
KDE JE RADOST?

Dnes,  30.  března  je  (mimo  jiné  světce)  památka  sv.  Jana
Klimaka.  Patří  mezi  ony starce,  muže bez  ohledu na  věk vyzrálé
moudrostí.  Kde  vyzráli?  Na  poušti.  Proto  je  nazýváme  pouštní
otcové.

Prožíváme týdny, kdy civilizovaný, rozjásaný svět byl vyhnán
na poušť, do samoty, do ticha smyslů Není lehké »být zavřen doma«,
když doposud jsme mysleli,  že můžeme zaplňovat čas, jak se nám
zalíbí:  nejen  školou,  prací,  sportem,  ale  kdykoliv  a  jakoukoliv
zábavou. Naráz to nemůžeme a hledáme pomoc.

Pouštní otcové, aniž to víme, jsou základem naší civilizace a
kultury.  Oni  jsou  ti  první  sportovci;  totiž  atleti  ducha  a  studnice
poznání. Prvním tréninkem bylo: „Nenechej se vyhnat k pobíhání!“

Tito  lidé  (muži,  ale  i  hodně  žen)  osvíceni  evangeliem,
poznali, že štěstí člověka se skrývá v jeho nitru. V duši člověka se
totiž skrývá Duch svatý jako Nevěsta, která chce a musí být objevena
a požádána o ruku. Rytíře to stojí námahu, ale každý rytíř ví a vidí,
že krásná Dáma za to stojí.

Pouštní  otcové  jsou  atleti,  kteří  se  vydali  do  boje  o  tuto
Dámu,  osvobození  Ducha  božího  v nitru  člověka.  A  z jejich
mnohých  vítězství,  zkušenosti,  vzniká  ryzí  křesťanství  stále
povzbuzující a občerstvující i udiveného moderního člověka.

Proto si do této doby pouště, nuceného klidu otevíráme jejich
zkušenost z úžasné sbírky patera Špidlíka.

Kdo má uši, slyší; kdo má oči, uvidí, že tyto rady vedou ke
skutečnému štěstí, protože povzbuzují k boji, k jistotě vítězství nad
sebou a pak nad každým pokušením -

- největšími z nich jsou strach, smutek a nuda.

Kudy z nudy? Jen skrze Ducha v tvé hloubi.

Josef Čunek



Nakonec tedy zkušenost dnešního opata Jana Klimaka:

Považuji za obdivuhodné, pokud se někdo dokáže osvobodit
od obžerství dříve, než skončí v hrobě.

Obžerství  je  pokrytectví  břicha:  když  je  nasycené,  křičí,  že
nemá dost; když je naplněné až k prasknutí, řve, že má hlad.

Přesycení potravou je otcem smilstva, uskromněný žaludek je
přítelem svaté čistoty.

Ovládni svůj žaludek, než ovládne on tebe!

(J. Klimak + 649, mnich na hoře Sinaj,
populární autor;

nejznámější kniha Scala paradisi, Nebeský žebřík)


