O zármutku moderního èlovìka
Dnešní mladí lidé si stìují na duševní stav tíe, sklíèenosti, nespokojenosti se ivotem; jako by mìli

kámen na krku. Nechápou, z èeho to pochází, jak se zbavit toho tìkého pociování svìta.

Jeden takový mladík – krajnì unavený – odpoèíval ráno, oddychnul veèer; usínal pøi modlitbì –

pøemohla ho únava. Opìt lehl, aby spal. Vyspal se dosyta. Kdy vstal zase mu bylo tìko na duši – ivot
se pro nìho stal takový temný, tìký, nezajímavý, bez smyslu a cíle, jako hloupá hraèka. Cítil se jako
„skot v lidském tìle“ (dle starce Siluana).
Tak se to stává, kdy uspokojíme všechny své vášnì. Poté, co je ukojíme a vychutnáme si jejich rozkoš,

stanou se pro nás muèivé. Pøichází na nás temnota, deprese, rozklad, tíe – „ivot jako by u nebyl
ivotem“.
Ap. Pavel: „Kadý (duchovní) bojovník (a) se všeho zdruje“ (1 Kor 9,25; pravosl. znìní). Ct. Nil Myrotoèivý:

„Støez se všeho, co se ti líbí.“ My køesané se máme zøíkat všeho, co není nutné pro náš ivot, ale jen
klame naše smysly (tj. pøání co nejchutnìji jíst, déle si pohovìt v posteli atd.) Je zbyteèné øíkat to zcela
zesvìtštìlým lidem – stejnì by to nepøijali. Kdo však vede seriosní pozorný zpùsob ivota, mùe
pøijmout toto svìdectví, e nelze uspokojovat své ádosti, tj. vášnivé touhy.
Èím více usilujeme o získání všemoných pøíjemností, tím nešastnìjšími se stáváme v reálném ivotì –

nejen kvùli vnìjším okolnostem, jako spíše pro své egoistické a rozkošnické naladìní.

Pokud alespoò trochu bojujeme proti svým vášním, ivot je pro nás zajímavý a obsaný. Aèkoliv zøejmì

nedostáváme blahodatnou útìchu, jakou dostávali døíve svatí Otcové, pøesto však cítíme vùèi ivotu ivý
zájem. Schimonachynì Ilarije èasto opakovala: „Jak jen je duchovní ivot zajímavý!“

Dnes se mùete setkat se svìtskými lidmi – a dokonce i s mnichy, pro nì se ivot stává nezajímavý,

temný, omšelý. To se nám stává pøedevším proto, e vyhovíme všem svým vášním, èili konáme, co se
nám zachce. Tak se stáváme „dìtmi hnìvu“ (Ef 2,3) ji zde na zemi. Je to varování: to, co proíváme zde,
nám dává pøedem pocítit a pøedokusit, co nás èeká tam – ve vìènosti.
»I vy jste byli mrtví kvùli svým vinám a høíchùm, v nich jste døíve ili podle zvyklostí tohoto svìta, dle vùle
kníete vládnoucího v ovzduší, ducha pùsobícího nyní v synech odporu, mezi nimi kdysi i my všichni jsme
ili dle svých tìlesných ádostí. Plnili jsme pøání tìla i myšlenek a dle své pøirozenosti byli jsme dìtmi
hnìvu stejnì jako ostatní.« (Efezským 2,1—3; pravoslavný pøeklad)

Rozlišujme mezi tím, co tìlo opravdu potøebuje, a co je nadbyteèná ádostivost èili vášeò. Jeden

pøíklad: Spánek je pøirozená potøeba. Svatí Otcové vysvìtlovali, kam a tato pøirozená potøeba sahá.
Kdy èlovìk ulehne, usne a spí, kolik potøebuje. Kdy se probral, znamená to, e organismus se u
osvìil, a je ji tøeba vstávat. Døíve pøece nebyly budíky. Spali takto: lehnul a usnul. Procitnul, co
znaèí, e je nutno vstát. Èlovìk tak vyhovìl své pøirozené potøebì spánku a nikoliv vášni.
Svìt, jen „ve zlu leí“ (1 Jan 5,19), nám mùe pouze pøedkládat své nabídky pokaení ivota. Tyto

zkaené návrhy nás pak mohou svádìt kvùli pùsobení vášní uvnitø èlovìka. Leè mùeme se tìmto
svìtským návrhùm vzepøít. Vdy se øíká, e leda mrtvá ryba plave po proudu. ivá ryba pøekonává
odpor, plave proti proudu. Tím spíše se vìøící èlovìk mùe nepøizpùsobovat se vìku tomuto.
Vyhovíme-li vášni sebelásky, samolibosti a rozkošnictví, bude následovat sklíèenost. Právì proto, e

jsme uspokojili nìjakou jinou vášeò, pøicházejí muka sklíèenosti. Zaèneme-li bojovat proti sklíèenosti èi
zoufalství, znaèí to, e naštìstí nejsme ještì definitivnì pøemoeni. Avšak pokud bojovat nebudeme,
upadneme do ještì vìtší temnoty. Pak u se povezeme jako lavina. Nepøítel nás povede ke stále vìtším
høíchùm – dokud se èlovìk nevzpamatuje a neobrátí se k pokání.
(Ze sto let staré knihy „Z besed s kavkazským poustevníkem“
– Besedy o modlitbì, jak zachovat duševní pokoj a ivou modlitbu v podmínkách souèasné marnosti)

