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l.
MNÍSSTVO NA VÝCHODE

Mnohí kresťania povzbudení prikladem
Krista a apoštolov, oddávali sa už od začiat
ku dobrovolným skutkom odriekania a žili
vo svete asketickým životom. Napr. kresťa
nia v Jeruzaleme boli a-ko by velikou rodi
nou_ jedným .srdcom, jednou dušou. Bez o—
kolkov predávali svoje majetky, peniaze
skladali k nohám apoštolov, aby ich rozdali
chudobným a sami žili v istom smysle spo
ločným životem. so ,spoločným majetkom,
spoločne sa schádza-vali denne =v chráme
chválit Boha a *konali rozličné skutky milo
srdenstva (Sk 2, 44 nesl.; 4, 32 nasl.).

Príklad jeruzalemskej obce neostal osa
motený. Podobné kresťanské spoločnosti za—
kladali aj na iných miestach, kde veriaci ne
opúšťajúc rodinné prostredie, cvičili sa v čis
tote a iných skutkoch odriekania. To boli pr—
ví kresťanski askéti. Askéza teda nie je pro
duktom až III. a IV. storočia, ale nachodíme
ju už .pri kolíske kresťanstva. Casom sa sku
piny askétov viacej vyhraňovaly a skoro
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patrily k uznávanej elite kresťanstva, a ich
miesto v chráme bývalo poblíž presbyteria.
Už začiatkom III. storočia dosiahli asketi vý
sadné postavenie uprostred medzi kňazmi a
prostými veriacimi. K stálemu celibátu za
vázovali sa sl'ubom panenstva, skladaným
neraz verejne a hromadne. Z konca III. sto
ročia spomína sa sdruženie askétov obojeho
pohlavia, mužov, panien i vdov, pod vedením
istého Egypťana Hieraka, ktorý zanechal po
sebe viacero spisov, presiaknutých však blud
ml.

Krok dopredu vo výviwne východného
mníšstva znamenal odchod \poniektorých as
kétov do púšte: Bolo to najmá za čias vel
kých prenasledovaní kresťanstlva. Tam v
prisnej samote, začali viesť tvrdší život se
bazaprenia a umí—tvovania.Cirkevný dejepi
sec Eusebios rozpráva o jeruzalemskom bis
kupovi Narcissovi, ktorý sa začiatkom III.
storočia utiahol do púšte a prežil v nej dlhé
roky. Či bol Narcissos prvý, ktorý si vyvolil
púšť za svoje byva-nisko, nevedno. Azda mal
už i predchodcov, lež je isté, že nasledovní
kov mal mnoho. Váčšinou to boli mužovia,
ženy sa sdružovaly zasa v tzv. domovoch pa
nien a tam sa oddávaly službe Božej.

Nie je náhodné, že sa pustovníčenie roz
šírilo hlavne v Egypte, po oboch stranách
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Nilu a na Arabskom polostrove. Na Západe,
kde klimatické podmienky i celkově zamera
nie Europanov bolo odlišné, pustovnícky ži
vot sa okrem malých výnimók, neujal.
Egyptská púšt, naopak, vyhovovala po kaž
dej stránke tomuto spósobu života a východ—
ní anachoréti, dedičia dávnych orientálnych
odriekavcov životných póžitkov, naplnili ju
v nezvyčajnej miere. Kde len našli prameň
vody a pri ňom niekolko 'paliem, v skalných
jaskyniach i v starých hrobkách, všade sa
osadili a oddá'vali Ikajúcnosti i robote, vkto
rou si zaobstarávali chlieb a sol', svoj hlavný
pokrm. Rozkvital tam ich nebeský život a
púšť sa menila na záhradu Božiu. Sv. Ján
Chryzostom ospieval takto obyvatel'ov púš
te: „Choďte do Tebaidy! Nájdete tam púšť
krajšiu ako raj, tisíce anjelských chórov v
rudských podobách, celé pokolenie mučeni
kov, celé zástupy pa-nien. Uvidíte pekelné—
ho tyrana sputnaného a víťazného Krista o
sláveného.“

Z najvýznamnejšich askétov uveďme as
poň dvoch, ktorí prežili v púšti skoro celý
svoj život. Jeden z nich je sv. Pavol z Téb,
zvaný pustovník. Narodil sa okolo r. 234, zo—
mrel okolo r. 347 a je prvým z otcov egypt
skej púšte, ktorá bola potom vyše sto rokov
klasickou krajinou kresťanskej askézy. Dru
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hý je sv. Anton, prímenom Vel'ký, ktorého
životopis predkladáme v tejto knižočke slo
venskej verejnosti. Narodil sa r. 251 v Ko
me, stredoegyptskom mestečku neďaleko He
rakleie. Za svojho života shromaždil okolo
seba do 300 pustovníko'v, 'ktorí ho uznávali
za svojho otca. Utvoril tak prvé sdruženie
anachorétov pod svojí-m duchovným vede—
ním. Anachoréti však nebývali pospolu, tak
že antoniánsky spósob mníšstva stojí upro
stred medzi čisto eremitským &čisto kláštor—
ným. Zomrel 17. januára r. 356 vo veku 105
rokov. Pre svojich pustovní-kov síce nenapí
sal pravidlá. ale zavčasu sa rozšírila pod je
ho menom tzv. Regula a predpisy sv. Otca
Antona, s-ostavené z jeho výrokov a napome-.
nutí, lež pomiešané aj .citátmi z rečí mono
fyzitského mnicha Izaiáša (T 488).

V diele začatom Antonom, pokračovali
jeho žiaci. V IV. -storočí povstalo mnoho
mníšskych osad, skladajúcich sa z dvoch až
desia-tich anachorétov. Ešte za Anton-ovho
života rozšírilo sa pustovníctvo z tebaidských
púští do Dolného Egypta. Osobitného význa
mu dosiahly anachorétske sídla v nitrijskej
púšti, južne od Alexandrie. Ich zakladate
l'om bol sv. Ammon (Amun), ktorý zomrel
okolo r. 356. V IV. storoči prebývalo tu do
5000 mníchov. Známejšie mená sú tieto: Pal-.
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ladius, sv. Ján z Egypta, Pambo. Iné sídla
anachorétov boly v sketskej púšti, založené
sv. Malkarcrm Egyptským (T391). Z jeho žia
kov vynikli: Pior, Makar Mladší, Izidor z
“Alexandrie, sv. Pafnúc a iní. V Sýrii “zalo
žil rozsiahle eremítske osady kňaz Ján Ma
ron (T423), po ktorom sa volajú maroniti, vý
chodní kresťania, spojení s Rímom.

Definitivny základ spoločného mníšske—
ho života položil sv. Pachom (T346). Shro
maždil v Tabenne v Hornom Egýpte svojich
učeníkov, začal s nimi nový spósob žitia, pod
jednou strechou a tak sa stal otcom kláštor
ného života. Napísal pre svoju družinu pra
vidlá, v ktorých zavazuje mníchov k posluš
nosti voči opatovi. Tento spósob života rých
le sa rozšíril ai .po Palestine a iných kraji
nách Orientu. Zásluhu o rozšírenie rehol'né
ho života, ktorý lepšie vyhovoval Europa
nom ako pustovníctvo, aj na Západe, má
hlavne sv. Atanáz, alexandrijský biskup. Ší
ritel'mi mníšskej myšlienky na Západe boli
najma sv. Ambróz, sv. Hieronym, sv. Au
gustín, sv. Martin z Tours, takže dávno pred
sv. Benediktem (480—543) boly na Západe
už kláštory, v nktorých sa 'pestorvala kresťan
ská askéza.
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AUTOR ŽIVOTA BL. ANTONA

Sv. Atanáz, prímenom Vel'ký, narodil sa
v časoch krutých prenasledovaní Diokleciá
nových. Pochodil z Alexandrie, kde uzrel
svetlo sveta okolo r. 296. V mladosti nadobu
dol si na vtedajších školách obdivuhodné ve
domosti klasické i teologické. Hovorí sa o
ňom, že vedel skoro celé sv. Písmo nazpaměť.
Prv než sa dostal do víru verejneho života,
pobudol začas v samote, pod vedením sv.
Antona, 'ktorý mu bol učitel'orm v krestan
skej askéze. Nedlho pred vznikom ariánskej
herézy bol vysvátený za diakoina a zúčastnil
sa aktivne s biskupom Alexandrom, ako je—
ho spoločník, na sneme niceiskom (r. 325), na
ktorom ariánsky blud od-súdili.

Po Alexadrovej smrti zvolil l'ud jedno
hlasne za biskupa jeho, i keď sa čo ako
vzpieral. Stalo sa to r. 328. Vo svojom boji
proti šíriacemu sa ariánstvu neustal, lenže
vzrástla proti nemu aj nenávist protivníkov.
Obvinili ho z vraždy, čarodejníct'va, smilstva,
svatokrádeže, lež zo všetkého sa očistil pred
synodou v Tyre. Úklady proti nemu však ne—
prestaly. Neoriatefom sa podarilo ovplyvniť
panovnícky dvor a tak ho cisár Konštantín
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Vel'ký poslal do vyhnanstva do Galie. Po
Konštantínovej smrti vrátil sa na svoj bi
skupský stolec, lež netrvalo dlho a ariáni
zasa podnikli nové útoky proti svojmu
najnebezpečnejšiemu protivníkovi. Dobrého
ochrancu našli v cisárovi Konštansovi, ba
očiernili ho aj u samého pápeža Júlia. Na
alexandrijský biskupský stolec násilím dosa
dili Gregora Kapadóckeho a Atanáz musel
utiecť. Odišiel do Ríma, kde sa očistil zo ža
lób, ale až po šiestich rokoch (r. 345) mohol
sa vrátit zpět do Alexandrie.

Keď v boji o čistotu viery neustával, sta
rá nenávist ariáno=v proti nemu ožila zno
vu. Cisár Konštancius, velkv priaznivec a
riánstva, pomýšlal predovšetkvm na odstrá
nenie Atanáza a nedal sa od toho odradit ani
zakročením pápeža Liberia. Na svnodách are
latskej (r. 354) a milánskej (r. 355) prinútil
prítomných biskupov podpísať odsúdenie a
svrhnutie Atanáza & tých, čo tak neurobili,
medzi nimi i samého pápeža Liberia, poslal
do vyhnanstva. Výnos synod vykonali nási
lím. Vojaci vtrhli do chrámu, v ktorom bol
Atanáz medzi svojím l'udom, poškvrnili chrám
krvou. lež Atanázovi sa podarilo utiecť na
tebaidskú púšť. Zpět sa mohol vrátit až za
cisára Juliána Odoadlíka. Skoro po návrate
svolal do Alexandrie synodu (r. 362), ktorej
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úlohou bolo určit spósob prijímania odpadli
kov do Církvi a odstránenie schyzmy mele
tiánskej. Keď sa cisár Julián dozvedel, že
Atanáz mnohých pohanov priviedol na kres
ťanstvo, vypovedal ho nielen z Alexandrie,
ale i z celého Egypta. Tažtko skúšaný biskup
znovu sa musel uchýlit na púšt, kde sa skrý
val medzi mnichmi. Po smrti Juliána (r. 363)
vrátil sa do Alexandrie, ale už r. 367 arián
sky cisár Valens ho vyhnal opat. Atanáz
ukryl sa blízko Alexandrie, kým po štyroch
mesiacoch nedostal povolenie vrátit sa do
svojho mesta. Posledně rclky strávil v boji
proti bludu apolinárovcov. Zomrel v Alexan
drii r. 373.

Sv. Atanáza nazývajú „otcom ortodoxie
& stlpom Cirkvi“. Ozaj, bez okol'kov možno
ho označit za najváčšieho z východných Ot
cov. Vo svojom nepokojnom a rušnom živote
prešiel skoro celý vtedy známy svet a všade
zanechal blbo-ké stopy svojej mimoriadnej
osobnosti. Celý svoj život, od mladosti až do
smrti neustále bojoval proti bludom & stál
neochvejne v službách pravdy, a preto jeho
život je takou mohutnou epopejou (kresťan
skei sily a nezlomnosti.

Najťa-žší boj vied-ol Atanáz proti heréze
ariánskej. Póvodca tohto tri-nitárskeho bludu
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Árius (T336) učil, že Syn nie je Bohom, ale
bol iba stvorený z ničoho; nie je teda spolu
podstatný s Otcom, je len tvorom, isteže naj
dokonalejším, ale i—batvorom, skrze ktorého
bolo stvorené všebko ostatné. Bol stvorený
pred časom, lež bol čas, kedy ho nebolo. Sy
nom Božím sa nazýva i'ba v smysle morál
nom, tak, ako my sa nazývame dietkami Bo
žími. Árius postavil teda všetko na rozume
a vylúčil to, čo je rozumu nepochopitelné.
I keď ariánstvo odsúdili na sneme v Nicei,
pokoj sa nedosiahol. Ariánstvo na dlhšiu do
bu otriaslo celým Východom &najmá po smr
ti Konštantina Velkého vypukol fanatizmus
ariánov v plnej miere. Použili každé násilie
i krutost, len aby umlčali Ikatolíkov. Zmoc
ňovali sa jednej pozicie po druhej, takže sv.
_“iieronym v bolesti musel zvolať: „Celá zem
sn—náod prekvapenia, že je všetko ariánske.“
V tomto mori bludu Atanáz niesol vysoko
zástavu pravej viery & v jeho osobnosti sú
streďovalo sa všetko, čo sa týkalo boja proti
aríánom. Boj bol víťazný, ani nemohol byť
iný. Ariánstvo, a'ko každý blud, rozpadlo sa
na množstvo siekt; posledné údery mu zadá
valy rozličné synody, ktoré obnovovaly vý
nosy snemu nicejského, a tak okolo r. 380
možno už hovoriť o zlikvidovaní ariánskeho
bludu.
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Ariánizmus silne porušil jednotu viery a
cirkevnej disciplíny, a otvoril cestu iným
bludom & rozkolom. Z heréz, proti ktorým
bojoval sv. Atanáz, načim ešte pripomenút
taktiež trinitársky blud macedoniánsky (pó
vodcom jeho je Macedonius), majúci svoj zá
kiad v ariánizme a učiaci, že Duch Sv. je
podriadený Otcovi i Synovi, je ako by ich
sluhom. Blud za'vrhol s konečnou platnosťou
snem v Carihrade (r, 381). Iná heréza, proti
ktorej Atanáz bojoval v posledných rokoch
života, bol blud učené-ho biskupa z Laodiceje
Apolinára, ináč horlivého bojovníka proti
ariánom, ktorý sa však dal ovplyvniť Plató—
novým učením o troch častiach v človekovi:
tele, nižšej duši a rozumnej duši. Apolinár
učil. že v Kristovi rozumnú dušu zastupovalo
Božstvo, Logos. popieral teda úplne človečen
stvo Krista. Blud bol taktiež odsúdený defi
nitívne na sneme v Carihrade.

Keď opisai Atanáz vo svojom Zivote bl.
Antona zápas tohto anachorétu s diablom,
nakreslil tak mimovol'ne aj svoj obraz, svoj
zápas s bludmi, ktorých póvodcom je „otec
lží“.

Sv. Atanáz mal v sebe ozaj to, čo poža
doval sv. Pavol Apoštol od biskupov: tó di
daktikón — byť dobrým učitelom. Vo svojich
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dielach, pováčšine polemicky zahrotených,
prezradzuje svoju bystrú a 'pohotovú, vyrov—
nanú & ná'božnú osobnost. Hovorí & piše jas
ne, prosto, vždy však dókladne a hlboko. Vo
svojich spisoch dotýka sa skoro všetkých
vieroučných otázok, najměi týkajúcich sa Naj
svátejšej Trojice, Vtelenia, materstva Panny
Márie & Eucharistie. Hlavnejšie jeho diela
sú: Oratio adversus gentes, proti modlárstvu;
Oratio de incarnatione Verbi,_o vteiení Kri
stovom; Orationes IV. adversus Arianos, o
večnosti a s-polupodstatnosti Syna, o dvojej
prirodzenosti & jednej osobe v Kristovi; spi
sy proti ariánom: Apologia contra A'ria'nos;
Apolog-ia ad imperatorem Constantium; vý
klady žaLmov: Expositiones in Psalmos; In
terpretatio Psalmorum; napo-kon Vita et con
versatio S. Patris Antonií a mnoho listov o
veciach viery a cirkevnej discipliny.

3.

NIEKOBKO POZNÁMOK K ZIVOTU BL. ANTONA

Tažko zistiť, kedy napisal sv. Atanáz bio
grafiu svojho učiteI'a kresťan-skej askézy. Po
niektorí sa nazdávajú, že biografia vznikla
ešte za života sv. Antona a Atanáz vraj ju
osobne [priniesol do Ríma, fkeď bol r. 339 nú
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tený utiecť z Alexandrie. Dodatok o Anto
novej smrti bol vraj pripojený až neskór. Ale
už v samom Atanázovom predhovore k biogra
fii sú náznaky, že životopis vznikol až po
Antonovej smrti (r. 356), ako možno predpo
kladať, v prvých rokoch po odchode Antona
do večnosti. Z úvodu vysvítá, že podnet na
písanie daly prosby tých. ktorí chceli bližšie
poznat Antonov život. Adresovaný je „bra
tom v cudzine“, teda mníchom mimo Egypta.
najpravdepodobnejšie mníchom v Ríme, kde
sa mníšska myšlienka ujala aj vplyvo-m osob—
nosti Atanázovej.

Zivot bl. Antona bude mať azda pre nás
silný ráz legendárnosti. Nesmieme však za—
búdať, že duša úplne očistená od zemských
sklonov má do činenia už nie so sebou, lež
s priamym póvodcom zla, diablom. Stredo
veká myšlienka démonizmu vystupuje tu
veTmi vypukle. Pre kresťana diabol nie je
výmyslom, lež reálnou skutočnosťou a kres—
ťan si túto skutočnosť uvedomuje tým viac,
čím menej sa diabol ukazuje vo vlastnej po
dobe a čím viac sa javí jeho síla a účinkova
nie. Takto dostáva biografia sv. Antona moc
ný symbolický význam a v prvom rade je
poučením pre nás všetkých, že zlo je silné
vtedy, keď my sme slabí; a-k my vnútorne
spevnieme, zlo sa rozpadáva a mizne.
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Preklad je urobený z latinčiny, so stálym
prihliadaním k textu gréckemu. Póvodný
text Atanázovho dielka je grécky, do latin—
činy ho včasne previedol Evagrius, antiochij
ský kňaz. V latinskom preklade stal sa Život
bl. Antona známejší &v tomto preklade slú
žil na povzbudenie mnohým vel'duchom kres—
ťanstva (sv. Augustín, sv. Terézia Velká 3 i.).
Z úcty k tejto tradicii vzal prekladatel' za
základ text latinský a iba na niektorých
miestach zmiernil prílišnú rozvravenosť jed
noduchším textom gréckym.

