nemohli spatřit lidé starozákonní doby. Smyslem Kristova utrpení a 

smrti nebylo tedy vykoupení našich hříchů, ale zprostředkování Boží lásky, obnova vztahu 

mezi člověkem a Bohem. Vzpoura člověka je překonána Otcovou láskou. 

Kristus zůstává pro Izáka jednou Osobou, jednou hypostazí Boha. Izák však trvá na 

nutnosti rozlišovat dvě Kristovy přirozenosti, domnívá se, že Písmo sice nepřímo činí totéž 

tím, že hovoří o skutečnostech náležejících Kristovu božství, které se naprosto neslučují

s lidskou přirozeností a naopak. Obě jeho přirozenosti zasluhují úctu. Obě jsou také plně 

reálné, Kristus je Bohem Slovem a Stvořitelem světa a zároveň nositelem stejného lidství 

jako každý jiný člověk. Vtělení znamená sestoupení Boha k člověku z lásky k němu. V Kristu 

se naplnilo to, proč byl člověk stvořen: být „chrámem Boha“. Tím se otevřela cesta pro totéž 

ostatním lidem a veškerému stvoření. Bůh a člověk se v Kristu „promísili“ a tím bylo 

umožněno, aby člověk mohl být znovu prostoupen Bohem. „Ty jsi dal celý svůj poklad světu: 

jestliže jsi dal Jednorozeného ze svého náručí a z trůnu svého Bytí pro dobro všech, co máš 

ještě, co bys svému stvoření nedal? Svět se s Bohem smísil a stvoření a Stvořitel se stali 

jedno!“55

Alfejev poukazuje na to, že Izákovo pojetí překonává krajnosti diofyzitismu tím, že 

stírá hranice mezi Bohem a stvořením. Izák neučí o sjednocení dvou přirozeností v Kristu, 

nevnímá však zároveň hranici mezi lidským a božským, jak tomu bylo u Theodóra.56 Podle 

Izáka je možné hovořit o „smíšení“ světa a stvoření s Bohem prostřednictvím Vtěleného Logu 

proto, že nestvořené Boží slovo a stvořený Ježíš představují jednu osobu.
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Existuje tedy hranice mezi člověkem a Bohem? Pokud se člověk „mísí“ s Bohem, 

prostupuje i člověk Boha?

2.4. Cesta k Bohu

Tato kapitola je věnována Izákovu popisu cesty přibližování se Bohu, jeho asketické 

mnišské praxi a doporučením pro vedení křesťanského života. Nutno předestřít, že cesta, 

kterou Izák nabízí, je primárně určena pro ty, kteří si vybrali mnišský způsob života. Navazuje 

na spiritualitu „synů Smlouvy“, kteří oddělovali „vyvolené“ od ostatních lidí a přisuzovali 

mnichům zvláštní úkol – stát se pro druhé zprostředkovateli Boží moudrosti.

2.4.1. Samota a mlčení

Na počátku odloučení se od světa stojí touha po zření Boha, touha po jednotě

s Jedním realizovaná prostřednictvím mnišského života. Jak již bylo řečeno, ve východosyrské 

tradici je mnišství spojováno s termínem ihidaya a v raných dobách bylo prožíváno v rámci 

společenství. V době Izáka Syrského bylo však už spojeno s poustevnictvím a odloučeností od 

světa. Ani v jeho chápání však ihidaya neznamená především bezženství a poustevnický 

život, ale primárně zkušenost sjednocení se s Bohem, pro kterou je samota pouze 

prostředkem k dosažení takového stavu. Díky samotě se člověk oprošťuje od vášní, jež jsou 

pro něj nepřirozené, zbavuje se zlých myšlenek, stává se schopným vnitřní koncentrace a 

získává původní celistvost ztracenou prvotním hříchem. 

Mnich se musí chránit před lidmi i před milosrdnými skutky vůči nim. To vše 

rozptyluje do té doby, než dosáhne stavu „čistoty srdce“, který v něm otevírá schopnost 

duchovního zření, ale i „nového“ resp. obnoveného vztahu k lidem – „prozářené lásky“ 

k bližnímu, která už nevidí chyby druhých, ale jen jejich láskyhodnou podstatu. Láska 

k druhému se tedy rodí ze zakoušení skutečnosti Boha, ke které se člověk propracovává 

cestou odloučenosti od světa a od lidí.

Ale nejen tím. Stejně důležité pro možnost zření Boha je umlčení vlastních myšlenek, 

ztišení jazyka i srdce. Ticho očišťuje duši od všech nánosů a probouzí tak skrytá místa v srdci, 

ta, jež jsou věčná.
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Cesta sjednocování s Bohem nemá pro Izáka konce. „Cíl této cesty je tak vpravdě 

nedosažitelný, že i svatí s úctou vzhlíželi k dokonalé moudrosti, protože cesta moudrosti 

nemá konce. Ona stoupá až dotud, dokud toho, kdo ji následuje, nesjednotí s Bohem. A 

znamením toho, že pronikání do moudrosti nemá meze, je skutečnost, že moudrost je Bůh 

sám.“57

2.4.2. Zkoušky

Izák hovoří především o dvou typech zkoušek: od Boha a od ďábla. Ty první jsou 

nezbytné pro poznání Boha, ty druhé pro poznání toho, co člověka od Boha odlučuje. 

Pokušení je tedy pro člověka užitečné, kultivuje jeho duši, je součástí Božího „výcviku“. Je to 

zápas, ve kterém se po člověku žádá aktivní přístup, schopnost bojovat i odolat – Izák takový 

boj připodobňuje k plavbě po rozbouřeném moři, kde člověk také musí čelit nepříznivým 

vlivům a chce-li přežít a dovézt loď do bezpečí, nemůže se poddat situaci. Zkušenost, kterou 

takovým zápasem získá, je nedosažitelná jiným způsobem. Izák zároveň věří, že pokušení 

seslaná Bohem jsou vždy jen tak velká, aby bylo v lidských silách je zvládnout.

Zkoušky od ďábla přichází k člověku tehdy, když je jeho duše zamořena pýchou a 

necudností, když svým životem uráží Boží dobrotu. Tato pokušení mají duševní a tělesnou 

podobu. Mezi první patří ztráta moudrosti, smilné myšlenky, snadná vznětlivost, záliba ve 

žvanění, ve světských věcech, rouhání a mnohé další. Tělesná pokušení spočívají v úrazech, 

setkáních se zlými lidmi, v upadání do iracionálního strachu aj. Ďábelská pokušení jsou nad 

lidské síly a jsou příčinou duchovního pádu. Je to však Bůh, kdo dovoluje, aby se děla, 

protože i ta jsou nástrojem Boží pedagogiky a tak i ona slouží člověku ke spáse.

Tou největší a nejtěžší zkouškou je však opuštěnost Bohem, ztráta víry. Ta přichází 

v průběhu asketova života stále znovu a je tím nejhorším, nejtěžším zápasem. Znamená 

zakoušení beznaděje, temnoty a zoufalství. Pomocí v těchto chvílích je podle Izáka četba 

Písma a modlitba, a když ani to nestačí, zbývá jen trpělivost. Izák nabádá askety k tomu, aby 

vydrželi, aby v krušné chvíli jen připustili to, že každé utrpení má svůj konec. A ze své 

zkušenosti dodává, že dary přicházející po překonání takové zkoušky jsou nesmírné.
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2.4.3. Pokora

Lidská pokora má v Izákově myšlení velmi blízko k vydání se, otevřenosti vůči 

druhému a tím i zranitelnosti. Je to způsob připodobnění se člověka Bohu. Bůh mohl zůstat 

skrytý a neviditelný, ale on se vydal člověku všanc, v Kristu se oblékl do lidského těla, stal se 

dostupným. A lidská pokora má být následováním té Božské. Zároveň je postavena na důvěře 

v Boha, člověk se „obléká do Boha“ tím, jak v něm a jenom v něm hledá ochranu. 

Prostřednictvím pokory se člověk vrací do bezhříšného harmonického vztahu s Bohem a 

všehomírem, který ztratil v důsledku prvotního hříchu, a získává tak moc dokonce i nad 

démony. 

