Krátké modlitební pravidlo
ctihodného Serafíma Sarovského

pro køesany ijící ve svìtì
Ctihodný Serafím Sarovský povaoval modlitbu za tak nezbytnou
k ivotu jako vzduch. Vyadoval od svých duchovních dìtí, aby se
modlily bez ustání, a uloil jim následující modlitební pravidlo.

K

adý køesan nech na sebe po
probuzení ze spánku poloí znamení
køíe, postaví se na urèené místo a øíká
tu spasitelnou modlitbu, kterou sám Pán a Bùh
náš Jeíš Kristus pøedal svým uèedníkùm,
, a do konce (tøikrát), potom
tj.
(tøikrát)

. Je však tøeba se modlit
a jednou
s bázní Boí, zbonì, vnímat kadé slovo
modlitby.

pøi práci opakuje pouze v mysli:
, a tak a pokraèuje a do obìda.

P

øed obìdem nech vykoná výše uvedené ranní
pravidlo.
Po obìdì, kdy vykonává svou práci, nech
kadý køesan takté tiše øíká:
(nebo høíšnou), a to a opakuje a do veèera.

Kadý køesan po vyplnìní tohoto ranního
pravidla, bez ohledu na to, jakého je pohlaví
nebo pùvodu, nech odejde za svou prací, k ní je
urèen nebo povolán.

Jestlie tráví èas o samotì, nech øíká:

Kdy se chystá na cestu nebo se zabývá domácími
pracemi, nech tiše øíká:

K

(nebo høíšnou).

Jestlie jej obklopují z jakéhokoli dùvodu lidé, a

(nebo høíšnou).

dy se ukládá ke spánku, je kadý
køesan povinen zopakovat výše
uvedené ranní pravidlo, tj. tøikrát
, tøikrát
a jednou
, a poté nech se uloí ke spánku
se znamením køíe.

K tomu ctihodný poznamenal, ukazuje na zkušenost svatých otcù
a spravedlivých starcù, e kadý køesan, který by se drel tohoto malého
pravidla jako spasitelné kotvy uprostøed vln svìtského zmatku a s pokorou by
je plnil, mùe dosáhnout køesanské dokonalosti a Boské lásky, protoe tyto
tøi modlitby jsou základem køesanství: první jakoto slova samotného Pána,
která postavil coby vzor všech modliteb; druhá pøinesená z nebe archandìlem
jako pozdravení Pøesvaté Pannì, Matce Pána, a postavená jako úhelný kámen
Nového Zákona; tøetí pak obsahuje struènì všechna dogmata køesanské víry.
Pokud se køesan drí tohoto pravidla a má ještì trochu
volného èasu, tehdy nech k tomuto pravidlu pøipojí
i další spasitelná ètení a modlitby, jako napø. nìkolik
ètení ze svatého Evangelia a Apoštola nebo kánony,
akathisty, almy a modlitby – a pøitom dvojnásobnì
a s pokorou dìkuje Hospodinu za to, e jej uèinil
hodným pøinést mu v obì ještì cosi navíc ze svatých
plodù. Skrze toto bude krok za krokem stoupat ke

køesanské ctnosti. A jestlie se komusi ukáe
nemoným plnit i toto malé pravidlo, napøíklad, kdy
je nìkdo zaneprázdnìn jemu uloenými povinnostmi,
tak ctihodný radil plnit toto pravidlo i v posteli, za
chùze i pøi samotné práci s pamatováním na slovo
Boí: nebo kadý, kdo bude vzývat jméno
Hospodinovo, bude spasen (Ø 10.13).
(Pøipravil otec Antonij)