4.
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ATANAZ BISKUP BRATOM V CUDZINE

S kvelý boj ste začali, bratia, keď ste si
zaumienili vyrovnat' sa mnichom egypt
ským alebo i prevýšit' ich v čnosti. Veď
i vy už mnoho kláštorov máte, meno mni
chov je u vás chválne známe a vaše úsilie
právom obdivuje kde-kto. Kiež vám dá
Boh na vaše prosby kýžený uspech! Keďže
ste ma teda, túžiac sa poučiť, požiadali,
aby som vám napisal o živote blahoslave
ného Antona, ako začínal, ako žil pred
uskutočnením svojho svatého zámeru a
aký bol koniec jeho života, i to, či je prav
da, čo povest' o ňom rozchýrila, aby ste
sa podl'a jeho vzoru a prikladu aj sami
mohli zariadiť, podujal som sa s velkou
radosťou splnit' prikaz vašej lásky. Veď aj
pre mňa samého je velkým ziskom a oso
hom už i len rozpamátávať sa na skutky
Antonove. A viem, že aj vy, keď budete
s obdivom o ňom počúvat', zatúžite na
sledovat jeho zámery; lebo už to je doko
nalá cesta k čnosti, vedieť, kto bol Anton.
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Teda nakrátko: všetko, čo o ňom vravia
jeho zvelebovatelia, verte, ba vedzte, že
to všetko je málo oproti skutočnosti. Ne
váham tvrdit', že ani oni nemóžu vedieť
všetko, keďže i ja sám, čo ako vel'a toho
na vaše prosby v tomto liste napišem,
málo z jeho zásluh vyslovím. A vy tiež
bedlivo sa povypytujte plaviacich sa od
tial'to &takto zprávami jednotlivcov zvesť
súcu a hodnú takého svátca zavřšte. Po
prečitani vášho listu chcel som si povolať
poniektorých mníchov, tých osobitne, čo
ho častejšie navštevovali, aby som sa viac
dozvedel a mohol vám úplnejši výklad po
slať. Ked'že však blížila sa doba odpláva
nia &posol vel'mi náhlil, pousiloval som sa
napísať láskam vašim to, čo som jednak
sám vedel, — často som ho totiž navšte
voval, — jednak, čo som sa dozvedel od
toho, ktorý nemalý čas strávil s nim a
podával mu vodu. Vo všetkom dbal som na
pravdivosť, aby niekto azda, ked' počuje
viac, nezdráhal sa verit' v množstvo zá
zrakov, ani zasa, keby počul málo o jeho
zásluhách, nenazdával sa, že to nie je dosť
na muža takej povesti.
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Anton, zrodený zo vznešených a nábož
ných rodičov, pochodil z Egypta. Vycho
vávali ho tak bedlivo, že okrem rodičov
a rodičovského domu nikoho iného ne
poznal. A keď už vyrástol na chlapca, ne
zabažil po vzdelani, ani sa nepridával k
hlúpym kúskom iných chlapčisk, lež za
pálený túžbou po Bohu, ako je napísané,
v nevinnosti prebýval vo svojom dome.1
S rodičmi často chodieval do chrámu, no
nenapodobňoval tam samopaš deciek, ani
nedbalost' chlapčisk, lež načúval iba, čo
sa čítalo a vštepoval si do seba užitočnosť
rád pre život. Nikdy nedrankal od svojich,
ako to robievajú chlapci jeho veku, všeli
jaké maškrtné jedlá, ani sa nesháňal po
rozkošiach jemnejších pochúťok, uspoko
jil sa s tým, čo mu dali a nič viac si ne.
žiadal.



Po smrti rodičov, keď mal osemnást' ale
bo dvadsat' rokov, ostal sám s mladšou
sestričkou, i staral sa počestne o dom i
o sestru. Neubehlo však ešte ani šest' me—
siacov, keď šiel podl'a zvyku do kostola
&cestou prišlo mu na um, ako apoštolovia
pohrdli všetkým & nasledovali Spasitel'a,2
a mnohí iní zasa, ako to možno čitať v
Skutkoch apoštolských, rozpredali svoje
majetky, prinášali peniaze za ne k nohám
apoštolov, aby ich rozdali chudobným, i
aká vel'ká nádej ich čaká za to v nebe
siach. V takýchto myšlienkach vošiel do
chrámu. I stalo sa, že čítali práve vtedy
evanjelium, v ktorom Pán hovori boháčo
vi: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj, čo
máš a rozdaj chudobným a budeš mať po
klad v nebi.3 Ked' to Anton počul, st'a by
mu svetlo Božie osvietilo mysel' & sťa by
preňho čítali ten výrok Písma, vztiahol
na seba prikaz Pánov. I vyšiel ihned' z
chrámu a p0predal svoje majetky. Mal do
tristo jutár úrodnej &vel'mi dobrej zeme,
tú daroval susedom, aby nebola na t'archu
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ani jemu ani sestre. Ostatné hnutel'nosti,
čo mal, všetky predal a utržil za ne nemá
lo peňazi, ktoré rozdal núdznym, iba má
ločo nechal pre sestru, ktorá pohlavím i
vekom zdala sa byt' slabšia.

Keď potom znovu prišiel do chrámu &
počul hovoriť Pána v evanjeliu: Nebuďte
teda ustarosteni o zajtrajšok,4 rozdal chu—
dobným i poslednú čiastku, čo mu ešte
ostala. Ani už nechcel ostat' doma, lež sve
ril sestru nábožným a známým pannám,
aby sa povzbudzovala ich prikladom a sám,
zbavený všetkých pút sveta, nastúpil drs
nú a namáhavú cestu dokonalosti.

V tom čase nebolo po Egypte ešte tak
mnoho kláštorov, ba ani vari nik nepoznal
šíru púšť, lež každý, kto sa chcel cvičit
v službe Kristovej, cvičil sa osamote blízo
svojej dediny. A býval tam v blizkej obci
istý starce, žijúci samotárskym životom
už od skorej mladosti. Keď ho Anton vi
del, rozohnil sa túžbou po dobre. I začínal
ponajprv aj on tak, že prebýval na mies
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tach nevel'mi vzdialených od dediny. A od
tial', ak sa dozvedel o niekom, čo sa tiež
oddáva takémuto úsiliu, šiel za ním, hl'a
dal ako premúdra včielka, ani sa nevrátil
do svojho bývaniska, kým neuvidel toho,
po ktorom túžil, a až potom, sťa by ob
t'ažený medom, odchádzal na svoje mies
to. I začal takto žiť a deň po deň upev
ňoval svoju mysel', aby si ani len nespome—
nula na zanechané otcovské majetky, ani
na pribuzných. Všetku svoju túžbu a sta
rostlivosť napál po tom, čo začal konať.
Pracoval vlastnými rukami, vediac, že je
napisane: Kto nechce pracovat„ nech ani
neje.5 Svoj zárobok však, okrem peňazi
na chlieb, rozdával chudobným. Modlil sa
neustále, lebo vedel, že bez ustania treba
sa modliť k Bohu. Svaté Písmo počúval
tak dychtivo, že nič sa mu nevytratilo zo
srdca, ale všetky prikazy Pána si ucho
val; pamáť mu slúžila namiesto knih.

Pre takýto spósob života obl'úbili si ho
všetci bratia čistou láskou a on, poddaný
všetkým, za ktorými prichádzal poučiť sa,
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:vpijal do seba čnosti jednotlivcov: nasle
doval u tohto zdržanlivosť, u druhého zasa
radostnost', u onoho miernost', u iného
bedlivost', a ešte u iného povzbudil sa hor
livost'ou v čitani; tohto obdivoval ako sa
postí, druhého ako spáva na zemi, u tam
toho chválil trpezlivosť, u iného zasa ti—
chost'. Vo všetkých vzbudil opátovnú lás
ku k sebe a tak, naplnený všetkými mož
nými čnost'ami,vracal sa dovlastnej chatky
a tu potom uvažoval o všetkom &usiloval
sa na sebe uplatnit čnosti všetkých. Iba
jediný plameň horel v hrudi tohto vyni
kajúceho človeka, a to, aby za nikým ne
zaostal v spominaných čnostiach. Lež robil
všetko tak, že bol všetkým milý, i pritom,
že všetkých prevyšoval slávou. I susedia
& mniši, ktorých často navštevúval, keď
ho videli, nazývali ho priatel'om Božím a
milovali ho jedni ako syna, ini akobrata.

Kým Anton takto žil a priťáhogmlswgku všetkých, zatial' nepria A(resťa
ho mena,diabol,ťažkonieSolWonoS
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na mladikovi, i zaútočil naňho starými
klamstvami. Ponajprv skusoval odtrhnút'
ho od začatej cesty tým, že mu privádzal
na mysel' Spomienky na majetok, starost
o sestru, rodovú vznešenost, žiadost' po
rozličných veciach i po pomíňajúcej sláve
sveta, príjemnost' vyberaných jedál i roz
ličné iné požitky zanechaného sveta; &po
tom aj poukazovanim na drsnost čnosti i
vel'kost' námahy, ktorú treba vynakladat'
na jej dosiahnutie, i krehkost' tela mu na
šepkával i dIžku času. Slovom, rozbúril v
ňom prevel'kú krútňavu myšlienok, len
aby ho odvrátil od správneho predsavza
tia. Keď však badal, že Antonove modlitby
k Bohu a jeho silná Viera ho premáhajú,
chopil sa zbrani zvyčajných proti všetkým
mladíkom i začal ho pokúšať nočnými lá
kadlami. Ponajprv sa usiloval znepokojiť
ho po nociach strašlivými zástupmi a hroz
ným, strach budiacim hukotom. Lež i za
dňa dorážal naňho tak prudko, že Antonov
zápas s diablom bol zjavný všetkým. Po
kúšal sa zasiať mu do duše necudné myš
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lienky, on ich však neustále zaháňal mod
litbami; dráždil ho prirodzenou telesnou
pál'avou, on však ohradzoval svoje telo
vierou, bdeniami a póstami. Za noci pre
strojoval sa v podobu peknej ženy, ne
zanedbal ani jeden necudný posunok, lež
Anton uvažovaním o hrozivých plameňoch
pekla &červoch trýzne bránil sa proti po
kušeniam k rozkoší.Predstavoval mu klzkú
cestu mladosti, vedúcu tak l'ahko do ska
zy, Anton však rozjímal o večných útra
pách odsúdenia &tak si aj pri pokušeniach
zachovával dušu neporušenú. Toto všetko
sa dialo skór na zahanbenie diabla, lebo
tomu, čo si namýšl'al, že sa móže stať po
dobným Bohu, mladík prechádzal cez roz
um ako nedóchodčaťu, a toho, čo besnil
proti telu a krvi, porážal človek nosiaci
telo. To preto, lebo svojmu služobníkovi
pomáhal Pán, ktorý vzal pre nás na seba
človečenstvo a udelil tak telu víťazstvo nad
diablom, takže všetci, čo takto bojujú,
možu povedať s Apoštolom: Nie ja, lež mi
losť Božia, ktorá je vo mne.o
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Nakoniec, keď ohavný had nemohol zvi
ťazit' už ani týmto a videl, že ho Anton
zo svojej mysle vždy vyženic, ukázal sa i
navonok, aký je; sťa strašné & čierne
chlapčisko, so škripanim zubov, ako je na
pisané,7 & so zavýjaním. Vrhol sa mu ta
kýto k nohám a l'udským hlasom nariekal:
Mnohých som zviedol & ešte váčši počet
oklamal, teraz však, si ma ty premohol
svojim úsilím ako i ostatní světí. Keď sa
ho Anton pýtal, kto je, odvetil: Som pria
tel' smilstva, mám V ruke zbrane necud
nosti proti všetkým mladíkom & preto sa
volám duchom necudnosti. Kol'kých som
už oklamal, keď chceli žiť čisto! Kol'kých
som nahovoril vrátit sa k predošlým ne
rcstiam, keď sa začali zdržiavat'! Som ten,
pre ktorého karhá Prorok padlých: Duch,
necudnosti vás zviedol,8 a ozaj, to som im
ja nohy podrazil. Som ten, čo teba samé
ho často pokúšal a ty si ma tol'ko ráz od—
bil. Keď to začul vojak Kristov, vďaky
vzdával Bohu a naplnený ešte váčšou od—
vahou proti nepriatel'ovi, vravel mu: Vel'

34



mi si teda zasluhuješ opovrhnutie, veď už
i tvoja čiernota i detská podoba sú znakmi
tvojej slabosti. Nedbám už o teba. So mnou
je Pán, mój pomocník, a uzriem svojich
nepriatel'ov mnc'itených.9A prelud, očujúc
hlas žalmujúceho, hneď zmizol.

To bolo prvé víťazstvo Antonovo nad
diablom, alebo skór, to bol na Antonovi
prvý prejav moci Spasitel'a, ktorý v tele
odsúdil hržech, aby sa tak v nás, ktori ži
jeme podťa ducha a nie podl'a tela, splnila
spravodlžvosť zákona.10 Lež Anton, i keď
nateraz zviťazil, nezostal nedbalý, bo ani
díablove útoky neprestaly, hoci raz už bol
porazený. Obchádzal znovu ako lev ru
čiaci & hl'adal otvor, ktorým by sa mohol
vrútit' do neho. No, Anton, poučený vý—
rokom Písma, že mnoho je lesti diabol
ských, úsilnou prácou plnil svoje predsa
vzatie, památajúc, že satan, premožený v
zápase s telesnost'ou, použije proti nemu
nové, ešte ostrejšie strely. Preto si stále
viac a viac podroboval telo, aby po víťaz
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stve v jednom, neupadol v druhom. I za
umienil si spútať sa ešte tvrdším životným
zákonom. Všetci obdivovali neúnavné úsi
lie mladíkovo, on však svátú námahu zná
šal l'ahko, lebo dlhotrvajúcim cvičením sa
v Božom diele, dobrovolná služba Bohu
stala sa mu prirodzcnost'ou. Postil sa &
bedlil tolko, že to bolo neuveritelne. Nc
raz prebedlil celú noc v modlitbách, jedol
raz za deň po západe slnka, často sa však
postil dva i tri dni & až na štvrtý vložil
niečo do úst. Za pokrm používal chlieb &
sol', za nápoj pár kvapiek vody. Co sa týka
masa a vína, myslím, lepšie bude mlčať,
ako hovorit' o tom, lebo niečo podobného
nebolo možno pozorovat u najhorlivejšich
mnichov. Na spanie použival posplietané
rákosie, neraz však ležiaval na holej zemi.
Nikdy sa nechcel riatierať olejom, bo vra
vieval, že telo, najmži u mladíkov, nemóžc
zosilnieť, ak ho změkčuje jemnost oleja.
Skór treba vraj navykat' telo na drsné ná
mahy, podla slov Apoštola, ktorý hovorí:
Keď slabnem, vtedy som mocný.11Vravie
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val, že sila duše móže zmohutnieť len vte
dy, keď zomdlie ponúkanie tela. Preto ne
meral záslužnost' práce podl'a dlžky času,
ale vždy podl'a lásky a ochoty. Denne ako
by vždy znovu začínal, & novými zásluha
mi túžil rozmnožit' predošlé, pamžítajúc na
slová vyššie s_pominaného Učitel'a, ktorý
hovorí: Zab-údam na to, čo je za mnou a
usilujem sa dosiahnuť to, čo je preda
mnou,—12památajúc tiež na slová Eliáša
proroka: Zz'jePán, pred tvárou ktorého
stojím dnes. Všimol si, prečo sa tam ho
vori „dnes“: lebo Eliáš nemeral čas uply
nutý, no ako každý deň postavený v zápa
se, chcel byť taký, aby bol hodný pohl'adu
Božieho, totiž: čistého srdca a pripravený
poslúchat' jeho vól'u.

Svatý Anton teda, uvažujúc, že je svedčné,
aby si sluha Boží bral priklad zo života
vel'kého Eliáša & podl'a tohto zrkadla u
sporiadal svoj život, odobral sa k hrobom
blizo dediny & prikázal istému známemu,
aby mu v určené dni prinášal pokrm. I za
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vrel ho spornínaný brat do jednej z hro
biek a nechal ho tam samého. Tu diabol,
v obave, že o krátky čas naplní i celú púšť
kajúcnosťou, tak ho s množstvom zlodu
chov strýznil, že pre velkosť bolesti ne
vládal sa pohnúť, ani vydať hlas. I sám ne
skór často hovorieval o tých ranách, že
prevyšovaly svojou trýzňou všetky muky,
aké je schopný spósobiť človek. Lež pro
zretelnosť Božia, ktorá dóverujúcim nikdy
nechýba, ho zachránila. Na druhý deň pri
šiel onen brat, ktorého sme spomínali, čo
mu prinášaval podl'a zvyku pokrm, a keď
vylomil dvere, našiel ho ležať ako mřtveho
na zemi. I položil si ho na plecia a zanie
sol domov do dediny. Keď sa o tom de
dinčania i pribuzni dopočuli, poprichodili
mnohi a v smútku sa modlili nad ním, po
loženým uprostred. Okolo polnoci však za
l'ahol na oči všetkých bdejúcich ťažký spá
nok. Vtedy prišiel Anton k sebe, vzdychol
& nadvihol hlavu. Videl všetkých hlboko
spať & bdel iba ten, čo ho bol priniesol.
Zakýval naňho a žiadal sa zaniesť nazad
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na predošlé miesto, ale tak, aby nikoho
nezobudil.

A keď ho priatel' zaniesol zpět, znovu
ostal sám ako predtým. Stát nemohol pre
čerstvé rany, nuž modlil sa ležiačky a po
modlitbe zvolal nahlas: Hl'a, tu som, ja,
Anton! Neutekám pred vami &čo mi ubli
žite aj ešte viac, nič ma neodlúči od lásky
Kristovcj. I zaspieval žalm: Aj keby po
stavil sa tábor proti mne, nebude sa moje
srdce báť.13Takto teda hovoril, lež nepria
tel' dobra, diabol, zadivený, že sa ešte opo
vážil vrátit', po tol'kých mukách, svolal
svojich psov a pukal od zlosti: Vidite, vra
vcl, nepremohli sme ho, ani duchom smil
stva, ani telesnými bolest'ami, ba ešte nás
bezočivo dráždí. Chyťte všetky zbrane, na
padneme ho ešte ostrejšie. Cujtc, čujte!
Uvidí, koho vydráždil! Keď to dopovedal,
zástup počúvajúcich popudlivé slová, sú
hlasil,lebo veď diabol má nesmierne mno-7:
stvo spósobov, ako uškodit . Razom nastal
taký hukot, že sa celé to miesto otriasalo
v základoch a cez rozvalené steny vhmul
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sa dnu nesmierny zástup diablov, ktori pri
jali podoby divých zvierat & plazov. Celý
priestor naplnil sa obludami levov, býkov,
Vlkov, vreteníc, plazov, škorpiónov, ba i
leopardov & medveďov. A každá z týchto
oblúd chovala sa podl'a svojej prirodzeno
sti. Lev reval & chcel sa naňho vrhnúť,
býk bučal a hrozil rohami, had syčal, vlk
útočne obskakoval, róznofarebný leopard
vyceroval naňho zuby; vóbec, všetky sa di
vo tvárily a vydávaly hrozné zvuky. Anton
šl'ahaný a bodaný nimi, cítil síce vel'ké mu
ky telesné, ale nepostrašený uchoval si
jasnú mysel'. A hoci aj stenal telesnou bo
lesťou, predsa však vydržal, ba aj vtipko
val si z nepriatel'ov takto: Keby ste mali
čo len trochu sily, stačil by na mňa aj je
diný z vás. Keďže vám však Boh odňal
silu, usilujete sa postrašiť ma množstvom,
hoci už aj to je znak vašej bezmocnosti,
že prijímate na seba podoby nerozumných
zvierat. A znovu s dóverou opakoval: Ak
vládzete niečo, ak vám Pán dal moc nado
mnou, hl'a, tu som, zožerte ma. Ak však
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nevládzcte, načo sa nepotrebne namáhate?
Veď znamenie križa &Viera v Pána sú na
šou nepremožitel'nou hradbou. Mnoho hro—
zieb takto proti svatému Antonovi použili,
škripali naňho zubami, lež nedosiahli svo
jimi pokušeniami nijaký výsledok, ba na
opak, iba sa zahanbili.