Pokora spočívá v tom, že se člověk vzdá naděje v sebe sama, vydá se pocitu vlastní 

nedostatečnosti a bezbrannosti a spolehne se na Boha. Pak zakouší dary Ducha ve svém 

srdci, nahlédne Boží velikost i lidskou nicotnost, která však neznamená devalvaci lidské 

bytosti. Pokora není lidským aktem – nelze se pokorně „chovat“ – ale Božím darem člověku, 

jenž se projevuje uvnitř i navenek. K vnitřním projevům patří na prvním místě intenzivní 

pocit přítomnosti Boží, dále umlknutí touhy po světských záležitostech, lhostejnost ke slávě 

světa, absence existenčních starostí, procitnutí hlasu svědomí a zároveň příchod hlubokého 

klidu a pokoje. „Pokorný člověk se nebojí nešťastných událostí proto, že se bojí Boha – bázeň 

Boží vytěsňuje z jeho srdce veškerý strach.“58

V souvislosti s pokorou se vyjevuje další dimenze Izákova poutnictví. Pokorný člověk 

se vzdává veškeré „jistoty“ v životě. Je připraven na nekonečné putování, chudobu a 

pohrdání od druhých. Nejzazší úroveň pokory představuje u Izáka jurodivost, v jeho době na 

křesťanském Východě široce rozšířená. Jurodiví asketi ze sebe úmyslně dělali hlupáky nebo 

šílence a terče posměchu a zavržení, aby se tak vyhnuli jakékoli lidské úctě nebo slávě a 

uchovali tak svou duši čistou od sebemenšího upnutí se na vlastní já.

„Jestliže jsi opravdu pokorný, netrap se, když jsi křivě obžalován, a neříkej nic na svou 

obhajobu, ale přijímej pomluvy jako pravdu a nesnaž se přesvědčovat lidi, že jsi pomlouván, 

ale pros za odpuštění. Někteří na sebe vzali dobrovolně pověst prostopášníků, i když jimi 

nebyli. Jiní strpěli obvinění z cizoložství, i když jim bylo naprosto vzdálené. … Jiní, aby nebyli 

oslavováni pro svůj obdivuhodný život, ho v sobě zakrývali a předstírali, že jsou náměsíční, 
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.142
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zatímco ve skutečnosti byli tak proniknuti božskou solí a tak upevněni v klidu, že jejich veliké 

skutky na vrcholu jejich dokonalosti hlásali sami svatí andělé.“59

2.4.4. Pokání a slzy

Pokání je jedním ze zásadních témat Izáka Syrského. Typickým projevem pokání 

v syrské patristické tradici už od sv. Efréma Syrského jsou slzy. Slzy jsou projevem pravého 

pokání a jejich pramen je především v daru, který s sebou pokání přináší: v úžasu nad Bohem 

a jeho láskou. Až následně přicházejí slzy z poznání vlastní hříšnosti a nehodnosti člověka 

vůči velikosti Boží. Slzy pramení také ze soucitu s celým stvořením a zároveň z vděčnosti za 

naději pro všechny vycházející z neměnné Boží lásky. Mnich je v syrštině označován také jako 

abila, tj. plačící – za sebe, za druhé, za celý svět.60

Kajícný pláč má podle Izáka svou dynamiku. S prohlubováním duchovního života by 

slzy měly být stále častější, pláč sám však není vrcholem duchovního vzestupu. Je to cesta, po 

které člověk postupuje do stavu, kdy ztichnou zlé myšlenky a může dojít ke zrodu 

„duchovního dítěte“. Slzy pak neustávají, naopak stávají se nepřetržitými, ale postupně se 

přerodí v slzy „přiměřené“, přicházející ve správné míře a ve správný čas, takové slzy 

nevycházejí z ega člověka, ale z úžasu nad tím, co člověk nahlíží. 6162

Pokání a slzy v Izákově podání neznamenají plané sebemrskačství nebo nesmyslné 

sebetrýznění výčitkami svědomí. Jsou druhem odpovědi na zakoušenou laskavost Boha a 

ohromením nad ní, dojímající srdce člověka. Izák, stejně jako patristická tradice, vnímá dva 

druhy slz: hořké a sladké. Avšak jasně rozlišit, o jaké se v jednotlivém případě jedná, není u 

Izáka možné, protože oba způsoby se navzájem prostupují. 

„Jsou slzy, které pálí, a jsou slzy, které jsou jako pomazání olejem. Všechny slzy, které 

tečou z lítosti a bolesti srdce nad hříchy, vysušují a pálí tělo, a často dokonce nervy cítí z jejich 
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.148; citace z: Izák Syrský, Homilie I/6 (85-86)
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J. Nováková, Dar slz v díle sv. Izáka Syrského, str.116-117
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Na počátku se jedná o krátkodobé slzy pokání, pak přes moře neustálých slz proplouvá člověk až ke klidným 
slzám radostného zření; J. Nováková, Dar slz v díle sv. Izáka Syrského, str.116-117
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K. Ware dává „dar slz“ do souvislosti s „mluvení jazyky“. V obou případech se podle něj jedná o to, že člověk 
dává volný průchod působení Boha v sobě, odpoutává se od sebestřednosti a takové působení jej potom 
přemáhá nejen duchovně, ale i tělesně. I on se odvolává na Izáka Syrského a cituje Izákova slova o vnitřním 
přerodu, který člověk prožívá ve chvíli, kdy se napojí na Boží lásku, a jehož projevem jsou právě slzy, protože 
„my nejsme zvyklí na takovou zkušenost, je pro nás jen těžko snesitelná a naše tělo je náhle přemoženo pláčem 
smíšeným s radostí.“; K. Ware, Cestou orthodoxie, str. 115-116
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prolévání slabost. Člověk nejdřív musí nutně dospět k tomuto druhu slz a skrze ně se mu 

otvírají dveře do druhého řádu, který je vyšší než ten první; to je znamení, že se mu dostalo 

milosrdenství. Co to je? Jsou to slzy prolévané na základně poznání; ty zkrášlují tělo a 

pomazávají ho jakoby olejem a tečou samy od sebe, bez nucení. A nejen pomazávají tělo 

olejem, ale také mění vzhled tváře. Je totiž řečeno: Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto 

trápení srdce ubíjí ducha. A slzy se v tichu mysli rozlévají po celé tváři; a jak z nich tělo přijímá 

výživu, vtiskuje se do tváře zář. Pokud někdo zakusil tyto proměny, pochopí.“63

Výsledkem pokání je odpuštění hříchů a jistota toho, že k němu dojde, má svou oporu 

opět v Boží lásce. Pokání i pláč mají tedy terapeutický účinek, přinášejí útěchu, usmiřují 

člověka s Bohem, obnovují sounáležitost.

2.4.5. Modlitba

Modlitba je dalším ze stěžejních témat Izákovy tvorby. Znamená pro něj „rozmlouvání 

mysli s Bohem“ a je středobodem asketova konání. Izák se podrobně zmiňuje o jejích 

různých podobách a formách. Předpokladem dobré modlitby je soustředěnost, odpoutání se 

od vnějšího světa i obrazů mysli, ostražitost vůči zlým myšlenkám, pokora, pohroužení srdce 

(jež může být provázeno i tělesnými úkony), trpělivost, ponor do vnitřních hlubin, odvaha 

k osobnímu setkání a plné spolehnutí se na Boha.

Izák nepatří mezi mystiky, kteří by pohrdali vnější formou modlitby, vyjmenovává 

řadu způsobů modlitby, jež pro něj mají vysokou hodnotu: zpěv žalmů, četba Písma a 

duchovních textů, prostrace, bití čelem o zem, modlitba před křížem64. Typickou součástí 

mnišské modlitební praxe bylo též noční bdění spočívající v mnohahodinovém usebrání, 

překonání únavy a tělesného nepohodlí, jež přináší „duchovní opojení“ takové síly, že člověk 

nechce ustat. Noční modlitba přivádí mysl k osvícení, očišťuje srdce a přivádí člověka 

k mystickému vidění Boha.