No, ani Ježiš nezabudol na zápas An
tona a prišiel mu na pomoc. Keď pozrel
Anton hore. videl ako by sa bola povala
otvorila, tma zjasnela & sestupoval k no
mu lúč svetla. A keď to svetlo zažiarilo,
zmizli všetci zloduchovia, i bolesti tela ra
zom ustaly. Múry, čo boly pred chvífou
zrúcané, scelily _sa.I zbadal Anton, že Boh
je tu a vzdychajúc z hlbky srdca, prehovo—
ril k svetlu, ktoré se mu zjavilo, takto:
Kde si bol, dobrý Ježišu? Kde si bol? Pre
čo si mi neprišiel hneď na začiatku uzdra
viť rany? I ozval sa mu hlas shora: Tu
som bol, Anton, ale čakal som, chcúc vi
dieť tVOJzápas. Teraz však, keďže si ho
joval mužne a nedal si sa premócť, budem
ti vždy na pomoci a rozširim chýr tvojho
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mena po c_elejzemi. Keď to Anton počul,
vstal & cítil sa naplnený váčšou silou, než
mal predtým. I začal sa modlit'.

Mal vtedy tridsat'pát' rokov.

O nejaký čas, v túžbe po horlivejšej služ
be Božej, zašiel k onomu starcovi, ktorého
sme už spomínali, a prosil, aby sa spolu
osadili na púšti. Keď sa však starec vyho
Váral na. vek a nezvyklost' takého skutku,
pobral sa k vrchu sám & prekonajúc bá
zeň o svoj život, otvoril tak mnichom ces
tu na púšt', dovtedy neznámu. Lež ani te
raz neustal neúnavný nepriatel'. V úsilí
prekaziť Antonov zamer, podhodil mu do
cesty striebornú misku. Keď ju Anton zba
dal, vytušil lest' zlomysel'ného nepriatel'a,
i zastal nepostrašený, hl'adel na misku a
tupil póvodcu lži v prelude striebornej
misky takýmto uvažovaním: Kde sa vzala
tu na púšti miska? Je tu cesta iba pre
vtákov, niet ani stopy po chodcoch. Keby
bola vypadla z batoha, neskryla by s &,
taká vel'ká je, a ten, čo by ju bol stratil,
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bol by sa vrátil a lahko by ju bol našiel
v pustote tohto miesta. Je to tvoje dielo,
diabol, lež nezmeníš mój zámer, tvoje
striebro nech je zatratené s tebou! Keď
to povedal, miska zmizla ani dym od tváre
ohňa.

Neskór zasa uzrel ležať na ceste už nic
marivo, ale vel'kú hrudu pravého zlata.
Nevedno, či to bolo len diabolské máme
nie, alebo či mu ho podhodila nejaká ne
beská moc, aby dokázala, že Anton nebaží
ani po pravých bohatstvách. Vieme iba to,
že čo videl, bolo rýdze zlato. A tu sa An
ton, udivený množstvom žiarivého kovu,
rozbehol rýchle, ako pred ohňom, kým ne
došiel k vrchu a prebrodiac rieku, našiel
osamelý hrad, pre dlhú opustenost' plný
jedovatých plazov. Tu zastal a osadil sa
tam. Len čo došiel, nesmierne množstvo
hadov sa rýchle odplazilo, ako by ich nie
kto naháňal. Anton zatarasil vchod, ulo
žil si, podl'a zvyku Tébčanov, šest chlebov
na mesiac s troškou vody a tam osamote
prebýval. Nevychodil odtial' nikde, nikdy
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nikoho neprijímal, iba čo dva razy do ro
ka preberal chlieb cez strechu, bez toho
však, že by čo lcn prehovoril s tými, ktorí
ho prinášali.

Mnohi z tých, čo prichodili za ním v túž
be uzriet' ho a byť s ním, nocúvali pri dve
rách jeho bývaniska a počuli hukot drs
ných hlasov proti Antonovi: Co si sa osadil
v našich sídlach? Čo ťa je po púšti? Odiď
do iných končin, tu sa neudržiš, neznesieš
naše útoky. Tí, čo boli vonku, sa nazdá
vali zprvu, že to nejaki l'udia vošli dnu po
rebrikoch a tam s Antonom bojujú. Keď
však nazreli cez otvory a nevideli nikoho,
spoznali, že to čerti útočia naňho, i pre
l'aknuti vel'mi volali Antona na pomoc. Tu
sa Anton priblížil k vchodu, povzbudzoval
ich, aby sa nebáli, že to len diabol nahnal
všetkým strachu: Prežehnajte sa, vravel,
a odíďte pokojne. Nechajte diablov, nech
si robia bláznov sami zo seba. A tak ná
vštevníci odišli, on však ostal nerušený,
ba ani ho len ten zápas neunavil. Posily,
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prichádzajúce shora i slabost' nepriatel'ov
poskytovaly mu vel'kú úl'avu a nutkaly
mu dušu k vytrvalosti. A keď znovu pri
chodily zástupy l'udi, nazdávajúcich sa, že
už ho nájdu mřtveho, začuly zpoza ohrady
spev žalmu: Vstáva Boh, rozprašujú sa je
ho nepriatelia a utekajú prod nim ti, čo
nenávidia ho. Rozplývajú sa, ako rozplýva
sa dym, ako sa roztápa vosk pri ohni, tak
bezbožníci hynú pred Bohom.14 A znovu:
Obkťúčily ma všetky národy, porazil som
ich v mene Pánovom.

Tak prežil Anton osamote & ďaleko od
l'udských pohl'adov dvadsat' rokov. A keď
sa sbehlo k nemu množstvo tých, čo ho
chceli nasledovat, i známych, ba i vel'ký
zástup trpiacich, & skoro násilne vylomili
dvere, tu sa im javil st'a zasvátenec ne
beskej svátyne. Zadivili sa všetci nad krá
sou tváre i vznešenost'ou' tela, ktoré ne
stučnelo, hoci sa nepohybovalo, ani tvár
mu nezbledla póstami a bojom s diablami,
naopak, ako by vek jeho vóbec nebol po
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kročil, udržal si predošlú telesnú krásu.
A aká čistá bola jeho duša! Nikdy sa ne
dal strhnút' prílišnou radosťou k smiechu,
nikdy mu pri spomienke na hriech nestia—
hol smútok ústa, nepovyšoval sa pre vel'
ké chvály svojich obdivovateI'ov. Nič ne
pekného nezanechala v ňom samota, nič
drsného každodenně boje s nepriatel'mi,
umierncná mysel' všetko brala rovnako.
Premnohých oslobodila Božia milost' skrze
Antona od zlých duchov a rozličných ne
duhov. Jeho jadrné slová potešovaly za
rmútených, poučovaly nevedomých, smie
rovaly rozhnevaných. Všetkým prizvuko
val, aby v nich nič neprevyšovalo lásku
ku Kristovi, predkladal očiam všetkých
poslucháčov množstvo budúcich dobier, i
Božie milosrdenstvo, odkrýval udelené dob
rodenia, najmá, že Boh vlastného Syna
svojho neušetril, ale vydal ho na smrť pre
spásu nás všetkých.15 Mnohých posluchá
čov priviedol svojimi slovami k úplnému
opovrhovaniu zemskými vccami, a to bol
počiatok zal'udnenia púšte mníchmi.
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Neprejdem mlčanim ani to, čo sa pri
hodilo v arsenoitskom meste. Keď chcel
totiž navštívit bratov a bolo treba prebro
dit' sa cez prieplav rieky Nilu, plný kroko
dilov a iných riečnych dravcov, prešiel so
svojimi sprievodcami bez škody i tak isto
sa tadial' vrátil. Keď bol znovu vo svojom
bývanisku, ujal sa predošlých prác. Mno
hých bratov posilnil svojimi radami, takže
skoro vyrástlo tu mnoho kláštorov a An
ton riadil mladších i starších mnichov, po
dl'a veku & času, svojimi otcovskými slo
vami. '

Istého dňa, ked' shromaždeni bratia pro
sili svátého Antona, aby im dal spasitel'né
rady, zosilnil hlas s prorockou dóverou a
riekol, že Písmo postačuje na poučenie o
všetkých prikazoch, predsa však výborné
je, keď sa bratia slovami navzájom po
vzbudzujú. I vy, vravel, povedzte mi, čo
viete, ako svojmu otcovi, i ja vám ukážem,
ako svojim dietkam, čo som si cez dlhé ro
ky nadobudol. A toto nech je vždy prvým
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prikazom, v ničom sa od vytýčeného zá
meru neodchyl'ovat', lež ako na počiatku,
tak i nad'alej započaté dielo vždy viac &
viac rozhojňovať, najma, ak uvážíme, aký
krátky a malý je l'udský vek v porovnani
s večnosťou. Tu zmlkol nachvíl'u a potom
v obdive nad Božou štedrost'ou znovu sa
ujal slova: V tomto živote sa zameňuje
rovné za rovné a nedostane od kupujúceho
viac ten, kto predáva. Lež prísl'ub večné
ho života kupujeme si za takú nepatrnú
cenu. Je napísané totiž: je počet našich
rokov sedemdesiatka, a ak sme silní, osem
desiatka a čo je nad ne, je trápenie a m'
čota.10 Keby sme teda i osemdesiat, ba
i sto rokov prežili v práci pre Boha, nielen
tol'ký čas budeme královať v budúcnosti,
lež za tých niekol'ko rokov práce budeme
král'ovať po všetky veky. Za dedičstvo ne
budeme mat' zem, ale nebo; odložime po
rušitel'né telo a znovu ho dostaneme ne
porušitel'né. Preto, synáčkovia, nech vás
neunavia ťažkosti, ani nech vás nestrhne
tú'z'bapo márnej chvále. Utrpenia terajšie

48



ho času nie sú rovné sláva, v ktorej sa
máme zja—viť.17Ani nech sa nik, čo opo
vrhol svetom, nenazdáva, že zanechal čosi
vel'kého, veď celá zem v porovnani s ne
konečnosťou neba je malichemá a malá.
Keby sme sa teda zriekli aj celej zeme,
nebola by to dostatočná vynáhrada za ne
beské sídlo, ak uvažujete, hneď pridete na
to, že ten, kto opovrhol pár honami zeme
a múrami alebo trochou zlata, nemóže sa
chváliť, ako by opustil čosi velkého, ani sa
mrzieť, ako by za to bol dostal málo. Ako
keď niekto pohrdne medenou drachmou,
aby získal sto zlatých drachiem, tak aj
ten, čo zanechá panstvo nad celým svetom,
stonásobne Viac dostane hore v nebesiach.
Ale treba si uvážiť najmží to, že i keď sa
nechceme zrieknuť svojich bohatstiev,
smrť nás od nich odlúči nasilu, ako je na
pisané v knihe Kazatel.18 Prečo si teda ne
urobime z nevyhnutnosti čnosť? Prečo ne
zanecháme to, čo aj tak na konci života
stratime, aby sme získali král'ovstvo ne
beské? Kresťania by vůbec nemali dbať o
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to, čo si nebudú mócť so sebou odniesť,
skór načim bažiť po tom, čo nás vedie do
neba, totiž po múdrosti, čistote, spravodli
vosti, statočnosti, bedlivosti, starostlivosti
o chudobných, po silnej viere v Krista, po
viťazstvách duše nad hnevlivosťou, po po
hostinnosti. Tým si pripravujeme prebýva
nie v krajine pokoja, ako hovorí evanje
lista.19 Uvážme si, že sme služobnikmi Bo
žími &sme povinni slúžiť tomu, ktorý nás
stvoril. Aby si sluha nepokazil terajšiu &
budúcu službu pre Spomienky na minulú
dobrú službu, iste sa neodváži tvrdiť, že
pre včera vykonanú prácu, nebude už ro
biť dnešnú, lež, ako je napisane V evanje
liu,20vždy znovu a znovu prejavuje tú istú
horlivost, aby sa zapáčil Pánovi &nevydá
val sa v nebezpečenstvo potrestania. Tak
isto musime aj my poslúchať Božské pri
kazy, vo vedomi, že v čom koho spravodli
vý Odplatitel' prichyti, podI'a toho bude ho
súdiť, ako dosvedčuje prorok Ezechiel.21
I nešťastný Judáš zmárnil za jednu noc
zla všetku svoju prácu minulosti. Držme
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sa teda neustále a nepovol'ujme, veď má
me za pomocníka Boha, ako je napisané:
Každému, kto si zvolí dobro, pomáha
Boh.22

Aby sme neochabovali, uvažujme vždy
znovu a znovu o výroku Apoštola: Každý
deň zomz'e'ram.23Ani my nezhrešíme, keď
budeme žiť tak, ako by sme sa denne lúčili
so životom. Lebo ako po precitnuti zo sna
nedúfame dožit' sa večera &zasa ukladajúc
sa na odpočinok, myslíme, že sa nedočká
me ranneho svetla, tak vždy památajme
na neistotu prirodzenosti i života, a l'ahšie
spoznáme, že nás riadi Božia prozretel'
nosť. Keď takto smýšl'ame, neprevinime
sa, ani nás nestrhne nejaká máma žiadosť,
ani sa nerozhneváme na nikoho. ani neza—
túžime po hromadeni zemských pokladov,
lež pošliapeme každú pominutel'nosť touto
každodennou bázňou a túžbou zbaviť sa
bremena tela. Prestane chtivosť po ženách,
vyhasne plameň žiadostivosti, navzájom si
budeme odpúšťať, majúc stále pred očami
príchod posledného rozhodnutia. Lebo
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vzrastajúca bázeň a vel'ký strach pred mu
kami zaháňa vabenie nečistej rozkoše &
nachyl'ujúcu sa dušu vzpriamuje & upev
ňuje. Preto preved'me započatý zámer až
do konca zo všetkých sil. Nik nech nena
podobňuje Lótovu ženu, obzerajúcu sa na
zad, najmží, keď Pán povedal, že nehodi sa
pre kráťovst'vo Božie ten, čo položil ruku
na pluh a zpět sa obzerá.24Obzerat' sa zpát
nie je nič iné, ako ol'utovat' to, čo si začal
a znovu zamestnávat' sa svetskými túžba
mi. Nebojte sa čnosti, ako by bola nedo
siahnutel'ná, ani nech sa vám nepozdáva
cudzie & vzdialené úsilie, vyplývajúce z
nášho predsavzatia. Všetko to je vložené
v l'udskej prirodzenosti &všetko to může
me konať, ak len chceme. Gre'ci sa plavia
za more za vzdelaním a v ďalekom svete
hl'adajú si učitel'ov márnej vzdelanosti, my
však nemusime ísť nikam, nemusíme sa
preplaviť cez vody, na každom mieste ze—
me je král'ovstvo nebeské. Preto hovorí
Pán v evanjeliu: Kráťovstfvo božie je fvo
vás.25 Teda čnost', vložená do nás, vyža
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duje si iba vól'u človeka. Veď kto by po
chyboval, že prirodzcná čistota duše, pred
poškvrnenim vinou, bola prameňom &zdro
jom všetkých čnosti? Dobrý Stvoritel' ju
totiž stvoril nevyhnutne ako dobrú. Ak by
sme o tom ešte pochybovali, počujme, čo
hovorí l'udu Jozue, syn Nave:26Narovnaj
te si srdcia k Pánu Bohu Izraelskému. I
Ján hovorí práve tak o čnosti: Rovnými
urobte jeho chodníky. Vtedy je duša rov
ná, keď jej póvodná čistota nie je poškvr
nená nijakou vinou. Ak sa odchýlí, nazý
vame to zlobou duše, ak sa zachová dob
rá, je v čnosti. Dušu nám sveril Boh, za
chovajme si ju takú, akú smc ju dostali,
aby poznal svoje stvorenie ten, ktorý ho
zhotovil, aby našiel svoje dielo také, aké
ho stvoril. Neznetvorujte teda to, čo vám
poskytla Božia štedrosť. Lebo chcieť me
niť Božic dielo, značí poškvrňovat' ho.

Dbajmc vel'mi aj na to, aby sme ovládli
zotročujúcu zlobu hnevu, lebo je napisané:
Dndský hnev nekoná, čo je spravedlivé pred
Boh/om.27A zasa: Ziadostivosť počne a po
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rodí hriech a hriech dokonaný splodí smrť.
Je Boží prikaz, aby sme si strážili svoju
dušu, lebo máme nepriatel'ov skúsených
v podvádzaní, čertov totiž, proti ktorým,
ako dosvedčuje Apoštol, treba nám ne
ustále bojovať, keďže náš boj nie je prot-i
ťud'om z tela a krvi, ale proti km'ežatst'vám
a mocnostiam, proti vladárom temnosti
tohto sveta, proti zlým duchom pod nebe
samiř“ Vel'ké ich množstvo poletuje po
vetrim vókol nás, neďaleko od nás prebe—
huje zástup nepriatelov, a čože móžem
povedať o ich rozličnosti, ja nepatrný;
nech o tom prehovoria skúsenejši & múd—
rejši ako ja. Co je však potrebné a čo ne
možno nevedieť, totiž o ich lesti voči nám,
na to poukážem.

Ponajprv teda vedzme, že Boh nestvoril
nič, čo by bolo zlé, ani čerti nemajú svoj
počiatok v jeho diele. Ich zloba nie je chy
bou prirodzenosti, ale vóle. Boh ich stvo
ril dobrých, vlastnou vinou padli z neba na
zem a tu sa potom zmietali v špine a vy
učovali pohanov bezbožnosti. Teraz ich
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však trapi závisť voči nám a neprestávajú
rozhybúvat' všetko zlo, len aby sme nedo
siahli sídla, z ktorých oni vypadli. Rozlič
ná je ich zloba. Jedni dosiahli vrchol ni—
čivosti, iní v porovnani s nimi zdajú sa byť
miernejší, predsa však, nakol'ko len móžu,
všetci podnikajú proti jednotlivcom rozlič
né útoky. Preto načim si vyprosúvat' od
Boha dar rozoznávania duchov, aby sme
mohli, prehliadnuc ich úklady & úmysly,
rozvinút' v nerovnom boji proti nim zá
stavu kríža Pánovho. Dobre to však po
vedal Pavol: Jeho úmysly sú nám m'e ne—
známe.29 Je teda svedčné, aby sme sa na
vzájom poučili o pokušeniach, ktoré sme
zakúsili. Nenávidia najmá krest'anov a z
nich najviac mníchov a Kristove panny.
Kladú osidla na ich cesty, pokúšajú sa
podvrátiť ich bezbožnými a necudnými
myšlienkami. Lež nič Vám neuškodia, i pri
nátlaku. Modlitbami & póstami veriacich
v Pána ihned' odpadúvajú. No, i keď na
chvíl'u prestanú, nemyslite si, že ste už
celkom zviťazili. Obyčajne podniknú útoky
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ešte prudšie, zmenia sposob boja a keď nič
nedosiahli myšlienkami, chcú zastrašit, i
berú na seba podoby raz žien, raz zvierat,
inokedy zasa hadov, neraz i velikánskych
tiel alebo vojenských oddielov. No, na př
vý znak križa zmiznú. Keď im nepomóžu
ani tieto klamstvá, začnú predpovedať a
prorokovat, čo sa v budúcnosti stane. A
keď ani tu nepochodia, zavolajú si na po
moc náčelnika svojej zloby a vrchol vše
tkého zla. Tu spomenul Anton, že videl
často takého diabla, akého poznal blaho
slavený Jób zo zjavenia Božieho.30 Oči je
ho ako podoba zorničky, z úst mu vycho
dia horiace hlavne, z nozdier kundolí sa
dym ani z pece s rozžeraveným uhlím. Du
ša jeho je ako uhlie, plameň mu vychodí
z úst. V takejto podobe ukazuje sa náčel
ník čertov, vravel Anton, pósobí strach a
často tára vel'ké klamstvá, ako to dosved
čuje Pán, hovoriaci Jóbovi: Zelezo mu je
ako slama, meď ako zhnité drevo, more
ako zern, peklo ako jeho zajatec, priepast'
ako miesto na prcchádzku. Alebo ako ho

56



vorí prorok: Prenasledovať budem a za
ujmem, celý obzor zeme zakryjem rukou
svojou ako hniezdo a ako zanechané vaj
cia vyberiem.31 Takéto pyšné slová nešl'a
chetnik vypl'úva a chce nimi zviesť ná
božných. Lež rny nesmieme veriť jeho li
chótkam, ani báť sa jeho hrozieb, lebo lu
há vždy, nič pravdivého nesl'úbi. Veď keby
nebolo všetko, čo hovori luhárstvom, prečo
by ho bol Pán prichytil na udicu kríža ako
draka a sviazal ohlávkou ako dobytča a
prečo by mu bol ako bežencovi založil krú
žok do nozdier a háčkom prevřtal pysky32
a nedovolil nikoho z kresťanov zožrať?
Teraz je sviazaný ako vták, Pán nám ho
vydal na posmech, teraz vidi svojich spo
ločnikov ako škorpiónov a hadov, šliapa
ných nohami kresťanov. Toho, čo si na—
mýšl'al, že zničí všetky moria, toho, čo si
nahováral, že drží v rukách okruh zemský,
toho ste vy, hl'a, premohli, hl'a, ani mi
nezabrání, keď hovorím proti nemu. Za
vrhnúť treba, synáčkovia, pyšné vystato
vanie mámymi slovami. Oheň, ktorý sa
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robi ako by svietil, nie je žiarou pravého
svetla, ale ukazuje len plamene, v ktorých
sa čert páli. Zmizne ovel'a rýchlejšie ako
slovo a odnesie so sebou marivá svojich
hrozieb.

Neraz sa zdá, ako by čerti spievali žal
my, a hróza!, i predriekávajú slová Písma
nečistými ústami. Casto, keď čitame, ako
ozvena odpovedavajú na naše posledné slo
vá. Keď spíme, prebúdzajú nás na modlit
bu a nedávajú nám v noci odpočívať. Ne
raz vezmú na seba veru i vzhl'ad mnichov,
karhajú & pripominajú hriechy minulosti.
Lež tak, ako zlých pokušení, netreba si
všímat ani ich karhanie, pripominanie
póstov, alebo bdenie, lebo preto berú na
seba priatel'ský vzhl'ad, aby nás napodo
bením čnosti poškodili & nevinných zdan
livou počestnosťou zviedli. Veď nakoniec
vždy potom vyhlásia, že ůsilie o čnosť je
nemožné a tvrdě, aby nato, keď sa ono
pozdá obt'ažné, nastala z nedóvery nechuť
a z nechuti nevšimavost'. Preto prorok, po
slaný Pánom, privoláva im toto: Beda to
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mu,. kto napája bližného svojho kalným
podvracanímimTakéto povzbudzovania totiž
kazia cestu, ktorá vedie do neba. Preto,
keď prišiel Pán na zem, hoci diabli vra
veli o ňom pravdu, čo i nedobrovol'ne, —
hovoriac: Ty si Kristus, Syn Boha živého
——predsa ich umlčoval, aby do ohlasova—
nia pravdy nezamiešali jed zlosti &aby sme
podfa jeho prikladu ani my nijako s nimi
nesúhlasili, hoci budú pravdu hovoriť, lebo
keď máme Slobodu, danú Bohom a oživu
júce prikazy Písma, nebolo by svedčné dať
sa poučovať, ako treba žit', od diabla, kto
rý sám zradil svoj poriadok a zhanobil
Kristovu posvátnú ríšu. Preto mu prikázal
Pán mlčať, i ked' hovoril výroky Písma,
lebo hriešm'kom' riekol Boh: Prečože vyra
tú'ťaš moje prikazy a moju smluvu v 72
stach svojich obraciaš?84 Všeličo robia
diabli, často sa rozprávajú s bratmi, často
vzbudzujú v zástupoch neusporiadaný hu
kot, chytajú za ruky, šuškajú, hahocú sa
hlúpo, len aby prenikli hriechom do srdca
kresťana. A keď ich kresťania zaženú, roz
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plačú sa napokon nad svojou úbohosťou.
Pán, vedomý si svojej veleby, umlčoval
ich ako Boh, my zasa, v šl'apajach svá
tých, kráčajme po tej istej ceste, ako tí,
čo spoznajúc spomínané nástrahy, spieva
li: Keď preda mnou je bezbožnik, onemel
som a stichol šťastía zbavený.35 A zasa:
Sťa hluchý neočujem a som sťa nemý,
ktorý neotvára svojich úst. A stal som sa
jak človek, ktorý nečuje. Kristus prikázal
mu mlčať ako Pán, my neverme diablovi
a zvít'azíme. Ak nás teda poháňajú modliť
sa, ak radia posty, nerobme to na ich na
pomínanie, ale podl'a svojich zvyklosti. Ba
i keby dorážali na nás a smrťou nám hro
zili, treba ich skór vysmiať ako báť sa,
lebo sú slabí, vyhrážajú sa všetkým mož
ným a neurobia nič.

O tomto som, ako sa památám, kde-tu
už vravel. Pohovorme si teraz o tom šir
šie, lebo opakovanie povzbudzuje k dobrej
ostražitosti. Keď teda prišiel Pán na zem,
nepriateI' bol zničený & oslably mu skoro
všetky sily. Nezabudol však na predošlú
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moc a ako starnúci tyran, keď vidí, že
iupadúva, hrozí l'ud'om záhubou. Lež pev
ného v srdci nezavráti zlými myšlienkami,
ani inými klamstvami. Je nad slnko jasnej
šie, že naši nepriatelia, keby boli odetí I'ud
ským telom, nemohli by nás premóct', lebo
stačilo by uzavriet' pred nimi dvere & ne
vošli by dnu. Ale i keď, ako sme spomína
li, nemajú takejto prít'aže na sebe & hoci
prenikajú i cez zavreté dvere & poletujú
v celom ovzduší, je zrejme, že práve pre
svoju nehmotnost' nepoškodia telu. Istcže,
zlí čerti, so svojím kniežat'om Satanom,
ktorého Spasitel' nazval vrahom & otcom
lži od počiatku,36neprestali by nám zle ro
biť, i keď statočne odporujeme, ale bola
im odňatá moc. Ak nehovorim pravdu,
prečo nás šetriš, satan, ktorý lietaš všade?
Prečo ty, ktorého nijaké miesto nesovrie,
nevládzeš povalit' pevnost! tých, čo tebe na
protiveň žijú dobre a proti tebe hovoria?
Alebo nás vari miluješ, hoci deň po deň
bojuješ proti nám? Alebo máme vari uve—
riť, že si učitel'om dobra a chceš nám oso
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žiť & nie škodit? Veď nič ti nie je také
milé ako škodiť, najmá tým, čo sa mužne
vzpierajú tvojim zločinom, ako je napisa
né: Hriešnikovi je ohavnosťou úcta k Bo
hui;7 Vieme, že si nečistá zdochlina, vieme,
že preto žijeme ako kresťania a sme bez
pečni pred tebou, lebo t'a oslabil Pán. Pre
to zlyhávaš, lebo nijaký účinok nemajú
tvoje hrozby. Ak nemám pravdu, prečože
útočíš na našu viem vzbudzovanim hrózy,
vel'kosťou tela? Keby sa mohla splnit' tvo
ja vól'a, stačilo by ti iba chcieť. Veď mať
moc, to značí nevyhl'adávať bočně pomóc
ky klamstva, ale silou vykonat to, čo
chcem. Ty však práve tým, že sa usiluješ
menenim podoby ako v divadle oklamat
deti, ukazuješ zrejme chatrnosť svojich sil.
Veď pravý anjel, ktorého poslal Pán proti
Asýrčanom, nepotreboval množstvo l'udi
ani lomoz ani tlieskanie, lež iba mlčky po
užil svoju moc a zahubil 185 tisíc nepria
tel'ov rýchlejšie, než možno vypovedať slo
vo.38Vy teda, diabli, keďže ste chatrni \!
silách, neustále budete prehrávať .
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Lež povie niekto: Prečo teda diabol tak
rozvrátil Jóbov dom? prečo mu odňal ma
jetok i jeho samého zasiahol bolestivými
ranami?39 Kto toto namieta, nech na dru
hej strane vie, že to neuvládal diabol, ale
sám Pán, ktorý dvojako prejavuje svoju
moc na nás: oslavou, ak prospievame, tres
tom, ak sme sa previnili. Ktože tu nezbadá,
že diabol nezmóže nič proti človekovi, ak
len nedostal moc od Pána? Veď keby ju
mal sám od seba, nebol by si ju od Pána
prosil. A keď už spominame Jóba, čože
zmohol proti nemu, i keď ho tak skúšal?
Veď ani len proti jeho dobytku, ani proti
jeho ovciam nemal moci bez dopustenia
Božieho. Tak je to napisane aj v evanjeliu:
Diabli ho prosili: keď nás vyháňaš odtial'
to, dovol' nám vojsť do stáda ošipaných.40
Nuž, keď nemali v sebe dosť sily ani na
ošípané, akože ju možu mať na človeka.
stvoreného na obraz Boží!

Mocnými zbraňami proti diablom, drahi
moji, sú: úprimný život & nezlomná Viera
v Boha. Verte mně: skúsenému: satan sa
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bojí bdení, modlitieb, póstov, skromnOsti,
dobrovolnej chudoby, opovrhovania már
nou slávou, pokory, milosrdenstva, ovláda
nia hnevu a najma lásky čistého srdca ku
Kristovi. Lebo vie starý Had, že na Spasi
l'ov prikaz leží pod nohami spravodli
vých: Hl'a, udelil som vám moc šliapať po
hadoch a škorpiónoch, i po všetkej moci
zlého.41

A keby sa aj pretvarovali, že majú moc
veštiť do budúcnosti a oznamovali by pri
chod bratov, a ti by aj skutočne došli, ani
tak im netreba dóverovať. Chců týmto
vzbudit iba dóverčivosť voči sebe a dóver
čivosť by otvorila priechod klamstvu. Pre
kresťana veru niet v tom nijakého zázra
ku: ved' pre l'ahkost' svojej prirodzenosti
všade sa dostanú a l'ahko predbehnú tých,
čo kráčajú cestou. I človek, jazdiaci rýchle
na koni, dokáže vopred zahlásiť tých,
čo pridu neskor pešky. Diabli nikdy ne
ohlasujú to, čo sa ešte nezačalo diat', lebo
budúce veci pozná iba Boh. Iba o tom, čo
ho začiatok spozorujú, podávajú zvesť ne
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vedomým, _ako zlodeji. Myslíte, vari, že
nieto dosť takých, čo móžu povedať vzdia
leným l'uďom o tomto našom shromažde
ní i o našich rečiach proti nim skór, než
to bude móeť urobiť niekto z nás? Móže
me si to, čo hovorim, osvetliť príkladmi:
Keby sa niekto vydal z Tebaidy alebo z
iného kraja na cestu a diabli by ho videli
kráčať, móžu spomínanou rýchlost'ou o
známiť vopred jeho príchod. Tak isto i pri
rozvodnení Nilu. Keď spozorujú V Etiópii
vel'ké dažde, ktorými rieka zmohutnie a
rozleje sa von ?:riečišťa,pribehnú do Egyp
ta &zvestujú prichod povodne. To by však
lahko mohli urobiť aj l'udia, keby mali
tol'kú rýchlost' vrodenú. Tak i Dávidov
strážnik,42 čo vystúpil na múry vyššie, ako
tí pod ním, zbadal prichádzajúeich & teda
zvestoval to, čo videl prichodiť a nie to,
čo sa ešte nestalo. A tak isto i diabli sta
rostlivo všetko pozorujú a rýchlo si to na
vzájom zvestujú. Ak však Boh náhodou
zmeni to, čo sa začalo diat', totiž, ak sa
pútnik vráti z polcesty alebo vody, visiace
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z oblakov, vrátia sa zasa nahor, vtedy sa
ukáže ich omyl a vtedy sa sklamú tí, čo
im verili. V tomto ležia počiatky pohan
stva, na tomto zvestovani diablov zakla
daly sa veštiarne, čo prestaly jestvovat'
prichodom Pána nášho Ježiša Krista, kto
rý prikázal diablom mlčat' a rozohnal ich.
Kto by tvrdil, že lekari majú božské ve
domosti, keď podl'a pulzu usudzujú na ho
rúčku? Kto by považoval kormidelníka za
božskú bytost', keď riadi svoju plavbu po
dl'a hviezd? Kto by dal božské meno rol'
nikovi, ktorý podla letného sucha, na zá
klade svojich skúsenosti, hovorí o mno
hých dažďoch alebo mraze v zime? Ba,
keď aj pripustíme, že diabli občas zvestu—
jů pravdu, povedzte, aký úžitok je z pozna
nia budúcnosti? Ci dostane niekto pochva
lu, že to vedel, alebo trest, že to nevedel?
Len to, či niekto zachováva alebo zaned
báva prikazy Písma, len to prináša oslavu
alebo trest! Nik nedostal život na to, aby
poznal budúcnosť, ale aby poslúchal pri
kazy Pána a zo sluhu stával sa priatel'om.
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Netreba sa teda starat! o poznanie budúc
nosti, ale splňať to, čo je prikázané; ani
žiadať si za dobré skutky takúto odmenu,
lež skór vyprosovať si od Boha víťazstvo
nad diablom. Keby však niekto predsa len
rád poznal budúce veci, nech sa usiluje
mať čisté srdce; lebo verim, že duša, ktorá
slúži Bohu, ak zostane neporušená, ako
bola zrodená, viac móže vedieť než diabli.
Taká bola duša Elizea, ktorý odhaloval
neznáme skutky iných.

Teraz vám poukážem na iné klamstvá
zlých duchov. Prichádzajú za noci, prestro
jení za anjelov Božích, chvália vaše úsilie,
obdivujú vytrvalosť, sl'ubujú budúce od
meny. Keď ich uzriete, poznačte seba i
dom znakom križa a hneď sa načisto stra
tia, lebo sa boja víťaznej trofeje, ktorou
Spasitel odzbrojil vzdušné mocností a vy
stavil ich na obdiv. Berú aj prerozmanité
podoby na seba a tak sa nám zjavujú, aby
prenikli mysel' úzkosťou a telo strachom.
Lež aj tu ich Viera v Boha l'ahko zaženie
ako slabé hračky. Vóbec nie je ťažko rozo
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znať duchov dobrých od zlých: sváti anje
li majú milý a pokojný vzhl'ad, nehádajú
sa, ani nekričia, nepočut' od nich hlásku,
tak ticho a vl'údne prichádzajú a vlievajú
do prs radost', jasot, dóveru, veď je s nimi
Pán, pramcň a póvod radosti. Mysel' naša
ostáva neznepokojená, mierna, tichá, oža
rovaná anjelským svetlom a tak zapálená
túžbou po nebi, že rozlámala by vázenie
tela, keby mohla, a oslobodená od smrtcl'
ných údov pobrala by sa s tými, ktorých
vidí, do neba. Ba sú anjeli taki dobrí, že
ihned' odstránia všetku bázeň z duše, ak
sa niekto pre I'udskú slabost' prestraší ich
podivuhodným leskom. Tak Gabriel oslo
vil Zachariáša v chráme,43 i anjeli, zvestu
júci pastierom božský pórod Panny, i ti,
čo sa zjavili pri Božom hrobe, prikázali
nebáť sa ženám, ktoré ich videly. Tu vzni
ká bázeň nie tak zo strachu duše, ako skór
z pohl'adu na velké veci. Naopak zasa,
tváre zlostných diablov, ich strašný rev,
hnusné myšlienky, shon ako by nezbed
ných detisk alebo lotrov, to všetko uva
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l'uje strach na dušu; rozrušujú smysly,
naplňajú nenávisťou ku krest'anstvu, opo
vrhnutim mnišstvom, spomínanim na svo
jich, strachom pred smrťou, žiadost'ou po
zlobe, I'ahostajnost'ou k čnosti, nezriade
nosťou srdca. Ak teda po strachu a nepo
koji nastúpi radost' a dóvera v Boha a ne
výslovná láska, poukazuje to na svátost
prítomného, lebo pokoj je dókazom pri
tomnosti Božej v duši. Tak patriarcha Ab
rahám zajasal, vidiac Boha; i Ján, keď za
citil, že prichádza Mária s Tvorcom ves
míru v posvátnom lone, zaplesal radosťou,
i keď ešte nebol narodený.44 Keď však
strach v duši trvá nad'alcj, je to znak, že
sa zjavil nepriateI'. Diabol nevie totiž upo
kojit' tak, ako Gabriel Archanjcl, ktorý
prikázal Panne nebát sa alebo ako upoko
jil pastierov Zvestovatel'. Naopak, zvyšuje
strach nakol'ko len vládze a prinucuje tak
I'udi, aby padali pred ním na zem. Preto
úbohé pohanstvo, nepoznajúce zákaz Pá
nov, klamne považovalo diablov za bohov.
Lež krest'anov nedovolí zvádzat' Pán, kto
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rý v evanjeliu odohnal diabla, keď mu o—
povážlivo ponúkal kniežatstvá: Odstúp odo
mňa, Satan! Lebo napisane je: Pánu Boh-u
svojmu sa klaňaj a jemu jed-inebožská po
ctu vzdávaj.45 Tieto slová móžeme po
uživať aj my, lebo Pán preto takto ho
voril, aby sme v podobných pokušeniach
tým istým výrokom zlomili svojho nepria
tel'a.