Přes všechna pravidla, která Izák zmiňuje v souvislosti s modlitbou, zdůrazňuje 

zároveň „zákon svobody“, bez kterého je modlitba nemožná. Izák se rozhodně distancuje od 

                                                          
63

I. Alfejev, Izák Syrský, str.73; citace z: Izák Syrský, Homilie I/35, (245-246)
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Učení o kříži je součástí starobylé syrské tradice a Izák v jejím duchu je dále rozpracovává. Kříž přinesl světu 
nový vztah ke smrti. Jeho předobrazem ve starozákonní době byla Archa úmluvy jako zpodobnění přítomnosti 
Boží. Její moc přešla na kříž, který představuje symbol spásy, poznání Stvořitele a příslib budoucího věku; I. 
Alfejev, Izák Syrský, str.181-90
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messaliánské65 bezbřehé volnosti a varuje před pýchou odmítající veškerá pravidla, ale vnímá 

nutnost pokory před láskou, která může strhnout mysl a srdce modlícího se. Zákon v sobě 

totiž podle Izáka ukrývá svobodu, protože chrání člověka před rozptýlením se a ztrátou 

směru. Pravidlo může být přijímáno otrocky, kdy převáží nutnost jeho dodržování nad 

dechem života nebo ve svobodě, kdy člověk vnímá jeho ochranu jen do té chvíle, kdy ji ještě 

potřebuje.

Vrcholem modlitby, posledním stupněm před vstupem do kontemplace, je rozjímání 

o Bohu neboli „čistá modlitba“. Předmětem rozjímání je veškerý vztah Boha k člověku, 

přemítání o asketickém životě, křesťanských ctnostech, vášních. Asketa nemá upadnout do 

hloupého bloumání, nechat mysl zabývat se marnými myšlenkami, tedy takovými, které jej 

nepřivádějí k Bohu. Čistá modlitba znamená soustředěnost do nitra a jeho ticha, ve kterém 

se člověku připomíná Boží milosrdenství a pozvedá jej k sobě.66 Izák hovoří o tom, že i čistá 

modlitba má několik stupňů, ve kterých se duše člověka postupně pozvedá od věcí tohoto 

světa ke skutečnosti stojící nad ním, k hranici, za kterou veškerá modlitba utichá, kde už není 

„pláč ani moc ani svobodná vůle nebo prosby nebo dychtění po skutečnostech, které jsou 

předmětem naděje v tomto věku nebo ve věku budoucím“67. Čisté modlitby dosáhnou jen 

nemnozí, jeden z tisíce dosáhne tohoto stavu, a stěží jeden z pokolení se dostane až 

k tajemstvím skrytým za hranicí modlitby.

2.5. Zření Boha

Tato kapitola se bude věnovat vrcholným místům setkání člověka s Bohem, zážitkům 

jeho duše a mysli v kontemplaci. Izákova mystika navazuje na zkušenosti Jana z Apameie, 

Evagria  (učení o zření mysli) a Dionýsia Areopagity (učení o blažené nevědomosti), od nichž 

také přebírá řadu výrazových prostředků. Alfejev, ze kterého v této práci čerpám především, 

se ve svých komentářích k mystické teologii Izáka pokouší zachytit především obsah pojmů, 

které Izák používá.
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Izákova obhajoba vnějších forem modlitby je také polemikou se sektou messaliánů (poč. ve 4. stol.), jejíž 
příznivci odmítali svátosti a askezi a svou činnost zaměřili na ustavičnou modlitbu s extatickými stavy; I. Alfejev, 
Izák Syrský, str.173-5
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J. Nováková zmiňuje to, že Izák mluví o slzách, jimiž se zabývala předchozí kapitola, výhradně v souvislosti 
s modlitbou, a to právě čistou modlitbou. Dar slz je projevem plnosti modlitby, nikoli však jejím vrcholem; J. 
Nováková, Dar slz v díle sv. Izáka Syrského, str. 116-117
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.224; citace z: Izák Syrský, Homilie I/22, (165)
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2.5.1. Vzestup k Bohu

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, „čistá modlitba“ má svou hranici, za kterou 

utichají veškerá hnutí mysli, kde je duše osvobozena od všech vnějších podnětů, kde lidská 

bytost vstupuje do stavu naprostého ztišení. Není už možné říci, že je to člověk, kdo se modlí 

– člověk se dostává do stavu, kde přebývá v Duchu, jenž se modlí v něm. Jedná se pak o 

„duchovní modlitbu“, která předznamenává i komunikaci s Bohem budoucího času: „Vždyť 

svatí nového věku se nemodlí modlitbou, protože jejich mysl byla pohlcena Duchem, ale spíš 

s úžasem přebývají v oné oblažující slávě. Tak je to s námi v době, kdy rozum je uznán za 

hodna zakoušet budoucí blaženost; zapomene na sebe a na všechno, co patří k tomuto světu, 

a netíhne už vůbec k ničemu.“68

Termín modlitba je pro tento stav vlastně nepřesný, jak zmiňuje Izák, asketičtí autoři 

proto užívají pojmenování te´orija69, tj. kontemplace. Izák ale dodává, že ani toto označení 

není přesné, protože pro stav, který popisuje, nemá současnost pravé jméno.

„Mlčení mysli“, které dává Izák na rovinu s „duchovní modlitbou“, není ztrátou 

vědomí ani rozplynutím osobnosti člověka. Znamená zaujetí mysli Bohem, intenzivní 

(ne)činnost, kdy je lidská mysl plně v Boží moci, kdy lidská přirozenost je zbavena svobodné 

vůle a je vedena do míst, která jsou jinak nepoznatelná. Podle Izáka, v takovou chvíli člověk 

neví, je-li v těle nebo mimo něj70. Člověk ztrácí schopnost disponovat vlastní vůlí, ale neztrácí 

personální bytí. Bez něj by nemohlo dojít k setkání člověka s Bohem jako dvou bytostí.

Izák používá termín kontemplace jako synonymum „zření Boha“. Zároveň ale říká, že 

pozemský člověk nemůže vidět Boha přímo, to, co nahlíží je „oblak jeho slávy“, jen odraz Boží 

přirozenosti. „V pravém věku mu Bůh ukáže svou tvář, i když ne svou bytnost. Neboť když 

jsou spravedliví uvedeni do jeho kontemplování, vidí jen podobnost jeho vzezření jako obraz, 

který je vidět v zrcadle; ale tam spatří pravdu odhalenou.“71

Izák zná i nazírání působení Boha ve stvořeném světě, jehož je možné dosáhnout 

prostřednictvím lidských schopností. Kontemplace „přirozenosti božského Bytí“ je však 

dostupná jen díky pozvednutí lidské mysli a jejího setrvávání v Duchu, je nadpřirozeným 

darem Božím. První jmenovaná „kontemplace přirozenosti“ je charakteristická pro stav duše 
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.228; citace z: Izák Syrský, Homilie I/22, (170)
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z řeckého theória, tj. zření
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.229
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.228; citace z: Izák Syrský, Homilie I/45, (324)
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před pádem, druhá „duchovní kontemplace“ je předzvěstí budoucího věku. Kontemplací 

Boha samého se tedy člověk už během pozemského života posouvá do míst budoucího 

Království.

V souladu s učením o nebeské hierarchii Dionýsia Areopagity popisuje Izák, že zjevení 

Božských tajemství člověku není přímé, ale přes prostředníky – andělské bytosti, které jsou 

v rámci hierarchie stvoření Bohu blíže, a proto se k nim dostává více Světla. Navíc lidský 

rozum není ani schopen přímo pojmout Božské skutečnosti.

Izák rozlišuje tři podoby kontemplace: vize, zjevení a vhledy. Vize nebo vidění chápe 

jako konkrétní viditelné jevy z nemateriálního světa. Ve viděních se mohou zjevovat andělé 

nebo zesnulí svatí, někdy má jasné kontury, jindy je zahaleno do temnoty. Vize může být 

doprovázena také slyšením hlasu. Izák píše, že takové věci se dějí většinou v místech 

vzdálených od lidí, např. na poušti, nebo přicházejí ve spánku.72 Jak je rozeznat od výtvoru 

mysli nebo snu se nedozvídáme. 