Napominam vás však, bratia, aby ste sa
viac starali o svoj život ako o znamenia.
Ak niekto vyháňa diablov, nech sa preto
nevynáša pýchou, ani nech nepohřda tými,
čo to robiť nevedia. Skúmajte úsilie jedno
tlivcov, napodobňujte, čo je dobré a dopl—
ňajte, čo chýba. Lebo konať divy, to ne
prisluši našej nepatrnosti, lež Pánovi, kto
rý vychvalujúcim sa učenikom v evanje
liu vravi: Z toho sa neradujte, že sa vám
zlí duchovia poddávajú, ale sa radujte, že
vaše mená sú zapísané v nebesiachJ“ To
tiž, zaznačenie našich mien v knihe života
je znakom čnosti a zásluh, pokým vyháňa
nie diablov je darom SpasiteI'ovým. Preto
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tým, čo sa nechválili námahami života, ale
zázrakmi, vraj: Ci sme v tvojom mene ne
vyháňali diablov, Ci sme v tvojom mene
nekonali mnoho zázrakov?, odpovie Pán:
Nikdy som vás nepoznal.; odšd'te odo mňa,
páchatelia neprávosti.47 Lebo nepozná Pán
cicst bezbožnikov. Nadovšetko teda modli
me sa, aby sme si zaslúžili dar rozoznáva
nia duchov, aby sme, ako je napisane, nc
verili duch-u každá-Tma!8

Chcel som už skončiť svoju reč & po
mlčať o sebe. Ale aby ste si nemysleli, že
iba naprázdno hovorim, preto, i keď sa
stávam nemúdrym — veď Pán, ktorý po
zná tajomstvá mysle, vie, že to nerobim
z vystatovačnosti, lež pre váš osoh — po
viem čo-to z mnohých veci: Kol'ko ráz
ma chceli vynášať prilišnými chválami, lež
ja som ich preklinal v mene Pána. Kol'ko
ráz mi predpovedali, že sa rozvodni Nil,
lež ja som im odpovedal: Co vás do toho?
Kol'ko ráz ma hrozivo obkl'účili v podobe
ozbrojených vojakov, škorpiónov, koňov,
dravcov alebo rozličných hadov & naplnili
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dom, v ktorom som bol, lež ja som spieval
žalm: Ti vozami a tamti koňmi, no, my
menom Pána Boha svojho silni sme.40 A
milosrdenstvom Božím ihned' sa dali na
útek. Istý čas prichádzali vo vel'kom svetle
& vraveli: Prichádzame, Anton, posvietiť
ti. A ja som sa modlil so zavretými oča
mi, lebo sa mi protivilo hl'adieť na diablo
vo svetlo, a žiara bezbožnikov ihned' zhav
la. O niekol'ko mesiacov, keď žalmovali
predo mnou a rozprávali si navzájom slová
Písma, ako hluchý nepočúval som ich. O
triasali niekedy mojou pustovňou, lež ja
som sa modlil k Pánovi s mysl'ou ne
ochvejnou. Často kričali, často skákali,
často šuškali, lež ja som žalmoval a
ich hlasy sa obracaly v žalostné zvuky.
Verite to, synáčkovia, čo som vám hovo
ril? Videl som raz diabla s nemiernym te—
lom, ktorý sa odvážne nazval Božou mo
cou & prozretel'nost'ou, & vravel mi: Co
chceš, aby som ti dal, Anton? Ja som mu
však napl'ul do úst a ozbrojený menom
Kristovým dal som sa do nebo a tu diabol,
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taký mocný napohl'ad, utiekol mi ihneď
z rúk. Keď som sa postil, prišiel v podobe
mnicha, ponúkal mi chlieb a nahováral
ma, aby som jedol & povolil trochu telu:
I ty si, vravel, človek, obklopený l'udskou
slabosťou: ustaň trochu od námah, aby si
príliš nezoslabol. V tom som spoznal ohav
nú tvár hada a keď som sa utiekal k ob
vyklým zbraniam Krista, zmizol, ako by
bol dym vyšiel cez okno. Kol'ko ráz mi u
kázal prelud zlata, to proto, aby ma zmia
tol pri pohl'ade naň, alebo aby som sa
poškvrnil dotykom. Neraz ma zbili, lež ja
som hovoril: Nič ma neodlúči od lásky
Kristovej. A tu čerti na zvuk mójho hlasu
dávali sa do seba a nie mój rozkaz ich za
háňal, ale rozkaz Pána, ktorý riekol: Videl
som Satana padať s neba ako blesk.50Ko
nal som teda všetko, synáčkovia, na sebe,
památajúc na výrok Apoštolov, by ani va
še úsilie nerozrušil úklad diablov ani nijaká
ochabnutost'.

Keď som už začal hovorit' pre váš úži
tok a stal som sa nemúdrym, poviem vám

73



ešte istý pribeh, o skutočnosti ktorého ne
pochybujte. Zaklopal raz diabol na dvere
kláštora. Vyšiel som a videl človeka ne
smierne vel'kého. Keď som sa ho opýtal,
kto je, odvetil: Som satan. A ja sa pýtam:
Čo tu chceš? Odvetil: Prečo ma mnísi pre
nič Za nič obviňujú? Prečo mi všetky kres—
t'anské národy zlorečia? Ja zasa: Dobre
robia, lebo ty ich často trápiš pokušenia
mi. Tu on rečie: Ja nič nerobim, oni sami
sa plašia navzájom. Veď ja som už tak
vel'mi oslabol. Či si nečital, že znžfvočilysa
všetky zbrane neprz'atel'ove a mestá ich si
pobúral?51 Nemám už miesta, nevlastním
už nijaké mesto, nemám už zbrani. Vo
všetkých národoch zaznieva meno Kristo
vo, ba i púšte sa zaplňujú chórmi mnichov.
Nech sa sami pred sebou majú na pozore
& mňa bez pričiny nech nepreklínajú. Tu
ja, obdivujúc sa milosti Pánovej, riekol
som mu: Nie tebe pripisujem takýto nový
& doteraz nepočutý výrok. Ale i ked' si
otcom klamstva, toto, čo si bol nútený vy
znat', je pravdivé. Ozaj Ježiš oslabil tvoje
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sily a ty, zbavený anjelskej cti, vál'aš sa
v bahne. Len čo som dopovedal tieto slo
vá, diabol, začujúc meno Spasitel'ovo, zu
tekal. Synáčkovia, akéže váhanie móže
ešte v nás ostat'? aká bázeň? Nech je spo
kojná duša každého, neklesajme na mysli
a neobávajme sa, že nás diabol zavlečie
nad priepasť. Preč s každou úzkost'ou,
veď sám Pán, ktorý porazil našich nepria
teI'ov, ostal s nami, ako to bol prisl'úbil &
ohradil nás proti rozličným útokom sata
na. Hl'a, sám diabol, ktorý tieto útoky so
spoločnikmi vedie, vyznáva, že nezmóže
nič proti kresťanom.

Nech sa len kresťania a mnisi starajů,
aby pre ich nedbalosť nevzrástly sily diab
lov. Lebo akých nás a naše myšlienky
nájdu, tak sa voči nám správajú. Ak ob—
javia v srdci zrnko zlého smýšl'ania alebo
strachu, zvyšujú bázeň, ako lotri obýva
júci opustené miesta, a krutými hrozbami
mučia úbohú dušu. Ked' sme však rýchli
v službe Božej & rozpal'uje nás túžba po
budúcom dobre, ak vždy všetko sverujeme
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rukám Pána, nijaký diabol neodváži sa
napadnúť nás, ba, keď uzrie srdce ozbro
jené Kristom, zmateno utečie. Tak i od
Jóba, chráneného Bohom, diabol utiekol,
& nešťastného Judáša, zbaveného viery,
opriadol svojimi putami. Ak teda chceme
zviťaziť nad nepriatel'om, nech je v nás
vnútorná radosť a stála spomienka na Pá
na; toto odháňa osídla diablov ako dym
a prenasleduje nepriatel'ov samých viac,
než nám oni možu nahnať strachu. Veď
satan dobre vie, že ho čaká oheň, dobre
pozná pálčivý požiar pekla. Aby som za
končil svoje slová, pripomeniem napokon
ešte toto: Ak sa vám ukáže nejaké vide
nie, vyzvedajte sa odvážne, kto je a
odkial' prichodí. Ak je to zjavenie svá
tých, zaraz bázeň sa obrátí na ra
dosť. Ak je to však pokušenie diabolské,
na otázky veriaceho zmizne, lebo je vel'
kým znakom pokojnosti opýtať sa ich, kto
sú a odkial'. Tak i syn Navov poznal svoj
ho pomocníka, dajúc mu otázku;52 ani Da
nielovi, tážucemu sa, neskryl sa nepriatel'.
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Keď Anton dokončil, radovali sa všetci.
A v jedných vzrástla túžba po čnosti, v
iných okriala oslabená Viera, z mysli iných
zasa vymizly falošné predstavy, zo smys
lov ešte ďalších vyprchala máma bázeň:
&tak všetci, poučení ako pohřdať osídlami
diablov, obdivovali na Antonovi tol'kú mi
losť rozoznávania duchov, akú dostal od
Pána.

I boly na vrchu kláštory, sťa stánky, na
plnené božskými chórmi mnichov, ktori
spievali žalmy, čítali Písmo & modlili sa.
Vel'ká túžba po póstoch & bdeniach hore
la v mysliach všetkých i baženie po budú
com žití i vzájomná láska, &milosrdenstvo
voči núdznym povzbudzovalo ich na vy
trvalú prácu. Zdalo sa, ako by to bolo
nezmerné mesto, oddelené od ostatných
l'udi, plné nábožnosti &spravodlivosti. Kto—
že by nezvolal, vidiac také množstvo mní
chov, ktori nažívali stále vo svornosti,
medzi ktorými nebolo nikoho, čo by kriv
du spósobil, ani čo by ohováral, .ale ktorí
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sa zdržovali všetkého a usilovali sa len
o čnosť: Aké sú krásne tvoje stánky, Ja
kub, a príbytky tvoje, Izrael! Ako tienžsté
háje, ako záhrady pozdlž riek, ako stánky,
ktoré Pán postavil, ako cédry blízo vody!53

Kým úsilie po svátom živote takto so dňa
na deň rástlo, zatial' Anton v túžbe po
nebeských pribytkoch, opovrhujúc prázd
notou prítomného života, ako by bolo ni
čím, čo urobil doteraz, žil osihotený od
bratov. Kedykol'vek ho nútila l'udská pri
rodzenosť na jedenie alebo spánok alebo
na iné telesné potreby, hanbil sa, že úzke
telesné hranice vedia tak obmedzovat' slo
bodu duše. Neraz, keď sedel s bratmi a
predložili jedlo, rozpamátal sa na du
chovný pokrm a utiekol preč. Jedával
zváčša osamote, ale zato dosť často aj s
bratmi, a vtedy hovorieval, že netreba ve
novať mnoho starosti telu, lež ani ho zasa
príliš notrýznit', aby sa takéto naše skutky
neobrátily proti úmyslu Stvoritefa. Všetko
úsilie treba venovať duši preto, aby ju
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telesné vášne nestrhly a nezatratily, ale
aby ona vládla nad telom. To myslel vraj
i Spasitel slovami: Nebuďte ustarosteni o
svoj život, čo budete jest' a čo budete pit,
ani o svoje telo, čim sa budete odievat'.
Ved' to všetko vyhl'adávaju pohani. Váš
Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete.
Hl'adajte teda najprv král'ovstvo Božie a
jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám
pridá.54

V tom čase, keď bezbožné prenasledo
vanie Maximianovo pustošilo Církev a svá
tých mučenikov viedli do Alexandrie, o
pustil i Anton svoju pustovňu & vydal sa
za budúcimi obcťami so slovami: Pod'me
aj my, alebo sa zúčastniť na slávnom
triumfe bratov alebo obdivovať zápasia
cich. Túžil aj on po mučeníctve, ale keďže
sám sa nechcel vydať & pripojiť k vyzna
vačom v okovách & vo vězení, s velkou
odvahou i úsilím vchádzal do súdnej siene,
povzbudzoval zajatých, aby nepodl'ahli
hrozbám bezbožnikov & nezapreli Pána. A
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tých, čo boli odsúdeni, naradovaný odpre
vádzal až na miesto šťastlivého mučenic
tva, ako by to on sám bol zvit'azil. Vtedy
sudca, vidiac nebojácnosť Antonovu & je
ho druhov, zakázal všetkým mnichom
vstup do súdnej siene & zdržovanie sa v
meste. I keď ostatní mysleli, že bude lep
šie skryt' sa, Anton sa nezl'akol, nedbal na
rozkaz prenasledovatel'a, lež opral si svoje
vrchné rúcho a na druhý deň, zaodetý be
lostnými hábami, zastal na istom vyvýše
nom mieste, horiaci túžbou po mučenictve.
Chcel takto pritiahnuť na seba pohlad
sudcu, prechádzajúceho okolo. Ukazoval
nám takto, že duch kresťana musí opovr
hovat' mukami a smrťou. Vel'mi sa však
zarmútil, keď mu nedožičili trpiet' pre me
no Boha, hoci si to želal. To iste Pán pa
mátal na svoje ovečky & zachoval nám
učitel'a Antona, aby posilňoval mníchov
nielen modlitbami, ale aj prikladom. No,
od vyznavačov sa nedal ničím odlúčiť &
priam úzkostlivo ich obsluhoval. ako by
bol pripútaný k nim. Keď potom prena
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sledovanie ustalo a tiež blahoslavený bis
kup Peter obsiahol mučenicku korunu.
vrátil sa Anton do svojej pustovne a tam
denne podstupoval mučeníctvo viery a úsi
lia svojho svedomia, oddával sa tuhšim
póstom & bedleniam. Odev mal naspodku
drapl'avý, navrchu kožený, telo si nikdy
neumýval, nikdy neomočil nohy do vody.
iba ak musel prejsť riekou. Nikto nevidel
Antonovo telo obnažené, kým nezomrel.

Raz, keď sa utiahol z očú všetkých a
uzavretý v pustovni nikoho neprijimal, vo
jenský velitel' Martinián, ktorého dcéru su
žoval zlý duch, klopal mu na dvere & pro
sil ho, aby mu ul'avil v ťažobe a vyšiel
von i pomodlil sa k Bohu za dievča. Lež
Anton nechcel vyjsť, nakukol iba shora a
povedal: Človeče. čo chceš odo mňa? Som
smrtel'ný človek ako ty. Ale ak veriš v
Krista, ktorému slúžim, choď. modlí sa
k Bohu podl'a svojej viery a uzdraví sa
ti dcéra. On ihned' uveril a odišiel, vzýval
Ježiša a dcéra sa mu uzdravila.
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I mnoho iných zázrakov urobil Pán skr—
ze Antona, a právom. Veď sám prisl'úbil
v evanjeliu: Proste a dajú vám;55 a keď
našiel takého, čo si zaslúžil jeho milosť,
neodoprel mu svoju moc. Mnohých trpia
cich uzdravil Anton bez toho, žeby otvo
ril dvere, keď spali pred jeho pustovňou
a dóverivo sa modlili ku Kristovi.

Lež množstvo prichádzajúcich l'udi odni
malo mu samotu, po ktorej tak túžil a u
navovalo ho. V obave, aby sa pre množstvo
skutkov, ktoré konal, alebo sám nepovy
šoval alebo aby nik iný nemyslel o ňom
viac než treba, rozhodol sa odisť do hor
nej Tebaidy, kde ho nik nepoznal. I dostal
od bratov chlieb, sadol si na breh rieky
a čakal na nejakú loďku, prechádzajúcu
okolo. Ako tak sedel, ozval sa mu hlas
shora a riekol: Anton, kam putuješ a pre
čo? A on nezmátený, ako by spoznával
hlas hovoriaceho, odvetil: Keďže mi ludia
nedajú pokoj, považujem za najlepšie ísť
do homej Tebaidy, najma, keď žiadajú
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veci, na ktoré moje slabé sily nestačia. A
hlas mu vravel: Ak pójdeš do hornej Te
baidy & sostúpiš, ako zamýšI'aš, na past—
viská, postihne ťa viacej ťažkosti a budú
dvakrát tak ťažké. Ale ak túžiš naozaj po
pokoji, choď teraz do vnútra púšte. Keď
Anton namietal: Kto mi ukáže cestu, lebo
ju nepoznám?, hovoriaci mu hneď ukázal
Saracénov, čo prichodili do Egypta za ob
chodom. I dohonil ich a prosil, aby smel
ísť s nimi do púšte. Nik ho nezavracal, ale
prijali ho do svojej družiny ako Bohom po
slaného spoločnika.

Po troch dňoch & troch nociach cesty
našiel vel'mi vysoký vrch, na úpatí ktorého
vyvieral prameň sladkej vody a okolo vr—
chu bola rovinka, porastená niekol'kými
zanedbanými palmami. Toto miesto si vy
volil Anton, ako Bohom dané, lebo to bolo
ono, ktoré mu označil hlas na brehu rie
ky. Od sprievodcov dostal chlieb, i ostal
potom na vrchu celkom sám a považoval
toto miesto za svoj vlastný domov. Sara—
céni, vidiac jeho úmysel, radi mu prinášali
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chlieb, keď prechádzali tadial', i z paliem
mal aké-také občerstvenie. A keď sa bratia
dozvedeli, kde je, starostlivo mu donášali
pokrm, ako dietky otcovi. Keď však An
ton videl, že sa mnohí preňho tak ustáva—
jú a trápia, šetriac mnichov i v tom, po
prosil ktoréhosi z prichádzajúcich, aby mu
priniesol motyku a zrno. Keď to už mal,
obišiel vrch a našiel nevel'ký kus zeme,
súcej na siatie, zvlažovanej vodou shora.
a tam zasial zrno. Robil tak každý rok a
tešil sa, že může vyžiť na púšti z práce
vlastných rúk bez unúvania iných. Keď
však začali neskór aj ta prichodiť za ním,
zasadil i trochu zeleniny, aby mali prichá
dzajúci čosi na občerstvenie po namáha
vej ceste. Zpočiatku zver, prichodiaca k
vode, spásala mu zeleninu i siatinu; tu
raz Anton chytil jedno zviera a vravel vše
tkým: Prečo mi škodíte, keď vám ja ne
škodím? Berte sa preč &v mene Pána viac
sa sem už k tomu nepribližujte! A zvie—
ratá ozaj, ako nastrašené zákazom, viac
sa k tomuto miestu už nepriblížily. Anton
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teda prebýval sám na neschodných mies
tach vrchu vo vnútri púšte a bratom, ktori
za ním prichádzali, sotva sa podarilo u
prosiť ho, aby mohli k nemu prisť v nie—
ktorých mesiacoch & priniesť mu oliv,
strukovín & oleja na posilnenie, lebo bol
už starcom.

Lež beda! Kol'ko bojov vytrpel aj tu. Na
ozaj, ako je napisane, nebol jeho boj proti
l'uďom z tela a krvi, ale proti kniežatstvám
a mocnostiamň“ Dozvedeli sme sa to od
tých, čo k nemu prichodili. Ako sami ho
vorili, neraz začuli hukot a hlasy zástupov
i rinčanie zbrani, ba neraz uzreli i plný
vrch diablov, i jeho vidali ako by mocne
bojoval a vzdoroval komusi viditelnému.
Ale i tak, bol to on, čo dodával odvahy pri
chodiacim a sám porážal vojsko satana na
kolenách zbraňami modlitby. Naozaj je
podivné, ako sa samotný v nesmiernej
púšti nezl'akol každodenných útokov čer
tov, ani sa nebál divosti tol'kého množstva
štvornohých zverov i hadov. Právom spie
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val David: Ti, ktori dóverujú v Pána, sú
ako Sion vrch, ktorý sa nepohne, ostáva
mušky,“ Udržal si neochvejnú a pokojnú
dušu, a tak i diablov zaháňal, i zvieratá,
ako je napísané, žily s ním v pokoji. A
diabol, ako vravi vyššie spominaný prorok,
obšmietal sa okolo a škripal zubami, lež
ochrana SpasiteI'ova uchovala Antona od
všetkých nástrah. Istej noci, keď bedlil a
modlil sa k Panovi, nahnal k nemu diabol
také množstvo zvere, že videl okolo seba
všetky dravce púšte, ktoré cerily na nebo
zuby & ohrozovaly ho. Vtedy pochopil ú
klad nepriatel'a a riekol: Ak vám Boh dal
moc proti mne, hotový som dať sa vám
zožrať. Ak ste však prišly sem nahnané
diablom, berte sa ihneď preč, lebo som
sluha Kristov. A hl'a, na jeho prikaz celé
množstvo zvierat utieklo,ako hnané bičom.