Zjevení jsou obecnějšího charakteru a znamenají vnitřní setkání člověka 

s nadpozemskou realitou, která nemusí mít žádnou konkrétní, viditelnou podobu. Zjevení 

jsou zakoušením Království nebeského v pozemském životě a zároveň, podle Izáka, jsou 

zkušeností s něčím zcela přirozeně přítomným v člověku. „Zjevení dobra, které je v nás 

skryté, je uvědomování si znalosti pravdy: Království nebeské je mysticky ve vás (L 17,21).“73

Všechna zjevení odkazují k budoucímu věku a vyvolávají v člověku touhu po směřování 

k božské Přirozenosti.74 Zjevení mohou přicházet prostřednictvím smyslů (např. vidění oblaku 

Boží slávy), prostřednictvím duševního zření, skrze nadšení mysli, jako prorocká vize, jako 

nahlédnutí určité myšlenky nebo ve snu. Mohou, ale nemusejí mít podobu obrazů. Izák však 

zdůrazňuje, že je nelze srovnávat s plným nazřením pravdy nebo dokonalým věděním: jde 

pouze o náznaky, symboly.

Vhled se podobá zjevení, je však charakteristický svou náhlostí, prudkostí zážitku. Je 

dílem okamžiku (Izák jej připodobňuje k úderu blesku), zanechává ale v člověku hlubokou 

stopu. „A i když tento vhled do tajemství projde jeho myslí jen na chvíli a pak zase odezní, 

přesto radost, která při této zkušenosti propukla, trvá dlouhou dobu, a když pak odejde, 

rozlévá se z ní do mysli jas ještě po značnou dobu. Kromě toho jeho tělo a údy naplňuje pokoj 
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.236; citace z: Izák Syrský, Homilie I/35, (249-250)
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I. Alfejev, Izák Syrský, str.237-8; citace z: Izák Syrský, Homilie II/8, 1-6
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Izák rozlišuje zjevení „nového věku“, kdy se člověk setkává s božskou skutečností, a zjevení „o novém věku“, 
která jsou viděními eschatologické budoucnosti; I. Alefjev, Izák Syrský, str.238
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a ony pociťují hluboký odpočinek, přičemž dotyčný ve vrcholném okamžiku znatelně zakouší 

v ústech své mysli sladkost obdivuhodného rázu.“75

2.5.2. Zážitky při mystickém setkání s Bohem

Izák rozlišuje dva typy zážitku Boží blízkosti, jeden má spojen s temnotou a stínem, 

druhý se světlem. V obou případech se jedná o vnímání duše, nikoli o vizuální vjem.

O prvně jmenovaném hovoří Izák jako o „zastínění“ a označuje tím zvláštní 

milostiplné konání Ducha svatého ve vztahu k člověku, které chápe jako pomoc a ochranu 

slabší bytosti Nejvyšším. Izák dále rozlišuje zastínění „duchovní“ a „praktické“. Duchovní 

dimenze zastínění spočívá v posvěcení duše zastíněného tak, že je rozšířena jeho schopnost 

užasnout, stejně tak jeho rozum je posvěcen, vyzdvižen účastí na Duchu svatém. Praktické 

zastínění se projevuje jako duchovní síla, která se „vznáší“ nad člověkem a ochraňuje ho od 

všeho škodlivého. Je to neviditelná moc vnímaná osvícenou lidskou myslí. Schopnost nazírání 

neviditelného se otevírá s osvícení duše a rozumu Duchem svatým.

Druhý zážitek blízkosti Boha je spojen se světlem a Izák o něm hovoří jako o 

„osvícení“ a odkazuje k působení Boha v člověku, které je doprovázeno zřením „duchovního 

světla“. Je to světlo, které nepochází z hmotných živlů. „V novém věku svítí nové světlo a není 

tam zapotřebí ničeho, co patří smyslům nebo živlům. Světlem mysli je rozum, prozářený 

božským věděním, jež se v plné míře rozprostřelo ve stvořeném světě. V duchovním světě je 

duchovní světlo. Jako se ona tma nepodobá této, tak se ani ono světlo nepodobá našemu.“76

Světlo, které Izák popisuje, nepřichází k člověku zvenčí, není to zření trinitárního 

světla popisované Evagriem a dalšími byzantskými mystickými autory.77 Je to vnímání 

prozářenosti vlastní duše, sama duše se stává světlem. Takové osvícení přichází k člověku 

podle Izáka prostřednictvím modlitby a asketických skutků, pamatováním na Boha, klaněním 

a bděním.

„Dokud člověk neztratí víru, kterou má v srdci – tím myslím určité poznání božské 

péče, která ho chrání před pádem do temnoty mysli, z níž pochází úzkost a trápení – vždyť 

jinak je jeho duše naplněna stále světlem a radostí a ustavičně jásá - , tak dotyčný přebývá ve 

                                                          
75

I. Alfejev, Izák Syrský, str.239-40; citace z: Izák Syrský, Homilie II/20, 19-20
76

I. Alfejev, Izák Syrský, str.243; citace z: Izák Syrský, Kapitoly o vědění I, 12-13
77

I. Alfejev, Izák Syrský, str.243



38

svém osvíceném myšlení, které mu vštěpuje víra jeho srdce, jakoby v nebi; a od toho 

okamžiku je také uznán za hodna, aby se mu dostalo zjevujících vhledů.“78

Typickým stavem provázejícím mystické zážitky je extáze.  V Izákově terminologii

odpovídá extatickému stavu pojem „duchovní úžas“ a nazývá jím zážitek stojící mimo obvyklý 

řád věcí. Izák popisuje, jak je člověk zahalen „mrakem“79, který drží mysl ve stavu ochromení, 

kdy všechny viditelné věci jsou skryty, myšlenky ustanou, rozhostí se klid a radost, opojení a 

srdce zažívá vřelost. Mystik je v takovou chvíli natolik vzdálen pozemskému světu, že 

nevnímá čas, nepociťuje únavu, jen sladkost vnímaného Boha a lásku, „která obsahuje 

pochopení událostí a přirozených jsoucen.“80

Duchovní úžas přichází podle Izáka jako důsledek vzdálení se světu a asketického 

života, modliteb, četby Písma, neustálého směřování myšlenek k Bohu nebo z působení 

Ducha svatého. V Izákově zkušenosti existuje několik stupňů duchovního úžasu: První 

přichází z nadšené modlitby nebo četby Písma a člověk při něm neztrácí kontrolu nad svým

tělem, i když zapomíná na sebe, na svou přirozenost a na svět. Získává odstup od tohoto 

světa a přemítá nad tím, co přichází, až upadne do ticha, vděčnosti a obdivu k Boží 

moudrosti. Ve druhém stupni dochází k ochabnutí tělesných údů, zastření zraku, všechny 

myšlenky jsou soustředěny na Boha, z lidského srdce vychází sladký pramen a radost se 

rozprostírá po celém jeho těle. Ve třetím stupni duchovního úžasu dochází k úplné ztrátě 

vědomí, mysl opouští tělo, člověk přestává vnímat čas a je schopen v tomto stavu setrvat 

mnoho hodin i několik dnů bez zakoušení sebemenší námahy.

Izák popisuje svůj mystický zážitek, který začínal ve snu, v němž se mu dostalo 

úžasného božského vidění. Síla prožitku jej probudila, dojala k slzám a na dlouho zanechala 

stopu v jeho duši. Pláč a vděčnost byly tak silné, že mu nedovolovaly pohnout tělem, srdce 

bylo nasyceno sladkostí a radostí, jen s obtížemi byl schopen recitovat žalm.81

Radost, prožívanou během takových mystických stavů, popisuje Izák jako pocit 

svobody a lásky k Bohu, oproštění se od veškerého strachu, připodobňuje ji k bezstarostnosti 

dětí. Zároveň ale připomíná, že tato radost je vždy také provázena utrpením pramenícím 
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z nemožnosti přebývat v Boží blízkosti neustále. Čím je člověk Bohu blíž, tím silnější je jeho 

touha po plnosti společenství s Ním a tím větší smutek nad nemožností toho dosáhnout.

2.5.3. Na vrcholu

Vystoupá-li člověk nebo přesněji, je-li člověk vynesen, až na samý vrchol možného 

lidského spojení s Bohem, jediné, co je schopen prožívat je láska. Izák užívá pojem „opojení“, 

připodobňuje takový stav k omámení vínem a taková zkušenost vytváří podle něj také 

v člověku podobnou závislost jako alkohol.

Takový stav je darem, který člověk nemůže získat žádným svým snažením, asketická 

praxe, četba a modlitby mohou pomoci, ale není možné takovými prostředky získat 

schopnost prožívat lásku k Bohu: „Láska k Bohu není nějaký druh hnutí, které vznikne, aniž by 

o tom člověk věděl nebo o to stál; ani se nemůže roznítit jen v důsledku znalosti Písem; ani 

nelze Boha milovat tak, že se k tomu člověk bude nutit. To, co může udělat lidská mysl pro to, 

aby ji z čtení a opakovaného pročítání Písma a jeho znalosti přijala, je postoj úcty, který se 

zakládá na uvědomování si Boží vznešenosti. … Boha není možné milovat na základě zákona 

nebo přikázání, zákon dává postoj bázně, ale ne touhu. … Člověk, který se sám nenapije vína, 

se neopije tím, že mu někdo o vínu vypráví; a člověk, který nebyl uznán za hodna poznání 

velebných Božích skutečností, nemůže být opojený láskou k němu.“82

Ve stavu opojení Boží láskou zapomíná člověk na svět, všechna jeho soužení, prožívá 

duchovní stavy pro něj dříve nedostupné, otevírá se mu jiné chápání reality. Zažívá dříve 

nepoznanou duchovní lehkost a také prožitek přiblížení se božskému ohni, který Izák 

přisuzuje naději, jež se v člověku otevírá: „Protože naděje probouzí v duši přirozené dychtění 

a dává lidem napít z tohoto kalicha, ano, přímo je opíjí. A oni už pak necítí lopotnou námahu 

a stávají se netečnými vůči soužením a po celou dobu jejich putování jim připadá, že kráčejí 

po vzduchu, a ne že šlapou po stezce lidskými stopami. … Neboť tato naděje je tak zapaluje 

jakoby ohněm, že z radosti nemohou ve svém ustavičném a rychlém běhu přestat.“83

Izák připodobňuje opojení ke stavu „bláznovství“, ve snaze vyjádřit rozumem 

nepochopitelný prožitek setkání s Bohem. Bláznovství je pro něj láskou k bližním, která nezná 

hranic. Zbavuje člověka veškerého lpění na vlastním já, na světských záležitostech, 
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existenčních starostech. Zbavuje ho omezeností, do kterých se lidstvo uzavřelo při svém 

odpadnutí od Boha. Díky zakoušení Božské lásky překračuje člověk hranice, které pro něj byly 

dříve neproniknutelné: „Ten, kdo dosáhl Boží lásky, si už nepřeje zůstat na této zemi. 

Milovaní, stal jsem se bláznem a nedokážu to tajemství uchovat v mlčení, stal jsem se totiž 

bláznem, aby z toho měli prospěch moji bratři. Neboť skutečná láska není schopna setrvat 

v žádném tajemství bez svého milovaného. … Radost, která je v Bohu, je silnější než pozemský 

život. Kdo ji získal, ten nejen nehledí na útrapy, ale už ani na svůj život. … Láska je sladší než 

život a poznání Boha, z něhož se láska rodí, je sladší než med a plást. Jak asi musí být láska 

sladká, když předčí i život! Láska přijme mnoho smrtí za druhé snáze než jiní svou vlastní!.“84

2.5.4. Víra a poznání

Z vrcholných zážitků zkušenosti s Bohem se rodí podle Izáka pravá víra a pravé 

poznání. Víra a poznání tohoto druhu však nejsou tím, co za ně běžně může být považováno. 

K plnosti obojího je třeba dojít.

Víra je pro Izáka cennější než poznání, protože není ničím limitovaná, uzavřená do 

hranic přírodních zákonů, je svobodná a tvůrčí, víra disponuje představivostí. Poznání, 

myšleno „světské vědění“, je schopno zahlédnout jedině moudrost tohoto věku, víra ve 

smyslu „bláznovství před Bohem“ je anticipací věčnosti. „Průvodcem vědění je strach, 

zatímco víru doprovází důvěra. Čím víc člověk chodí po cestách vědění, tím víc je spoután 

strachem. … Ale kdo přímo následuje víru, stává se svobodným, vládcem nad sebou a synem 

Božím s mocí svobodně ovládat všechny věci. Ten, kdo našel klíč k víře, vládne nad všemi 

stvořenými přirozenostmi jako Bůh, neboť skrze víru dostává moc tvořit nové stvoření v Boží 

podobě. …  A víra mnohdy může z nebytí zrodit všechno. Ale vědění není schopné udělat nic 

bez lásky.“85 Víra a vědění se ale vzájemně nevylučují – vědění dopomáhá člověku k víře, víra 

dává poznání jeho skutečnou podobu.

Víra, kterou má Izák na mysli, není vyznáváním dogmat, ale pramení ze setkání 

s Božskou skutečností: „Vírou nemáme na mysli to, v co člověk věří, tj. v rozlišení 

klaněníhodných hypostazí božské podstaty, ve vlastnosti Přirozenosti a v její podivuhodný 

plán s lidstvem, který uskutečnila přijetím naší přirozenosti – třebaže i tato víra je velmi 
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vznešená. My vírou nazýváme světlo, které skrze milost svítá v duši a posiluje srdce 

svědectvím mysli, když ho zbavuje pochybností skrze jistotu naděje, které je vzdálený jakýkoli 

klam. Tato víra tu není skrze vnější poslouchání tradice, ale duchovním zrakem hledí na 

tajemství skrytá v duši a na tajné a božské podklady, které jsou ukryté očím synům těla, ale 

odhalené skrze Ducha těm, kdo sedí u Kristova stolu.“86

Poznání rozděluje Izák do tří stupňů.87 Na nejnižší úrovni se nachází již zmiňované 

„světské poznání“, které pomáhá civilizačnímu pokroku, rozvoji vědy a umění, je to poznání, 

které v sobě nezahrnuje zkušenost Boha a ani o ni nemá zájem. Je zcela zaměřené na tento 

svět. Do jeho středu je podle Izáka zasazen strom poznání dobra a zla, který „vytrhává 

lásku.“ 88 Na druhém stupni stojí u Izáka křesťanská gnóze, typická pro nábožensky 

orientované jedince toužící poznat Boha rozumem, která však ustrnula na pouhém 

shromažďování znalostí o Bohu. Skutečné poznání hodné svého názvu je „poznání 

duchovní“, to, které není možné vyčíst z žádných textů a k němuž vede cesta jedině přes 

vlastní zkušenost a působení Boha. To je pravým věděním, kterého lze dosáhnout jedině 

prostřednictvím víry, jeho charakteristickou vlastností je pokora (na rozdíl od pýchy v prvním 

případě). Pravé vědění nazírá i věci hmotné, nevšímá si však jejich vnější podoby, ale vidí 

jejich podstatu. A podstatou zření Boha je vnímání jeho lásky a nesmrtelnosti života, který 

z něj pramení.