Po nemnohých dňoch udal sa nový zá
pas s nepriatel'om. Keď pracoval, — lebo
vždy čosi robil, aby mohol dať prichodia
cim malý darček za to, čo mu priniesli, —
poťahoval mu ktosi povrázok koša, ktorý
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plietol. Vstal i videl zviera, majúcc podo
bu človeka až po bedrá, ostatok však bol
ako telo osla. Keď Anton zazrel zviera, po
značil sa znakom kríža na čele a povedal
len tol'ko: Som služobnik Kristov. Ak si
poslané ku mne, tu som. A tu zrazu zvie—
ra so všetkými diablami dalo sa na útek
& v behu padlo a zdochlo. A smrť tohto
zvieraťa bola i pádom čertov. Nech sa ako
kol'vek namáhali, nevládali vyhnat! Anto
na z púšte.

N edlho potom, hoci tak víťazil vo vše
tkom, dal sa premócť prosbami bratov,
ktori ho prosili, aby ich láskavo navštívil.
I vybral sa s nimi na cestu, naložili na
ťavu vodu a chlieb, lebo na celej tej púšti
nikde nebolo pitnej vody, iba tam, kde
stála jeho pustovňa, odkial' ju aj načer
pali. Lež uprostred cesty sa im voda rni
nula. Všade bolo sucho a neznesitel'ná
horúčava hrozila usmrtit všetkých. Hl'a
dali široko-daleko aspoň kaluž dažďovej
vody, lež nenašli nič. Pustili i ťavu a sami
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ležali na zemi bez nádeje na záchranu. Tu
sa starec zarmútil nad osudom všetkých.
utiekal sa k zvyčajnému prostriedku mod—
litby. Vzdialil sa trochu od nich, kl'akol si
tam & vystrel prosebné ruky k Pánovi. A
hl'a, len čo vyronil prvé slzy, vyrazil pra
meň zo zeme, na mieste, kde sa modlil.
I uhasili si smád, okriali, naplnili mechy
vodou & hl'adali ťavu. Aj ju našli, lebo ťa
va, ako po púšti blúdila, tiahla za sebou
povraz, ktorý sa omotal okolo skaly a za
držal ju. Pobrali sa ďalej & napokon došli
k mníchom, ktori ho pozvali. Všetci mu
pribehli v ústrety ako otcovi, vítali ho,
objimali & bozkávali. I radoval sa Anton
& tešiacim sa jeho prichodu, ako by bol
priniesol dary s vrchu, rozdával duševně
útechy. Pochválil úsilie starších, povzbudil
mladších. Potešil sa stretnutím so svojou
sestrou, zostarnutou už pannou, učitel'kou
iných panien. A potom, ako by bol už dlho
preč zo svojej pustovne, ponáhl'al sa na
zpět na svoj vrch.
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Mnohi k nemu začali prichádzať, ba i
chori, prinúteni potrebou, odvážili sa za
ním do púšte. Všetkých potešoval a mni
chom, čo k nemu prichádzali, hovorieval:
Verte vytrvalo v Ježiša, zachovajte si my
sel' čistú od zlých myšlienok & telo od
hriešnych rozkoší & podl'a slova Božieho,
nedajte sa zviest' plnost'ou brucha;58 nená
viďte márnu slávu, modlite sa vel'mi často,
žalmujte večer i ráno i na poludnie a roz
mýšl'ajte o prikazoch Písma. Pripominajte
si skutky svatých, aby ste si spomienkou
na ich priklad povzbudili dušu k čnosti a
odviedli ju od hriechu. Radil i časté rozji
manie o slovách Apoštola, ktorý hovorí:
Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom.59
No, nesmieme si to vysvetl'ovať, ako by
len nad hnevom nemalo zapadnúť slnko,
ale vůbec nad všetkými l'udskými hriecha
mi, aby ani mesiac v noci, ani slnko za
dňa neodchádzaly ako svedkovia našich
vín. Napomínal památať na prikaz, ktorý
hovori o tom: Skúšajte sa sami a skúmajte
sal“mNech každý denne vydáva počet zo
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svojich skutkov dňa i noci a ak sa pristih
ne v hriechu, viac nech už nehreši, ak ne
nájde viny, nech vytrvá v začatom prcd—
savzati a nevynáša sa pýchou, neopovrhuje
inými ani nepovažuje sa za spravodlivého.
Ako hovori Apoštol: Vóbec nesúd'te pred
časne,01 lež ponechajte všetko súdu Kri
sta, ktorý jediný pozná skryté tajnosti. Je
vel'a cicst, ako je napisané, čo sa zdajú
človekovi rovné, lež ich koniec je v pekle.
Casto nevieme ani sami, čo robime, často
sa klameme v dóvodoch skutkov, no úsu
dok Boha, ktorý nesúdi podl'a vonkajšku,
ale podl'a skrytého smýšl'ania, je celkom
iný, než náš. Všetci rovnako trpime a ne
sieme si navzájom bremená, nuž sami seba
vo svedomi rozsudzujme. A ďalej, vravcl
Anton, to je vel'ká cesta k čnosti, keď kaž
dý si tak všima svojich hriechov, ako by
ich mal povedať všetkým bratom, lebo nik
nebude hrešiť, ak by mal oznámiť svoj
hriech inému & podstúpiť tak hanbu, že
jeho vina bude verejne známa. Veď nijaký
hriešnik sa neodváži hrešiť pred iným, &
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i keď hreši, vyhýba sa potom svedkovi
svojho hriechu, klame a zapiera, len aby
starú vinu utajil. A tak, vravel, ako pred
vlastným zrakom sa zahanbime, ak si vše
tko památáme, aby sme to oznámili iným,
& ešte skór, ak si hriechy svoje verne za
značujeme, aby ich mohli ostatni bratia
vidieť. A tak, ako tí, čo sa spájajú s ne
viestkami, boja sa pritomnosti iných, i my
zahanbíme sa nad pismom, ak tak budeme
robiť. Kráčajme teda po ceste čnosti, po
drobujme telo duši a tak zviťazíme nad
osidlami diabla.

Takýmito slovami a povzbudeniami roz
plameňoval prichodiacich mnichov. Cho
rých l'utoval & prcmnohých z nich Pán
uzdravil skrze neho. Lež nikdy sa nepýšil
uzdraveniami chorých, ani zasa nesmútil,
ak ho Boh nevyslyšel, ale vždy rovnako
ďakoval Bohu & povzbudzoval trpiacich,
aby svoju ťažobu trpezlivejšie nicsli, lebo
ani on, ani nijaký iný človek nemá moc
uzdraviť ich, iba sám Boh, ktorý dáva
Zdravie komu chce &kedy chce. A tak svo
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jimi povzbudeniami učil chorých neklesať
na mysli, uzdravených zasa nie jemu, ale
Bohu vzdávat' vd'aky.

Akýsi muž z Palestiny, menom Fronto,
trápený krutou chorobou — rozhrýzal si
jazyk a strácal zrak — prišiel k vrchu &
prosil blahoslaveného starca, aby orodoval
zaňho u Boha. Anton sa pomodlil a po
tom mu riekol: Choď & uzdraviš sa. Keď
on však neveril a nasilu tu chcel zostať
proti prikazu, Anton opakoval: Tu sa ne
uzdraviš, choď & len čo budeš v Egypte,
uvidíš Kristovo milosrdenstvo. Napokon
uveril i odišiel, & keď uzrel Egypt, ako to
predpovedal starec podI'a zjavenia Božieho,
choroba zaraz prestala.

Istá deva z tripolského mesta Busiry tr
pela neslýchanými a žalostnými choroba
mi. Totiž, hlien z nosa, slzy z očú & pách
nuci maz z ušú kvapkaly jej na zem a
hneď červively. Biedu zvyšovalo aj ochr
nutie tela i neprirodzene ležiace oči. Keď
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sa jej rodičia dozvedeli, že poniektori mni
si idú k Antonovi, dóverujúc v Pána, ktorý
dotykom obruby šiat uzdravil ženu, trpia
cu na krvotok,62 prosili ich, aby vzali diev
ča so sebou. Keď sa zdráhali zaviest' ju
až k Antonovi, ostali rodičia i s dievča
t'om u blahoslaveného vyznavača Pafnúca,
ktorému boly za prenasledovania Maxi
mianovho vylúpené oči, čo mu velmi slú
žilo na slávu. Mnísi teda došli k Antonovi
& len čo mu chceli rozprávat' o chorobe
dievčaťa, predbehol ich starec a povedal
im aj o neduhoch dievky i o ceste až k Paf
núcovi, ako by sa bol na nej sám zúčastnil.
Keď ho mnísi prosili, aby dovolil rodičom
& dievčaťu prist', nedovolil to sice, ale rie
kol: Choďte a nájdete dievča, ak nezomre
lo, uzdravené. A dodal: Nik nech nepri—
chodí s takýmito vecami za mnou úbohým,
lebo nie mne prináleži rozdávat zdravie, lež
milosrdenstvu Ježiša Krista, ktorý všade
rozdáva svoju pomoc dóverujúcim v ne
ho. A preto aj tá, za ktorú prosite, vy
zdravela na svoje prosby a mne pri mod
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litbe Boh iba zjavil, že chorobu dievčaťa
uzdraví. Naozaj sa tak stalo, lebo keď sa
mnisi vrátili k Pafnúcovi, našli dievča
uzdravené & rodičov rozradostnených.

O niekol'ko dni neskor, keď k Antonovi
putovali dvaja bratia, minula sa im ces
tou voda a jeden z nich zomrel od smádu,
druhý ležal na zemi & čakal smrť. Anton
sedel práve na vrchu, i zavolal rýchle k
sebe dvoch mníchov, čo tam náhodou vte
dy boli a náhlivo im prikázal vziať džbán
vody a ísť cestou smerom na Egypt, lebo,
vravel, jeden z bratov, prichádzajúcich
sem, práve dokonal, druhý, ak sa nepopo
náhl'ate, dokoná tiež. Bolo mi to zjavené
počas modlitby. Tak povedal a mnisi podl'a
príkazu poponáhl'ali sa, našli mřtve telo,
pochovali ho, druhého vzkriesili vodou &
vzali so sebou. Bolo to na deň cesty. Keby
sa niekto opýtal, prečo Anton neprevravel
prv, než ten brat umrel, nebola by to
to správna otázka na kresťana, lebo nie
Anton tak o ňom rozhodol, lež Boh, ktorý
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i zomretému toto určil i o vzkriesenom
dal zjavenie. Na Antonovi je podivné to,
že sediac na. vrchu, působením Pána spo
znal bdelým srdcom všetko, čo sa d'aleko
dialo.

Inokedy zasa, keď sedel na vrchu &zrazu
pozrel nahor, videl nevedno ktorú dušu
uberať sa do neba i anjelov, idúc jej v
ústrety. Udivený zvláštnosťou tohto vide
nia, blahoslavil sbor svatých & prosil, aby
mu bolo odhalené, čo to znamenalo. I snie
sol sa k nemu ihneď hlas, hovoriaci, že to
bola duša mnicha Ammona, ktorý prebý
val v Nitrii. Ammon bol muž vážený, ži
júci v svátosti od detstva do neskorej sta
roby. Nitria je vzdialená od vrchu, na kto
rom sedel Anton, na trinásť dní cesty. Keď
mnísi, ktori prišli k Antonovi, videli ho
diviť sa, žiadali ho, aby im povedal pričinu
svojej radosti. I riekol im, že zomrel Arn
mon, ktorého dobre poznali, lebo často
prichádzal k Antonovi &tiež mnoho divov
sa stalo skrz neho. Z nich aspoň jeden:
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Kedysi musel prejsť cez rozvodnenú rieku
Lyku. Poprosil teda svojho spoločnika
Teodora, aby trocha poodišiel, aby sa ne
videli nahi. Teodor odišiel, lež Ammon sa
hanbil obnažit' aj pred sebou samým. Kým
tak stál, hPa, nebeská sila ho preniesla ra
zom na druhý breh. Ochvil'u aj Teodor,
muž tak isto nábožný, sa približil a čudo
val sa, že Ammon rieku tak rýchlo pre
šiel. Ked' však videl, že jeho nohy nie sú
vóbec vlhké a ani šaty nemá zmáčané,
prosil ho, aby mu ten neuveritel'ný pre
chod vysvetlil. Keď badal, že to nechce
povedať, objal mu nohy a prisahal, že ho
nepustí, kým mu to nepovie. Keď starec
videl Teodorovu neústupnosť, žiadal ho,
aby to nikomu nezradil, kým on nezomrie.
A tak potom vyznal, že naraz bol prene
sený na druhý breh a vůbec sa ani vody
nedotkol. A toto bola vlastnost' iba Pá
novho tela a komu to Pán dopraje, ako
apoštolovi Petrovi.63 O tomto rozprával
Teodor, podl'a prikazu, až po starcovej
smrti.
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Mnisi, ktorým Anton povedal o Ammo
novej smrti, zaznačili si deň, & keď po
tridsiatich dňoch prišli bratia z Nitrie, po
vyzvedali sa ich a presvedčili sa, že Am—
mon zomrel v ten deň a v tú hodinu, keď
videl starec vznášat' sa jeho dušu. A jedni
i druhi obdivovali čistotu duše Antonovej,
ako sa hneď dozvedel o veci, dejúcej sa
tak daleko od neho.

Vojvodca Archelaus. keď zastihol Antona
na úpáti vrchu, prosil ho, aby sa modlil
za Polykratiu, neobyčajnú a Kristovi od
danú pannu, pochádzajúcu z Laodiceje. Tr
pela krutými bolesťami žalúdka & boku,
ktoré si pritiahla prílišnými póstami a bed
leniami, takže bola celá chorá. Anton sa
pomodlil a Archelaus poznačil si deň, kedy
to bolo. Vrátil sa do Laodiceje a našiel
pannu zdravú. Opýtal sa na deň uzdra
venia a videl, že sa shoduje s tým dňom.
I divili sa všetci, ked' spoznali, že vtedy ju
oslobodil Pán od bolesti, keď sa Anton do—
volával pre ňu dobroty Spasitel'ovej.
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O zástupoch, čo prichádzaly k nemu,
predpovedal o niekol'ko dni, ba i mesiacov
vopred, že pridu & prečo pridu. Niektori
prichádzali len z túžby vidieť ho, iní pre
chorobu, iní zasa preto, že ich trýznili zli
duchovia. A nik z nich sa nesťažoval na
útrapy a námahy ťažkej cesty, lebo každý
sa vracal naplnený duševným pokrmom.
Anton však žiadal od nich, aby nie na jeho
chválu mysleli, lež na chválu Pána, ktorý
sa dáva spoznávať podl'a vlóh smrtelného
človeka.

Inokedy zasa, ked' "savybral k vonkajšim
pustovniam a bratia ho poprosili, aby vsa
dol do loďky a pomodlil sa s mnichmi, po
cítil sám jediný odporný zápach. I keď
všetci vraveli, že to páchnu ryby a rósol,
uložené na lodi, trval na svojom, že je to
iný smrad. A kým ešte hovoril, hl'a, istý,
diablom posadnutý mladík, čo sa skryl na
lodi, zrazu vykríkol.A keď ho Anton ihneď
v mene Pána Ježiša Krista uzdravil, pozna
li všetci, že to bol smrad zlého ducha.
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Iného zasa, urodzeného muža, priviedli k
nemu posadnutého čertom a takého šiale—
ného, že ani nevedel, že je pri Antonovi,
ba i výkaly vlastného tela jedol. A ti, čo
ho priviedli, prosili Antona, aby sa modlil
zaňho k Bohu. Antona naplnil súcit nad
mladíkom, i bedlil s nim celú noc &modlil
sa za jeho uzdravenie. Keď už svitalo, po
sadnutý sa zrazu na Antona vyrútil a silne
ho uderil. Sprievodcovia sa začali hnevať,
že sa dopúšťa krivdy na starcovi, lež An
ton im povedal: Nepripisujte úbohému
mládencovi vinu iného. Nie on to robí, ale
zlý duch, & to preto, lebo mu Pán rozká
zal odisť na miesta bez Vlahy. To ho tak
rozčertilo & preto to urobil. A mladík
ihneď prišiel k sebe, i poznal miesto, kde
je, objal Antona a d'akoval Bohu.

Mnohé iné divy staly sa skrze neho, ako
súhlasne rozprávajú premnohí mnísi. Lež
nielen tieto nám načim obdivovat, lebo sú
aj mnohé iné, ktoré celkom prevyšujú I'ud—
ské možnosti. Raz okolo deviatej hodiny,
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keď sa začal modlit' pred jedlom, pocítil
razom, že je uchvátený v duchu a podná
šaný anjelmi do povctria. A keď mu diabli
zabraňovali vystupovanie, anjeli začali bo
jovať proti nim, a tu diabli žiadali predlo
žit' účty, či im nie je Anton niečo dlžný.
A keď chceli účtovat už od jeho narodenia,
vzopreli sa tomu anjeli, vraj neslobodno
hovoriť o hriechoch od jeho mladosti, lebo
tie už Kristus svojou dobrotou sotrel. Keď
však vedia niečo od tých čias, čo sa stal
mnichom a zasvětil sa Bohu, tak to můžu
vyčitovať. Diabli teda žalovali naň mnohé
falošné veci, ale nemohli ich dokázat' &
tak sa uvolnila cesta Antonovi. I hneď
prišiel k sebe & hl'a, stál na tom istom
mieste, kde predtým a znovu bol tým, čím
predtým. Vtedy zabudol i na jedlo a zvy
šok dňa i celú noc strávil v plači & vzdy
chaní, mysliac na množstvo nepriatel'ov,
proti ktorým nám treba bojovat, i na ob
ťažnosť cesty do neba cez ovzdušie, i na
výrok Apoštola, ktorý vravi: Náš boj nie
je proti Z'ud'omz tela a krvi, ale proti knie
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žatstvám a mocnostiam pod nebesamifň
Apoštol vedel, že zlé vzdušné mocnosti
preto pokúšajú, bojujú a dorážajú, aby sme
nemohli vol'ne stúpať k nebesiam, a preto
napomina a povzbudzuje: Oblečte sa do vý
zbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti
úkladom diabla!5 aby sa protivník zahan
bil, nemajúe čo zlého o nás povedať. Pa
mátajme teda na slová Apoštola, ktorý
hovorí: Či to bolo v tele, neviem, a či mi
mo tela, tiež neviem. Boh sám to vie.
Pavol bol uchvátený do tretieho neba, za
čul tam tajomné slová a vrátil sa; Anton,
vyzdvihnutý do povetria, po zápase bol
slobodný.