2.6. Budoucí věk

Izákovy myšlenky a prožitky ústí do jeho učení o posledních věcech, které představuje 

svéráznou koncepci světa a Božího záměru s ním. Z tohoto učení zde věnujeme pozornost 

Izákovu „pamatování na smrt“, představám ráje a pekla a všeobecné spásy. Izákovy 

eschatologické názory pramení z jeho učení o Bohu jako Lásce, opírají se o vlastní mystické 

zážitky a navazují na autoritu Otců církve.
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2.6.1. Smrt jako hranice

„Pamatování na smrt“ patří k významným rysům východosyrské mnišské tradice. Izák, 

stejně jako před ním mj. Efrém Syrský, považuje za nutnost mít během pozemského života 

stále v paměti vědomí pomíjivosti lidské existence. Takové vědomí nemá samozřejmě vést ke 

strachu ze smrti, ale naopak k jeho překonání, odpoutání se od něj a zároveň připravovat 

duši na setkání s Bohem. Pamatování na smrt a s ní související Poslední soud má činit člověka 

soustředěnějším a vnímavějším k životu, který vede. Rozjímání o budoucím věku má vést 

k tomu, že v člověku postupně uhasíná zájem o jeho přebývání v pozemském stavu a stejnou 

měrou narůstá očekávání budoucího času naplnění. Pozemský život pokládá Izák za lidské 

dětství, v budoucím čase pak předpokládá dospělost člověka. Ta se projeví i ve vztahu 

k Bohu. Ten během pozemského času zůstává vůči člověku v pozici Otce, který musí člověka 

vést a korigovat jeho kroky, vychovávat jej. V budoucím věku se bude realizovat lidský 

potenciál v plné šíři a Bůh bude moci přistupovat k člověku jako k partnerské bytosti.

Hranicí mezi pozemským životem a životem budoucího věku je smrt. „Šest dnů je 

vyplněno prací pro zajištění života. Sedmý den člověk stráví v hrobě. A osmého dne vychází 

z hrobu.“89 Osmého dne přichází vzkříšení – skutečný šabat, kdy pomine veškeré soužení a

duše i tělo člověka bude obnoveno. Poslední soud vnímá Izák jako setkání s Bohem i s lidmi, 

se kterými se stýkal během pozemského života, a důsledkem tohoto setkání bude buď 

možnost vstoupit do věčného společenství s Bohem, nebo bude muset člověk odejít do 

gehenny. 

Ráj si Izák představuje jako stav, kdy utichne veškerá duchovní činnost typická pro 

tento svět, kdy zmizí vše, co člověk přirozeně zakouší, stejně jako podoba světa, kterou teď 

vnímáme, a vše bude nahrazeno blaženým účastenstvím na Boží Lásce. Do Království 

nebeského bude moci vstoupit ten, kdo už během pozemského života dosáhl sjednocení 

s Bohem nebo alespoň k němu směřoval. Zároveň je aktem svobodné lidské vůle, nikdo 

nebude nucen pobývat ve společenství s Bohem. V nebeském Království není hierarchické 

rozvrstvení typické pro stvořený svět. Všechny bytosti budou mít stejný přístup k Bohu, 

blízkost bude záležet jen na schopnosti spaseného vstřebat božské světlo.

Mimo ráj existuje pouze gehenna, žádný mezistav Izák neuznává. Muka pekelná 

neznamenají „spravedlivou“ odplatu Boží. Božská láska se dává všem stejně, hříšníkům i 
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spravedlivým, bytostem v gehenně však tato láska způsobuje utrpení, „neboť zármutek 

způsobený v srdci hříchem proti lásce je palčivější než jakékoli trápení.“90

2.6.2. Spása

Izákovo učení o Bohu Lásce dosahuje své plnosti právě v jeho učení o konečné spáse 

všech bytostí.

Pro Izáka je nepředstavitelné, že by bytosti v gehenně trpěly věčně. Taková 

skutečnost by byla podle něj zcela v rozporu s Boží láskou. Odmítá dualitu dobra a zla, Boha a 

ďábla, jejich rovnocennost ve smyslu moci. Zlo není nositelem podstaty, ale jen důsledkem 

protivení se Bohu, negací lásky, a tím i skutečnosti. Tím pádem nemůže být ani gehenna 

nekonečná, na rozdíl od Království lásky. Proto utrpení hříšníků v pekle je nutně pouze 

přechodnou záležitostí, kterou vystřídá věčné blaženství i pro ně.91 Názor, že by někdo mohl 

být odsouzen k věčnému trestu, pokládá Izák za vysloveně rouhačský, protože zkresluje 

obraz Boha a jeho Lásky tím, že jí dává hranice.

Bůh stvořil člověka s vědomím jeho potence k hříchu, a přesto od svého díla 

neustoupil. Jak by potom mohl, On, který je věčně, neměnně dobrý a soucitný, dopustit, aby 

jeho stvoření byla odsouzena k věčnému utrpení za něco, co by bylo obsaženo už v jeho 

tvorbě.  Izák se proto domnívá, že smrt byla od počátku skrytě zanesena do koncepce 

spásy.92 Izák tak polemizuje s interpretací vyhnání Adama a Evy z ráje jako trestu za jejich 

neposlušnost.93 Vyhnání z ráje znamená pro člověka ve svém důsledku získání mnohem 

většího bohatství, než jaké mu bylo zprvu dáno. Svým pádem totiž získává zkušenost 

odloučenosti od Lásky, touhy po ní a návratu k ní. Izák říká, že to, co se jeví jako odplata za 

přestoupení zákona, je ve skutečnosti součást Boží pedagogiky a lásky, ve které je lidská 

bytost dovedena k plnému poznání při zachování její naprosté svobody. „Uvnitř toho všeho 

byl (Boží) plán, který všechno uskutečňuje a přivádí k Stvořitelovu původnímu záměru, jaký 

měl od začátku. Nebyla to neposlušnost, co uvedlo do Adamova domu smrt, ani je z ráje 

nevyhnalo jejich přestoupení; je totiž zřejmé, že Bůh nestvořil Adama a Evu, aby byli v ráji, 

v té maličké části země; vždyť si měli podmanit celou zemi. Proto ani nemůžeme říct, že je 
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vyhnal kvůli jejich přestoupení přikázání; neboť to neznamená, že kdyby nepřestoupili 

přikázání, že by v ráji zůstali navždy.“94

Vrchol dějin nespočívá v rozdělení dobrých a zlých, ale v tom, že Láska bude mít moc

nade vším. V jiném případě by bylo stvoření světa neúspěchem. Cílem nemůže být smrt nebo 

svatost ve vymezeném prostoru. Plán spočívá v tom, aby všechno stvoření mohlo duchovně 

dospět, dojít plné svobody a díky ní přijmout nekonečnou lásku. Touhou Boha je život, ne 

smrt, volnost, nikoli omezenost, naplnění a ne zadostiučinění, protože Jeho podstatou je 

láska.

„Skrze tento plán milosti vejde většina lidstva do nebeského Království bez zkušenosti 

gehenny. Ne však ti, kdo pro tvrdost svého srdce a proto, že se zcela oddali zlu a chtíči, 

neprojevili v utrpení lítost nad svými selháními a hříchy; a také proto, že jim naprosto chyběla 

kázeň. Ale Boží přirozenost je v tom tak dobrá a slitovná, že se stále snaží nalézat nějaké 

drobné prostředky, jak nás napravit a jak lidem odpustit jejich hříchy – jako celníkovi, který 

byl ospravedlněn pro sílu své modlitby, nebo ženě s dvěma drobnými mincemi nebo muži, 

kterému se dostalo odpuštění na kříži. Vždyť Bůh chce, abychom žili, a nemyslí na to, jak nás 

týrat.“95
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3. Hranice člověka a Boha v perspektivě Izákovy teologie

V této části bude nejprve stručně rekapitulováno Izákovo učení a vyzdvižena, dle 

autorky, zásadní místa jeho úvah. Jak bylo řečeno, tato práce je rozhovorem člověka 21. 

století proniknutého silně individualismem své doby, soustředěného na starosti pozemského 

světa, a mystika 7. století plně ponořeného do prožívání Božských skutečností, jehož zájem o 

sebe sama se jeví jako zcela minimální. Toto nastavení jistě ovlivňuje i způsob, jakým je 

Izákova teologie v této práci prezentována. Druhá kapitola se pak bude věnovat otázkám 

hranic předestřeným v úvodu.

3.1. Shrnutí Izákovy teologie

Izák dokázal ve svém učení propojit tradici církve, která byla jeho domovem, a svoje 

vlastní originální myšlenky a zkušenosti. Předchozí generace se v jeho díle projevují 

především v jeho návaznosti na asketickou tradici a patristiku (především Církve Východu, 

ale i řeckých otců, příkladem budiž Evagrius nebo Dionýsios Areopagita). Tyto dvě okolnosti 

vytvářejí základnu pro jeho nazírání světa a Boha. Druhým pilířem, na kterém stojí Izákovo 

učení, je jeho vlastní, nezprostředkovaná zkušenost mystických zážitků a prožitků blízkosti 

Boží.

Z těchto okolností vyrůstá základní Izákovo přesvědčení, které se propisuje do celého 

jeho učení, které je přítomno v každé myšlence, jež Izák vysloví. Bůh je Láska. To je 

středobodem celého jeho systému víry. Láska stojí v základu světa, je jeho principem, 

jedinou pravou skutečností. Je v zásadě jedinou charakteristikou, kterou Izák Bohu přisuzuje, 

Jeho podstatou. Vše ostatní jsou jen důsledky této Božské kvality. Vše, co by odporovalo 

principům lásky, Izák odmítá jako věci k Bohu se nevztahující, z něj nevycházející, jemu 

neodpovídající. Proto také veškeré Božské jednání vůči člověku vychází z lásky, Jeho úmysly 

s člověkem, způsob zacházení, vnímání člověka Bohem, vše je postaveno na lásce. Na lásce 

nepodmíněné ani přijetím Boha člověkem, ani určované lidským vztahováním se k Bohu. 

Tato láska také relativizuje všechny požadavky na lidské jednání.



46

Tímto základním předpokladem je určena celá Izákova teologie. Zmíním zde závěrem

tři její aspekty, které považuji za významné: Izákovo pojetí Božské pedagogiky, vztah svobody 

a řádu, spravedlnosti a pravého poznání a učení o spáse.

Izák zcela odmítá, že by jakékoli jednání nebo záměry Boha směrem k člověku byly 

vedeny jinou motivací než takovou, která vychází z jeho láskyplné podstaty. Tak i to, co se 

člověku jeví jako „trest“, je v Izákově pojetí projevem Božské pedagogiky, jejímž cílem je 

přivést člověka k naplnění možností do něj vložených při stvoření a touha Božského Otce, 

aby byl poznán srdcem člověka. 

Bůh Učitel provází člověka od počátku stvoření, jak dokládá Izák interpretací 

prvotního hříchu a lidského pádu (kapitola 7.2.). Bůh počítal s lidským selháním, a to, že 

k němu skutečně došlo, není trestuhodný fakt, ale šance pro člověka vyspět a dozrát 

k pravému poznání. Bez odchodu z ráje by se v člověku nemohl nikdy rozvinout potenciál, 

který do něj Bůh vložil při stvoření. 

Za těchto okolností se jeví nelogický také „požadavek“ vykoupení lidského hříchu. 

Proto i Izákovo chápání Kristova příchodu na svět a jeho oběti nestojí na principu selhání a 

odplaty, ale je opět důkazem Božské lásky k člověku, snahy obnovit porušený vztah, dát 

člověku šanci znovu nahlédnout ztracenou blízkost a překročit hranice, do kterých lidstvo 

sevřel Adamův hřích. Izák si hluboce váží Kristovy oběti, ale odmítá ji chápat jako 

zadostiučinění rozhněvanému Stvořiteli, protože taková interpretace devalvuje charakter 

Boha.

Takové pojetí Boha, prvotního hříchu a jeho důsledků vrhá také jiné světlo na lidskou 

svobodu. Ta potom není vymezena poslušností Tvůrci, ale je určena jeho Láskou. Skutečnost 

lásky, pokud je přijata, vede přirozeně k tomu, že člověk nemůže jednat jinak, než v souladu 

s ní. Protivení se zakoušené lásce nejen že je nesmyslné, ale působí též hříšníkovi 

nesnesitelnou bolest, jak dokládá Izák představou gehenny jako místa, kde duše trpí proto, 

že nemohou přijmout lásku, jež k nim přichází.

Izákovo učení neusiluje o bezbřehou volnost nebo libovůli. Izák uznává řád jako 

pomocnou strukturu, která pomáhá člověku udržovat směr, neztratit se, neroztříštit se. 

Nikdy se ale řád nesmí postavit nad lásku, norma nad vztah. Zákon je vzorem, jehož 

následování může pomoci tam, kde si člověk sám neví rady, ale nemůže naplnit lidskou duši, 

nemůže jí dát schopnost milovat. Pravidlo samo také nevede k pozvednutí duše, nemůže jí 

dát zakusit podstatu. Může však člověku poskytnout zázemí a bezpečí k tomu, aby se mohl 
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otevírat věcem, které jej překračují a tím i děsí. Cílem je však dojít do takového stavu, kdy 

zákonů a pravidel nebude třeba. A Izák je přesvědčen o tom, že taková doba, kdy se člověk 

obejde bez prostředků chránících a zároveň jej omezujících v bezprostředním zakoušení 

skutečnosti, přijde.

Nekonečně milující Bůh je také vzorem zcela jiné spravedlnosti, než jak je běžně 

chápána v lidských měřítcích. Božská spravedlnost je určena perspektivou jeho nekonečné 

lásky. Nepohybuje se v lidských hranicích, není postavena na směně, odplatě a vykupování. 

Lidská spravedlnost, resp. ta, která nevychází z milosrdenství, vede podle Izáka ke krutosti. 

Božská spravedlnost je postavena na stejné míře lásky pro všechny stvořené bytosti, bez 

ohledu na jejich činy. Vychází opět z principu Boží pedagogiky, Bůh nepotřebuje člověka 

potrestat, ale snaží se o to, aby srdce člověka „pochopilo“ a díky tomu aby mohl člověk 

jednat v souladu s řádem stvoření, tedy v duchu lásky a milosrdenství. 

Ve světle předchozích úvah je srozumitelné i Izákovo učení o všeobecné spáse. Izák je 

přesvědčen, vzhledem k nekonečné Boží lásce, že cokoli je s touto láskou v rozporu, je 

konečné a bude v důsledku toho Bohem překonáno. Tím také vylučuje možnost, že by nějaká 

bytost mohla být vyňata ze spásy. Mluví o Bohu jako o nekonečně moudrém a bezmezně 

trpělivém Otci toužícím po opravdovém vztahu se svým stvořením. Moudrost a nekonečnost

Boha dává Izákovi jistotu, že každé stvoření dostane tolik času, kolik potřebuje, aby mohlo 

pochopit, aby mohlo dojít pravého poznání. To, aby člověk dozrál, je pravá touha Boha, tím 

se naplňuje smysl světa, bez toho by se stvoření stalo zklamáním. Bez toho by však také byla 

zpochybněna Boží všemohoucnost, všemocnost jeho lásky.

Jsme tedy přes všechnu zmíněnou svobodu nevolníky, kteří dříve nebo později naplní 

Božskou vůli? Izák si takovou otázku neklade, zřejmě by mu přišla nesmyslná: radost, kterou 

prožíval při mystických setkání s Bohem, jakoby z něj vymazala možnost, že by někdo mohl 

chtít Boha a jeho lásku definitivně odmítnout. Možná, že by takovou variantu připustil jako 

teoreticky možnou pro fakt lidské svobody, ale nereálnou pro sílu Boží lásky.

3.2. Úvaha nad hranicemi lidského a božského

Tato úvaha bude věnována tématu hranice mezi člověkem a Bohem, jak bylo 

nastíněno už v úvodní kapitole. Téma hranice, ač ne vždy zjevně, prostupuje celou touto 
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prací. Tématu jsme se dotkli už na začátku, kdy se jednalo o hranici v Bohu samém 

v otázkách Kristova lidství a božství. Izákovo bazální přesvědčení spočívá na víře ve věčného 

Boha charakterizovaného bezmeznou láskou. Izákovy mystické zážitky popisují zkušenosti z 

hranice tohoto a budoucího světa. Opakovaně se téma hranice objevuje při popisu vztahu 

Boha k člověku, jejich blízkosti i odstupu. A konečně si v souvislosti s Izákovým učením i 

osudy jeho domovského společenství můžeme klást otázku, kdo a jaké myšlenky odpovídají 

mezím pravého učení a pravé církve, té, která má být v souladu s Božím záměrem.