Mal i takýto dar: ak pociťovalneistotu
v nejakej veci a sediac na vrchu rozmýšlal
o nej, zjavoval mu to Pán v modlitbe, i
poučil ho, ako je napisane, sám Boh. Keď
sa raz shováral s bratmi o tom, ako sa
chová duša po smrti tela a kde je jej
miesto, v noci potom zavolal na nebo ktosi
shora menom a riekol: Anton, vstaň, vyjdi
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von a hlad. Vstal teda, vyšiel, lebo vedel,
aký hlas to k nemu hovorí. I zdvihol oči
k nebu a videl akéhosi strašného dlháňa,
hlava mu siahala až do oblakov, a videl
vyletovať aj akési operence hore k nebu,
lež dlháň rozpinal ruky & zabraňoval im
vyletieť; niektoré posrážal na zem, iné sa
však darmo usiloval zadržať. Na tieto sa
nesmierne jedoval, lež nad tými, ktoré
srazil, ho naplňala velká radosť. I znovu
začul Anton hlas: Rozumej, čo si videl. A
tu pochopil, osvietený v mysli, že je to
vzlet duší a že diabol im v tom zabraňuje,
že sa zmocňuje tých, čo mu slúžia, lež trýz
ni ho vzlet svatých, ktorých nemohol o—
klamat'. Povzbudený týmto videním, deň
po deň rástol k lepšiemu.

Videnia neslúžily mu nijako za dóvod na
povyšovanie sa nad bratov. Keď sa však
niekedy dlho modlieval, bratia sami násto
jili, i bol nútený čo-to povedať, ako otec,
ktorý nezataji všetko svojim dietkam, na
jma, keď videl, že rozprávanie o videniach
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povzbudzuje lásku a ukazuje, aké dobré
je ovocie služby Božej.

Nikdy nestratil trpezlivosť, popudený
náhlym hnevom, ani nepohrdol pokorou,
a ako taký, ctil si duchovných &každému,

nosť pri modlitbe a ochotne skláňal hla
vu pred biskupmi & kňazmi, ako žiak
pokory. Diakonom, ktori prišli za ním
pre svoj úžitok, hovoril o tom, čo bolo
prospešné, lež modlitby prenechával im &
nehanbil sa i sám poučovať sa od nich.
Casto sa vypytoval prítomných a ak po
čul od nich niečo užitočného, vyznával,
ako mu to osoží.

I na samej tvári mu ležal vel'ký póvab.
Mal od Spasitela aj tento dar: ak ho medzi
množstvom mnichov túžil vidieť ten, kto
ho predtým nikdy nevidel, nemusel mu nik
ukazovat, išiel k nemu priamo, lebo pozná
val čistotu duše z obličaja &v zrkadle tela
zrel milost' sv'átej duše. Tvár jeho bola
vždy radostná, bolo na nej vidieť, že sa
zaoberá nebeskými vecami, ako hovori
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Písmo: Ak sa srdce teši, prekvitá tvár, ak
je 'v zármutku, vadne.“ Tak i Jakub po
znal, že Laban mu stroji úklady & riekol
jeho dcéram: Nie je tvár vášho otca ako
včera a predvčerom. Tak i Samuel poznal
Dávida, lebo mal radostné oči a zuby biele
ako mlieko. Podobne i Antona bolo možno
poznať, lebo v priazni i nepriazni vždy
sa rovnako tváril, ani sa nerozrušil v šťas
tí, ani neochabol v nešťasti. Tvár jeho bola
vždy privetivá a podivuhodná v čistote
viery.

Nikdy neobcoval s bludármi, poznajúc ich
zlobu & odpadlictvo. Nikdy s manichejca
mi ani s inými bludármi neprehovoril, iba
ak o tom, čo by ich mohlo odvrátiť od
bludu. Hovorieval, že takéto priatel'stvá a
rozhovory sú duši na škodu. Tak sa štitil
i ariánov, že napomínal ani sa nepribližo—
vať k nim. Keď prišli k nemu akési arián
čiská a spoznal ich bludárstvo, zahnal ich
s vrchu so slovami, že ich reči sú ovel'a
nebezpečnejšie ako vretenice.
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Keď raz ariáni naluhali, že Anton smýš
l'a rovnako ako oni, nahnevala ho táto
bezočivosť i zabolela vel'mi. Siel do Ale—
xandrie & tam verejne zatratil ariánsky
blud, vraviac, že je to najposlednejšie blu
dárstvo &predvoj antikristov. Učil aj l'ud,
že Syn Boží nie je stvorený, že nepovstal
z ničoho, ale že je rovnakej podstaty s
Otcom, &preto je bezbožníctvom hovorit':
Bol čas, keď ho nebolo, lebo veď Slovo
Božie je spoluvečné s Otcom, keďže je zro
dené z Otca, ktorý je večný. Nespájajte
sa, hovoril, s ariánmi. Veď akože sa može
spájať svetlo s tmou? Vy, nábožne smýš
l'ajúci, ste kresťania, oni však, keď tvrdia.
že Syn Boží & Božie Slovo je tvorom, ne
lišia sa v ničom od pohanov, ktori slúžia
skór stvoreniam ako Stvoritel'ovi. Verte,
všetko stvorenie vrie hnevom proti ariá
nom & ako vravi Apoštol,67 vzdychá nad
tým, že pripočítavajú Pána, skrze ktoré
ho a pro ktorého bolo všetko urobené, k
veciam stvoreným. Nemožno uni vypove
dať, ako posilnila jeho kázeň vieru medzi
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l'ud'mi. Radovali sa, že taký stIp Církvi
zatracuje nepriatel'ský blud. Nik neostal
doma, ani stari ani mladi ani mužovia ani
ženy. A nielen kresťania, lež i sami po
hani, ba i kňazi modiel sbehávali sa a vra
veli: Radi by sme videli muža Božieho;
lebo tak nazývali Antona všetci. Obstúpili
ho a usilovali sa dotknúť aspoň obruby
jeho rúcha, vo viere, že i dotyk bude im
vel'mi osožný. Mnohých očistil vtedy od
diablov i rozličných chrób, mnohých od
vrátil od pohanských bludov & privie
dol ku krest'anstvu. Veru, iste aspoň
tol'kí sa stali krest'anmi za pár dní,
kol'ko predtým ani za celý rok. A keď
niektori jeho sprievodcovia odháňali od ne—
ho l'udí, mysliac, že sa príliš unaví, pokoj
ne im vravel: Ci diablov nie je viac ako
týchto? Či množstvo diablov, s ktorými
som zápasil na vrchu, nebolo váčšie?

Keď sa vracal a vyprevádzali sme ho k
bráne, kričala za nami istá žena: Čakaj,
muž Boží, dcéru moju strašne trýzni dia
bol. Cakaj, prosim ťa, aby som sa i ja
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nezrútila od bežania. Keď to starec začul,
uprosený nami, na chvil'u zastal. Keď že
na prišla a dieťa sa jej svíjalo po zemi,
pomodlil sa ticho k Pánu J ežišovi a na je
ho slová nečistý duch hneď opustil dieťa.
Dievča bolo teda zdravé, l'ud chválil Boha
a matka sa tešila. I Anton sám sa ra
doval, lebo sa vracal nazpět do túženej
samoty.

Bol i vel'mi múdry. A to je práve najpo—
divnejšie, že sa nevzdelával a predsa bol
bystrý a chápavý. Kedysi prišli za ním
dvaja pohanski filozofi, nazdávajúci sa,
že sa im podari podchytit ho v reči. Bol
práve hore na vrchu a keď ich videl pri
chádzať, spoznal im na tvári kto sú, i vy
šiel im v ústrety a pomocou tlmočníka vra
vel: Prečo ste sa len, vy múdri, trmácali
tak ďaleko za hlúpym človekom? Keď oni
odvrávali, že nie je hlúpy, naopak, vel'mi
múdry, obozretne im odvetil: Ak ste prišli
za hlúpym, škoda bolo vašej námahy. Ak
si však myslíte, že som múdry, nasledujte
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ma, lebo dobré treba nasledovat. I ja by
som vás nasledoval, keby som prišiel za
vami; ale keď ste vy prišli teraz za mnou,
ako za múdrym, buďte aj vy, čo som ja,
kresťania. I odišli filozofi udiveni bystro—
sťou rozumu i vyháňaním diablov.

Iných, naplnených podobne múdrosťou
sveta, keď ho chceli zahanbit, že nepozná
pismo, takto zavrátil: Povedzte mi, vravel,
čo je prvšie: rozum alebo pismo? A ktoré
na čom závisí, rozum na písme alebo pis
mo na rozumc? Keď vravcli, že rozum má
prednost, lebo rozum vynašiel písmo, ho
voril im: Teda, ak má niekto zdravý roz
um, nepotrebuje písmo. Tu sa zarazili vše
tci, vidiac tol'kú bystrosť ducha u človeka,
ktorý sa nikdy nevzdelával. I keď žil v sa
mote & vo vrchoch, bol priamy, ale zato
jemný & ušl'achtilý, a jeho reč, ako vravi
Apoštol, bola vždy okorcnená sol'ou.08Ne
závidel mu však nik, lež všetci prichodili
k nemu s láskou.
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Neskór zasa prišli k nemu mužovia zasle
peni dymom svetskej múdrosti i vyžado
vali od neho dóvod viery v Krista a usi
lovali sa učenými škriepkami potupiť Bož
ský Križ. Anton na chvil'u mlčal, pol'uto
val ich pre zatemnenost' &potom pomocou
tlmočníka, ktorý jeho slová pozorne pre
kladal do gréčtiny, začal takto hovorit': Co
je krajšie, čo je počestnejšie, ctiť si Kríž,
alebo pričitat' cudzoložstvá, otcovraždy
alebo krvismilstvá tým, ktorých vy nazý
vate bohmi? V tom prvom je vznešenosť
čnosti a pohrdnutie smrťou, Vtom druhom
však hnusné necudnosti. Co je lepšie: vy
znávat, že Božie Slovo, zostávajúce ako
bolo, prijalo l'udské telo pre našu spásu,
aby malo účasť na našej smrtelnosti &po
vznieslo nás do neba a urobilo aj nás ú
častníkmi nebeskej prirodzenosti, alebo,
ako vy tvrdíte, pripodobnit' božstvo nemaj
tvári a ctit' si dobytok alebo plazov ako
božstva? A ako sa opovažujete posmievať
kresťanom, ktorí hovoria, že Kristus, Syn
Boží, bez ujmy začal byť tým, čím nebol,
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i zostal tým, čo bol, keď vy sami strhujete
dušu s nebies a uzavicrate ju nielen do
Pudských, ale aj zvieracích a hadích tiel?
Kresťanská Viera hlása, že Boh prišiel spa
siť svet, a vy hovorite o nezrodenej duši,
blúdiacej sem i tam. Kresťanská Viera cti
si všemohúcnosť & dobrotu Božiu a preto
považuje vtelenie za možné; vy tvrdíte, že
duša je obraz božstva a predsa jej pričítate
pády a hovorite, že je premenlivá &z toho
dóvodite napokon, že i božstvo je premen
livé, lebo veď aký je obraz, také je i to,
čo obraz predstavuje. Nože si všimnite, že
potupujúc dušu, potupujete vlastne samé
božstvo.

A čo sa týka Križa Pána nášho Ježiša
Krista, povedzte, čože je na tom nepekné
ho? Či nie je lepšie ukrižovanie alebo iná
smrť, spósobená zlými I'ud'mi, trpezlivo
znášaná, ako Isidino oplakávanie blúdenia
Osirisa? Hanbite sa za úklady Tyfona,
hanbite sa za útek Kronov & požieranie
dietok, červenajte sa pre otcovraždu Zeusa
i pre jeho krvismilstvo, pýrte sa pre jeho
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únosy a necudnosti so ženami i chlapcami.
Toto si vy etite, v to verite, to sú ozdoby
vašich ehrámov. Nože, prosim, rovnakou
mierou merajte aj našu vieru: možno ve
rit' všetko alebo azda nič z toho, čo je na
pisane v knihách kresťanských? Ak nič,
tak odkial' viete o Križi, ktorý potupujete?
Ak všetko, tak prečo, keď je v tej istej
knihe spojené ukrižovanie so zmřtvych—
vstanim, pyšne odsudzujete utrpenie Pána,
lež zamlčujete navrátenie zraku slepým,
sluchu hluchým, priamej chódze chromým,
očistenie od malomocenstva, chodenie po
mori, vzkriesenie mřtvyeh? To všetko je
napisane v Pisme, z ktorého kúsok vytr
hujete; v tom istom svazku hovori sa o
oslave i o pohanení. Odložte teda svoju ne—
návist' a nájdete tam i to, že Kristus bol
pravý Boh, i to, že pre spásu maska vzal
na seba slabost' človekovho tela. „Vi-,'"í

Nože, nám povedzte vy, ak sa nehanbite,
čosi o svojom náboženstve. Cože Však po
viete o nerozumnýeh tvoroch, ak nie ne
rozumnosť a hanebnost'? Pripisujete, ako
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počúvam, bájky svojim bohom, nehaneb
nosti, ukrutnosti, márnosti a zakrývate to
obraznosťou: pod únosom Proserpiny pred
stavujete si zem, chromý Hefaistos zobra
zuje oheň, Héra vzduch, Apollo slnko, Ar
temis mesiac, Poseidon moria. Lež ani tie—
to výhovorky nezastrú, že si nectíte Boha,
ale stvorenia. Keď vás už krása stvoreni
strhla k oslave, mali ste zachovať správny
sposob, len obdivovat' a nie zbožštiť a ro
biť tak krivdu Stvoritel'ovi. Veď potom
podla vás česť stavitel'ova patrila by do
mu, i zásluha lekára liekom, slovom, vše—
tky zásluhy & chvály patrily by nie tvor
com, ale ich dielu. Co na to odpoviete, aby
sme spoznali, či je Kríž naozaj čímsi hod
ným posmechu?

Keď však filozofovia hl'adeli na seba a
nepokojne sa mrvili, Anton znovu s úsme
vom pokračoval pomocou tlmočnika: Keď
že sa vy viac opierate o rozumové dókazy,
ako vravite, a chcete, aby sme si ani my
bez rozumových dókazov Boha nectili, od
povedzte mi: Ako sa zrejmejšie dokáže
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poznanie Boha, rozumovými dókazmi alebo
skúsenosťou viery? A čo je prv, skúsenost'
viery alebo rozumové dókazy? Keď mu od
vetili, že prvšia jes kúsenosť viery a ona
prináša jasné poznanie Boha, Anton vra
vel, že dobre odpovedali, lebo vieru rodi
náklonnost duše, rozumový dókaz však má
svoj původ v schopnosti uvažujúceho. Keď
teda, vravel, žijeme vierou, zbytočné sú
rozumové dókazy. Čo my totiž vierou chá
peme, to sa vy pokúšate vysvetlit dókaz
mi a neraz veru nevládzete ani len vyslo
viť to, čo my Vieme. Preto je cennejši ži
vot z viery ako klamné sofistické závery.

My kresťania nemáme uložené tajom
stvo svojho života v múdrosti sveta, ale v
sile viery, ktorú nám dal Boh skrze Krista.
Že hovorím pravdu, dokazuje každodenná
skúsenosť. Nám neumelým & neznalým
vašich písem postačujú na poznanie Boha
iba jeho slová, a hl'a, my sa deň po deň
šírime uprostred pohanstva, vy ste však
po príchode Pána ustrnuli vo svojich hr
čovitých slovných hračkách. Hl'a, my,
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učiaci prostú vieru Krista, porážarne mod
loslužobnictvo a ohlasovanim hanobného
kríža rúcame zlaté chrámy. A dokážte vy,
akými slovnými zauzleninami prevediete
niekoho z kresťanstva na pohanstvo? Po
všetkých krajinách je už známy pravý Syn
Boží, Kristus. Výrečnosť rozumárstva, fi
lozofické škriepky nepoškodia veriacich.
My vzývame meno Ukrižovaného a všetci
diabli, ktorých si vy ctite ako bohov, za
výjajú a na prvé znamenie križa utekajú
z tiel posadnutých. Kde sú vaše vcštiarne?
Kde sú egyptské čary? Kde zmizly piesne
čarodejov? Istotne spustlo všetko, keď sa
ozval s križa hlas Kristov. A predsa chcete
sa ešte posmievat' slávnej smrti Ježišovcj,
hoci ste usvedčení zo slabosti!

A aké je podivné, že pohanstvo, hoci ho
nikdy neprenasledovali, ba naopak, vladári
ho mali vždy radi a podporovali ho, padá,
kým my, učcníci Krista, čim viac nás utlá
čajú, tým viac sa dvíharne & prekvitáme.
Vaše modly, chránené kedysi ozdobenými
stenami, rozpadávajú sa starobou, lež ná
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uka Kristova, ktorá sa vám pozdáva bláz
novstvom &hračkárstvom, čo i kruté útla
ky musela zniest' od vladárov, rozšírila sa
po celom okruhu zemskom. Kedyže zažia
rilo tol'ké svetlo Božej múdrosti, kedyže
kvitlo naraz tol'ko čnosti, zdržanlivosť v
manželstve, panenstvo v Církvi, kedyže
kvitlo tak mučeníctvo, ako keď bol vztý—
čený križ Kristov? A vy chcete uprostred
tol'kých sborov čnosti rozostierať siete roz
umkovania a zastierat' temným dokazova—
ním pravé svetlo! My však, ako hovori náš
Učitel',69nepresvedčujeme pohanskou múd
rost'ou, ale vierou, ktorá zrejme prevyšuje
slovně hračky. Hl'a, sú tu niektori trápení
diablami! I priviedol ich doprostred a vra
vel: Nože, očistite ich svojim rozumkova—
ním alebo vzývajte akýmkol'vok čarodej
nickym spevom svojich bohov, akých len
chcete. Ak to však neviete spraviť, po
drobte sa &utiekajte sa ku Kristovmu Kri
žu &uvidíte jeho moc.

Keď to dopovcdal, vzýval meno Ježiša
&poznačil chorých na čele po tri razy zna
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kom Kríža. A spolu s diablami bola pod
vrátená i prázdna múdrosť prítomných fi
lozofov. Zarazení obdivovali človeka, ktorý
preukázal takú múdrost' i tol'ko zázrakov.
Anton však pripisoval všetko Kristovi u
zdravujůcemu a riekol: Nemyslíte si, že
ja som ich uzdravil; to Kristus skrze svo
jich služobníkov robi také divy. Uverte aj
vy a uvidíte, že všetko spósobuje nábožná
Viera v Boha a nie prázdne nadúvanie sa
rozumu. Utiekajte sa ku Krížu Kristovmu
&nebudete už vyhladávat' dókazy svetskej
nemúdrosti, ale budete pokladat' vieru v
Krista za dostatočnú. Toto vravel Anton
a filozofovia sa čudovali všetkému, i roz
lúčili sa s ním úctivo, vyznávajúc, že vel'a
im osožilo stretnutie s nim.

I ked' prebýval celkom na kraji sveta, do
zvedeli sa o ňom predsa aj na cisárskom
dvore. I cisár Konštantin, a jeho synovia
Konštans & Konštancius, keď o ňom po
čuli, často mu posielali listy ako otcovi &
prosili, aby ich potešil odpoveďou na ne.
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Anton však ostal taký, aký bol prcdtým,
než listy dostal, a ani ho cisárov pozdrav
vel'mi nedojal. Ako keby listy ani neboly
prišly, svolal mnichov &vravel im: Král'o
via zemski poslali nám listy, lež načo sa
tomu diviť, veď sú taki l'udia ako aj my.
Skór sa načim diviť a vážiť si, že Boh na
pisal l'ud'om zákon a skrze vlastného Syna
prehovoril k nám. Načo sú mi listy král'ov,
vcd' ani neviem, čo mám na také veci od—
písať? Keď ho však všetci bratia prehová—
rali, aby svojim listom potešil krcsťan
ských králov, aby sa azda nepohoršovali,
keby ich obišiel, odpísal im zvyčajné veci.
Ponajprv ich pochválil, že sa klaňajú Kri—
stovi, potom dával irn rady vo veciach spa
senia, aby nepovažovali za čosi vel'ké krá
l'ovskú dóstojnost' , aby pre svoju vládu nad
l'ud'rni nezabúdali, že aj oni sú l'udia a že
aj ich bude Kristus súdiť a napokon na
pominal ich, aby boli k l'udu láskavi, spra
vodlivi, aby nezabúdali na chudobných a
aby památali, že Kristus je král'om vše
tkých časov. Tomuto listu sa královia vel'
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mi tešili. A u všetkých panovala svatá
mienka o Antonovi, takže všetci si ho žia
dali mať za otca.