Hranice se objevuje v příběhu vyhnání z ráje, který zde byl již několikrát zmiňován. 

Izák odmítá, že by Bůh mohl dát limity pro zrání bytosti, již stvořil a které v samém způsobu 

stvoření dal možnost, aby se rozvíjela. Všemohoucí Bůh nestvořil hotovou, tedy dokonalou 

bytost, ale bytost s potenciálem k dokonalosti. Díky tomu, že do ní vložil touhu po růstu a 

poznání, nutně musela taková bytost pocítit touhu poznat, co je za hranicemi, které 

vymezovaly její rozhled. Musela je překročit i s vědomím možné ztráty bezpečí, domova. 

Kdyby takový krok neučinila, nenaplnila by svoji svobodu, nezískala by zkušenost odtržení od 

zdroje, nepoznala by svoje omezení, ale ani nemohla rozvinout schopnosti, kterými 

disponuje. Bez odchodu z ráje by člověk zůstal jen Božím dílem, ale nikdy by nemohl dojít 

plnosti svébytné osoby a nemohl by ani bez bytostné zkušenosti vlastního života zahořet 

skutečnou láskou k tomu, pro něhož je tak drahý. Zde je opět na místě připomenout, že Izák 

sám nehovoří o lidské svébytnosti, to, co pro něj má smysl, je schopnost člověka láskyplně se 

vztahovat k Bohu. Přesto ale vědomí sebe sama je i v jeho pojetí základem schopnosti 

vytvoření vztahu k druhé bytosti, který nebude postaven na závislosti, ale na lásce.

Respekt k hranici lidství se projevuje i v Božské pedagogice, jak ji Izák představuje. 

Bůh, jehož moc mnohonásobně převyšuje lidské možnosti, není autoritářskou bytostí 

trestající neposlušnost, ale trpělivým průvodcem používajícím všemožné prostředky k tomu, 

aby dovedl člověka k poznání skutečnosti. Jakoby člověk musel přijít na vše sám, protože jen 

tak bude jeho poznání pravé, a zároveň byl donekonečna povzbuzován a chráněn před 

vlastní nedůvěrou, protože ta jediná by ho mohla zničit. Ale i to je otázka, u Izáka je prostě 

Božská láska větší než lidská malověrnost.

Z Izákových mystických zážitků bych ráda upozornila na aspekt zachování 

personálního bytí člověka i v nejintenzivnějších stavech blízkosti Bohu. Ač Izák píše, že 

v takových chvílích člověk není schopen ovládat svou mysl ani tělo, ani tehdy neztrácí vědomí 

sebe sama, nerozplývá se v Bohu, nestává se jeho součástí. Blízkost je postavena na vztahu, 
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tedy na existenci dvou bytostí. Izák mluví i o smutku z toho, že ona blízkost, propojenost 

nemůže být větší – tu ponechává budoucímu věku, jak by takové propojení však mělo 

vypadat, už dále nerozvíjí.

Je možné, že všechny otázky týkající se hranice mezi Bohem a člověkem jsou v mém 

případě tak aktuální proto, že možnost „rozplynutí se“ se v Bohu, ač by to bylo rozpuštění se 

v Lásce samé, ve mně vzbuzuje strach. Ztráta hranice pro mě znamená konec vlastní 

existence, proto je pro mě taková představa budoucnosti naprosto nelákavá.

Izák však jakoby toužil překonat všechny hranice, které jej oddělují od Božské lásky. 

Zakušení její sladkosti na vlastní kůži jej naopak zbavuje veškerého strachu, a to nejen 

strachu ze smrti, ale i z obav provázejících pozemský život. Pozbytí veškeré bázně o sebe 

sama jej uvolňuje k tomu, aby svou starost přenesl na celý svět. Tak se modlí za všechny lidi, 

zvířata i hmotný svět, vyučuje, píše a šíří dál své přesvědčení o nekonečné lásce Boží, která se 

stejným a neměnným způsobem rozlévá na veškeré stvoření.

Izákovo pojetí Boha a jeho lásky vlastně postupně všechny hranice smývá, v jeho 

myšlení pozbývají významu. To jediné, co pro přetrvává, je láskyplný vztah.

Je však také možné, že v Izákových myšlenkách nejde o zánik hranic, aleo změnu 

jejich vnímání. Co když hranice zůstávají zachovány, jak to dosvědčuje hmotný svět, ale 

nejsou jeho podstatou. Stejně jako jednotlivé hmotné objekty nejsou vytvářeny tím, jak se 

jeví navenek, ale vazbami atomů okem nespatřitelnými. Co když je Izákův pohled, který 

zbavuje viditelné tvary jejich ostrosti, průnikem k principům skutečnosti toho zjevného. A 

s hloubkou pohledu vyvstává stále nové poznání, které však není nikdy konečné, úplné,

definitivní.

Možná podobně se to má i se spravedlností, která ve své lidské podobě často 

zachycuje jen vnější okolnosti skutečnosti. Teprve ponor do hlubiny lidského srdce, do jeho 

křehkosti a tužeb, síly i nejistoty a nezodpovězených otázek, může člověku pomoci pochopit 

a díky tomu se i slitovat nad lidskou situací. Snad se právě tím přibližujeme spravedlnosti 

Božské, jak ji představuje Izák Syrský.
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Závěr

Prezentace učení Izáka Syrského a jeho církve v této práci byla též vedena snahou 

ukázat aktuálnost jeho myšlenek i po čtrnácti stoletích. 

V Evropě se na mimoevropské křesťanství stále ještě často pohlíží s jistým despektem

dnes už zašlé kulturní převahy. Soudobá teritoriální roztříštěnost Církve Východu jistě 

nepřispívá k tomu, aby byla vnímána jako silný proud současného křesťanství. Přesto, má co 

nabídnout. Domnívám se také, že určitá její nespoutanost a také nezkorumpovanost může 

být velkou inspirací pro tradiční evropské církve (a zároveň možná v jejich řadách vyvolávat 

nevítané napětí jiného pohledu na věc). 

Izák Syrský je dle mého názoru příkladem takového nesnadno přijatelného ducha. 

Svým učením částečně překračuje hranice dogmatiky velkých církví, ale nedeformuje 

podstatu křesťanské zvěsti. Lidská svoboda je v jeho myšlenkách tak velká, že může působit 

až ohrožujícím dojmem. Je však vyvážena Moudrostí, na kterou se Izák plně spoléhá, protože 

ji zakusil na vlastní kůži. Moudrostí Lásky, která jediná má schopnost rozhodovat spravedlivě, 

protože ač vychází ze své vnitřní touhy (být poznána), není zacílena sama na sebe, ale dává 

se k dispozici druhému. Je to důvěra v takovou Lásku a její moc, která zbavuje člověka 

strachu, uvolňuje ruce i mysl a dává mu naději při všech obtížích prožívaných v pozemském 

životě.

Úvahy o Izákovi, jeho učení a církvi mě přivádějí k myšlence, jak bytostně lidská 

představa Boha a jeho vztahu k nám ovlivňuje naše vnímání sebe sama a náš vztah k druhým 

lidem. Jak jinak se dýchá člověku, který vnímá sebe sama jako bytost ve své podstatě 

hodnotnou a plně přijímanou tím, kdo stojí v samém základu světa. Jak by se změnil vztah 

člověka ke všemu kolem sebe, kdyby mohla proniknout do jeho vědomí v plné síle víra, že 

jsme všichni stejně a důsledně milováni, chtěni a obdarováváni a že veškerá nerovnost a 

strádání jsou konečná. Jsem přesvědčená, že by takové rozpoložení duše nevedlo k apatii a 

lhostejnosti nad vnímaným stavem věcí, ale k touze uspořádat svět k obrazu Lásky, která nás 

živí. Už bychom nemuseli obstarávat v prvé řadě sami sebe a svou existenci, ale mohli 

bychom svobodně otevřít brány potenci, která do nás byla vložena na samém začátku 

stvoření.
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