Potom sa Anton znovu vrátil na svoj vrch
& cvičil sa ako obyčajne v kajúcnom ži
vote. Casto, keď sa prechádzal alebo sedel
s tými, ktori prišli k nemu, odmlčal sa,
ako je napisane v Danielovi,70 a nei-az až
po hodinovej prestávke odpovedal na do
tazy. Všetci tušili, že Anton zrie nejaké
tajemné videnie. Neraz, sediac na vrchu,
rozprával biskupovi Serapionovi, keď tam
práve bol, to, čo sa dialo ďaleko v Egypte.

Toto videnie je ozaj bolestné: Keď raz
pracoval spolu so svojimi bratmi, uprcl
zrazu zrak na nebcsia so vzdychmi a náre
kom a o chvil'u zatriasla nim prudká bo
lest', i kI'ačal & modlil sa pred tvárou Bo
žou. A keď sa rozplakal, pochytil strach
všetkých prítomných & prosili ho, aby im
rozpovedal to videnie. I vravel im bolest
ným hlasom, uprostred vzdychov a úpenia:
Oh, synáčkovia, lepšie by bolo zomricť,
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kým sa nestane to, čo som uzrel. A znovu
ho premohly slzy a uprostred náreku ho
voril ďalej: Hrozí velké a neslýchané bez
právie. Trýzeň dol'ahnc na viem katolícku
a l'udia, podobní zverom. pošliapu svžityne
Kristove. Videl som oltár Pánov obkole
sený množstvom oslov, ktoré rozdupávaly
všetko navókol. To bola pričina vzdychov,
ktoré ste počuli. I začul-som hlas Pánov,
hovoriaci: Potupený bude mój oltár. A za
nedlho splnilo sa videnie. Po dvoch rokoch
prišlo pustošenie ariánske. Uchvátili kosto
ly, poškvrnili posvátné nádoby, znesvžitili
rúcha, ba i pohanov z krčiem prinucovali,
aby s nimi bodovali na oltároch. Oh, ako
ťažko je všetko vypovcdať: panny a ženy
poškvrnené, krvou ovečiek Kristových,
preliatou v chrámoch, postrickané oltáre,
krstitel'nice znesvátené pohanmi. Ozaj, do
slova splnilo sa videnie o osloch, rozdupá—
vajúcich všetko. ch' to Anton uzrel, po
vzbudzoval prítomných a vravel: Neklesaj
te na mysli, synáčkovia. Pán, ako sa na
hneval, tak čoskoro znova sa smícri &opáť
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zaodeje Cirkev do svojej krásy &zasa bude
žiariť ako obyčajne. Hady sa vrátia do
svojich dier & náboženstvo znovu rozkvit
ne. Len dajte pozor, aby ste do svojej vie
ry neprimiešali ariánsku poškvrnu, lebo
to nie je apoštolské učenie, lež učenie diab
lov &ich vládcu satana. Preto sa ich duše
podobajú nerozunmým tvorom.

Takto teda žil Anton. A my sa nesmiemc
zdráhať uverit', že skrze človeka dialy sa
také velké zázraky, lebo veď to prisl'úbil
Spasitel', ktorý hovoril: Veru, vravím vám,
ak máte čo len toťko viery, ako je horčič
ne' semienko, a rozkážete tomuto vrchu:
„Prejdi odtíaťto ta!“, prejde.71 A znovu:
Veru, veru, hovorím 'vám, keď budete v
mojom mene prosiť Otca o niečo, dá vám
to. Proste a dostanete. A svojim učenikom
i všetkým, ktori veria v neho, vravel: Cho
rých uzdravujte, diablov vyháňajte. Zadar
mo ste dostali, zadarmo dávajte. Anton
však neuzdravoval zo svojej moci, ani ne
pokladal za svoje to, čo robil. Choroby i
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diabli ustupovali na jeho modlitby, nie na
jeho rozkaz, a všetko sa dialo vyslovením
mena Pána nášho Ježiša Krista. Nik z
múdrych nepripisoval uzdravovanie cho
rých Antonovi, lež Pánu Ježíšovi, ktorý
svoju obvyklú dobrotu prcukazoval tvorom
skrze svojho vyvoleného sluhu. Anton sa
iba modlil a pre jeho zásluhy Boh všetko
uštedroval.

Casto ho bratia i proti jeho vůli svolá
vali dolu s vrchu. A keď ho niekedy sud
covia, ktori nemohli vyjst' na vrch pre
obťažnú cestu, hroznú pustatinu i pre
množstvo l'udí, ktorí šli za nimi, predsa
chceli vidieť a volali ho, aby sišiel k nim,
nechcel ísť, lebo ťažko znášal návaly l'u
dí. A tu oni priviedli so sebou vázňov, keď
že vedeli, že týmito Anton neopovrhnc. A
ozaj, ich plač ho premohol, i sišiel dolu
s vrchu, vediac, že jeho námaha bude uži
točná úbožiakom. Radil sudcom, ktori ho
volali, aby v rozsudkoch dávali prednost
bázni Božej pred nenávist'ou a nezabúdali
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na to, čo je napisane: Akým súdom súditc,
takým aj vás posúdia.72Predsa však i u
prostred reči nezabúdal na milovanú samo
tu. Po spasitel'ných napomenutiach, po po
tešení vázňov a oslobodeni niektorých, keď
ho žiadal istý vodca, aby s nimi ešte tro
chu ostal, odvetil, že dlhšie tu už nemůže
byt'. Použil i vtipného prikladu, vraj ako
ryby, vytiahnuté z vody, na suchej zemi
odumierajú, tak i mnisi, zdržujúci sa so
svetskými l'ud'mi, čoskoro zmalátnejú.
Preto teda, vravel, ryba patri do mora &
nám načim náhliť sa na vrch, aby sme pre
zdržanie'sa s vami nezabudli na svoj zá
mer. Tu udivený vodca povedal o ňom
správne: Naozaj, toto je sluha Boží! Veď
ako by v nevzdelanom človeku mohla byť
tol'ká múdrost', keby ho Boh nemiloval?

Keď sa Balacius, človekoddaný ariánskej
zlobe, ktorý bol za prefekta Alexandrie
Nestoria egyptským vojvodcom, tak velmi
rozzúril proti Církvi Kristovej, že panny
&mnichov obnažených dal verejne bičovať,
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poslal mu Anton list tohto znenia: Vidím
hnev Boží prichádzať. Prestaň prenasledo
vať kresťanov, aby ten hnev nepadol na
teba, lebo už-už ti hrozi záhuba. Keď Ba
lacius list prečítal, zarehotal sa, napl'ul
naň, hodil ho na zem, poslov zahrnul po
tuparni &odkázal po nich Antonovi: Ked'že
so. tak velmi staráš o mnichov, zasiahne
aj teba moja ruka. Lež trest nedal na seba
dlho čakať, o pět! dní Božia pomstva zavre
la bezuzdné ústa. Vyšiel si totiž do pred
nej časti mesta Alexandrie, zvanej Che
raion, spolu so spominaným egyptským
prefektom Nestoriom. Niesli sa na koňoch,
patriacich Balaciovi, najkrotkejšich zo vše
tkých, aké choval. Tu sa kone začaly ihrat',
ako to majú vo zvyku, & zrazu ten krot
kejši, na ktorom sedel Nestorius, zahryzol
sa do Balacia, strhol ho na zem &zubami
tak mu rozkmásal bedrá, že hoci ho hneď
zaniesli do mesta, na treti deň zomrel. I
divili sa všetci ako rýchle sa vyplnila pred—
poveď Antonova & akou zaslúženou smr
ťou zomrel prenasledovatel'.
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Iných, ktori k nemu prichádzali, tak u
chvacoval svojimi slovami, že zabúdali na
svetské hodnosti a zatúžili po utiahnutom
živote. A tých, ktori trpeli nejaké bezprá
vie od mocncjšich, a nemohli sa dovolať
spravodlivosti, chránil tak úsilne, že sa
zdalo, ako by boli jemu samému krivdili.
Mnohým osožily starcove slová, premnohi
zanechali vel'ké bohatstvá i vysoké vojen
ské postavenia a stávali sa mnichmi podl'a
jeho prikladu. A vó'oec,aby som to povedal
nakrátko, dobrého lekára dal Kristus E
gyptu. Ktože prišiel s plačom a nevracal
sa od Antona s radost'ou? Ktože neobrátil
hnev na priatel'stvo? Ktože, oplakávajúc
svojich zomretých, nepotešil sa uňho? Kto
že obťažený bremenom chudoby, navští
viac ho, neopovrhol bohatstvom a nezara
doval sa svojej chudobe? Ktorýže ochablý
mnich nestal sa znovu horlivým, keď pri
šiel k nemu? Ktorýže mladík, trýznený
pokušeniami proti čistote, neobl'úbil si zdr
žanlivost' na jeho napominanie? Ktorýže
trápený diablom odišiel neuzdravený? Kto
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že, prenasledovaný zlými myšlienkami, ne
odchádzal od nebo s mysl'ou pokojnou?
Anton vždy vedel, koho čo trápí, vždy 11
hádol liek na chorobu, ktorým poodkrý
val mnohé úklady diabolské. Kol'ké panny,
zasnúbené už, len čo uzrely Antona, zriek
ly sa manželstva a zostaly pannami Kristo
vými!

Čo ešte? Budia z celého sveta prichádzali
za ním a priali si vidieť človeka takého
mocného proti diablom. Nik sa neponoso
val, že prišiel nadarmo, každý bol bohato
odmenený za únavnú cestu. A tak, keď
Anton zomrel, cítili sa všetci ako siroty
&oplakávali ho ako vlastného otca.

Sluší sa, aby som pripomenul, aký bol
koniec jeho života a vy aby ste s túžbou
počúvali, lebo aj v tom je hodný nasledo
vania. Podl'a zvyku zašiel si na návštevu
k bratom dolu pod vrchom a tu, dozvediac
sa od Božskej Prozretcl'nosti o svojom
konci, takto prehovoril: Synáčkovia, po—
čujte posledné slová svojho otca, lebo ne
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myslim, že vás ešte raz uvidím na tomto
svete. Veď už sama priroda vyžaduje :;i
koniec po sto rokoch, ktoré som už pre
kročil piatimi rokmi. Keď to bratia začuli,
zarmútili sa, rozplakali & objímali ho vše
tci. On však, ako by sa z cudziny vracal do
vlasti, povzbudzoval ich s velkou radost'ou,
aby nepol'avovali v predsavzatom zámere,
lež aby, ako to bol spomínal predtým,
denne umierajúc, chránili sa poškvrňujú—
cích myšlienok, horlivo nasledovali svá
tých a nesbližovali sa s odpadlíkmí. Pozná
te, vravel, ich starú zlobu. Ani s ariánmi
sa nestýkajte, lebo ich bezbožnost' je už
všeobecne známa. Dodal ešte, že nik sa
nesmie dat' odtrhnút' od pravdy Kristovej,
i keby videl, že svetská moc obhajuje a
riánov alebo meletianov, lebo je to len I'ud
ská obrana a ich klamstvo dlho nepotrvá.
Proto, vravel, uchovávajte si nábožnú vie
ru v Krista, ktorú ste sa naučili poznať z
Písma i odo mňa samého.

Po týchto slovách chceli ho bratia nasilu
zdržat', aby u nich dokonal život, lež on
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pre mnohé pričiny nechcel, ako im dal mlč
ky na vedomie, zvlášť však pro zvyk Egyp
t'anov, ktori telá významných l'udí, najmží
mučenikov, zahal'ovali do plátna, pochová
vali sice, ale nie do zeme, ale kládli na
lóžka a uchovávali doma. Takýmto spóso
bom, podl'a starobylého zvyku, chceli pre
ukázat' úctu zomretým. Anton často žia
dal biskupov, aby o tom poučili l'ud, i sám
ostro od toho odrádzal mužov a ženy, vra
viac, že to nie je dovolené, ani Bohu milé,
ako dokazujú i hroby patriarchov a pro
rokov, ktoré sa zachovaly podnes. Ba i
telo Pána bolo uložené do hrobu a hrob
zavalený kameňom, až kým telo tretieho
dňa nevstalo. Takýmto spósobom chcel od
stránit' zlozvyk nezahrabávania tiel, i keď
boly sváté. Vravieval: Ktoréže telo bolo
vznešenejšie alebo svátejšie než telo Pána?
& predsa aj to, ako vieme, pochovali do
zeme. Tieto jeho slová mnohých odvrátili
od omylu, i pochovávali mrtvoly do zeme,
ďakujúc Bohu za dobré poučenie. V oba
ve teda, aby tak neurobili aj s jeho telom,
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rýchlo sa rozlúčil s mnichrni a pobral sa
nazpět na svoj obl'úbený vrch.

O niekol'ko mesiacov ochorel, i zavolal
k sebe dvoch bratov, ktori tam s ním už
pátnásť rokov prebývali a posluhovali mu
v starobe, & riekol im: Ja už, synáčkovia,
ako je napisané v Pisme,73vydávam sa na
cestu otcov. Volá ma už Pán a túžim uzrieť
nebo. Vy však dbajte o to, aby ste razom
nestratili, čo ste si prácou vyziskali za
taký dlhý čas. Myslíte si, že len dnes sa
začinate cvičiť v nábožnosti a tak sila va
šej vóle porastie. Poznáte už rozličné úkla
dy diablov, videli ste ich zúrivé útoky, lež
aj slabosť ich sil. Vzdychajte k Ježíšovi,
dóverujte jeho menu a diabli utečú pred
vašou pevnou vierou. Památajte na moje
napomínania & žite tak, ako by ste mali
každý deň zomrieť & istotne dosiahnete
nebeskú odmenu. Vyhýbajte sa jedu od
padlikov & bludárov a napodobňujte _voči
nim mój hnev, lebo sú to nepriatelia Kri
stovi. Viete sami, že i ja som sa od nich
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vždy odvracal pre ich zátvrdlivosť & pre
ich boj proti Kristovi. Vynakladajte však
celú starost' na to, aby ste zachovávali pri
kázania Božie, aby vás potom po smrti
prijali svátí ako priatel'ov a známych do
večných stánkov.74 Toto majte na myslí,
o toto dbajte. A ak vám trochu na mne
záleží a památáte na mňa ako na otca, ak
mi chcete prejavit' svoju lásku, nedovol'te,
aby som bol uložený takým spósobom, za
aký som často karhal iných. Veď hlavne
preto som sa utiahol sem. Vy ma teda po
chovajte pod zem a vyplňte moju prosbu,
aby okrem vás nik nevedel, kde je mój
hrob. Verim v Pána, že v čas vzkríesenia
vstane toto moje telo neporušitel'né. Saty
moje rozdel'te takto: kabanicu a obnosený
plášť, na ktorom ležím, dajte biskupovi
Atanázovi, ktorý mi ho daroval nový.
Druhů kabanicu dajte biskupovi Sera
pionovi a vy si ponechajte ostatné moje
rúcho. A teraz buďte zdraví, synáčko
Via, Anton odchádza a niet ho už medzi
vami.
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Keď to dopovedal, bratia ho pobozkali ::
Anton natiahol trochu nohy, hl'adel ra
dostne v ústrety smrti a z jeho rozžiarenej
tváre bolo možno vybadať, že sú tu sv'áti
anjeli, aby ho odprevadili. Pozrel na nich
ako na priatel'ov i vydýchol dušu a pripo
jený bol k otcom, ako je napisané.75A bra
tia, ako im prikázal, zahalili jeho telo,
nasypali naň zeme a nikto až dodnes,
okrem nich, nevie, kde je pochovaný. A
ten, ktorý dostal od Antona obnosený
plášť & kabanicu, uschováva si ich ako
vzácne dedičstvo a pri pohl'ade na rúcho
spomina si na jeho svátosť.

Takto zakončil Anton svoj život. I ked
som to vyrozprával len stručnými slovami,
predsa už aj z toho móžete vidieť, aký
on bol Boží človek od svojej mladosti až
do neskorej staroby. Ani vysoký vek ani
únava ho neprinútily povoliť v niečom,
lež vytrval vo svojom predsavzati; nemenil
šat, ani nohy si neumýval, ani si neprial
lepšieho jedla &predsa uchoval si zdravie,
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ostrost zraku aj počet zubov, čo i boly
trochu starobou poškodené, i pevnost nóh,
ba zdal sa byť ovel'a krepkejši ako ti, čo
sa starali o telo, užívali kúpele i rozličné
vyberané pokrmy.

Aj to, bratia, že prešiel o ňom chýr po
všetkých krajoch, hoci sa nepreslávil spis
mi ani svetskou múdrost'ou ani vznešeno
sťou rodu ani bohatstvom, isteže móžcme
pripísať len Kristovi, ktorý, ako mu to bol
prisl'úbil, i keď bol skrytý pred svetom
uprostred púšte, rozhlásil jeho meno po
Afrike, Španielsku, Gallií, Ilýrii i v samom
Ríme. Je to dobrota Stvoritel'a, ktorá po
vyšuje verných, i keď nechcú, aby svietili
ako sviece všetkým &aby ich skutky nad
chýnaly nasledovat svátý život.

Toto dajte teda prečitať i ostatným bra
tom, aby, poznajúc verný život krest'anov
a mníchov, naučili sa, že náš Spasitel Je
žiš Kristus oslávi tých, ktorí oslávia jeho,
& tých, čo mu slúžia, nielen že vedie do
nebeského královstva, ale aj chýr ich,
skrytých tu na zemi na odl'ahlých mies
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tach, všade rozširuje. Ak bude treba, pre
čitajte to i pohanom, aby tak poznali, že
Pán Ježiš Kristus je nielen Bohom, Synom
Božím, & že tým, ktori si to ctia & pevne
v neho veria, dáva aj moc šliapať diablov
& vyháňať ich ako zvodcov l'udí & původ-
cov všetkého zlého, ktorých oni pokladajú
za bohov.

V Kristu Ježišovi, Pánovi našom, kto
rému nech je sláva naveky. Amen.
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biskupa alexandrijského

ZIVOT
BLAHOSLAVENÉHO ANTONA

opátaa pustovnika

z originálu: Vita et conversatio s. P. nostri
Antonií, Migne: Patrologiae cursus comple
tus, scr. gr. 26, 838 preiožii a úvod napisal
Metod Lucký. So schválením Biskupského
úradu v Spišskej Kapitule č. 2545/1949 v
edicii Ad fontes za redakcie Dr. Jozefa Spir—
ku s obálkou a frontispicom od Edity Am
brušovej v naklade 3.300 ex. vydal Spoiok
sv. Vojtecha v Trnave 1950 a pismom Ideál
garmond vytlačily Západosiovenské tiačlar—

ne, nár. podnik, zavod Trnava 1950.

Papier pridelený výme'rom PIO č. 7591/1950-11/1
zo dňa 8. mája 1950.


