
Stupen druhý

O potla�ení sklonu kvášním �ili ozbavení se

stesku posvété

(1)
Kdo Boha skute�në miluje, (2)kdo se skute�n� snaží dosáhnout

královstvi nebeského, kdozakusilopravdovou litost nad svými h�i-

chy,kdo je skute�në pam�tliv trestu a posledního soudu, kdo seskute�n�

bojisvésmrti, ten nebude
p�esp�íliš

milovat peníze, starat seon� asoužit
sepro në ani pro majetek, ani pro rodi�e, ani pro sv�tskou slávu, ani pro

p�átele,
ani pro sourozence, ani pro nic pozemského, ale všechny své svaz-

ky avšechnu svou
pé�i o n� bude set�ásat a nenávid�t, stejn� jako svétélo.

3)Nahý,zbaven tëchto v�cí anic seon� nestaraje bez zdráhání následuje
Krista a hled� stálek nebi p�ijímá od nëj pomoc,jak praví Písmo: ,P�ilnula
dušemá k tob�"" a na jiném nezapomenutelném míst�: ,Nejsemunaven,
když T� následuji, nehledám ani den,ani lidský odpo�inek, Pane"2 (4)
Byla by velká hanba opustit to všechno poté, co nás povolal nikoli �lo-
vek, nýbrž Hospodin, a starat seo n�co, co nám nemüžeprosp�t v hodinë
naší úzkosti, tedy smrti. Hospodil pravil: neohlížet se, abychom nebylinehodnikrálovství nebeského. NášHospodin vi,jak snadno uklouznemea jak snadno nás pobývání se

sv�tskými lidmi a styk snimi vracejí do sv�ta.
Clov�ku, který mu namítl: ,Pane,dopust mi prvé jíti

a
pochovati otcemého,proto odpovèd�l: ,Nech atmrtví pochovávají mrtvé své"3

Poté co jsme se z�ekli sv�ta, démoni nám
stav�jí pred o�i milosrdnéa soucitné lidi

žijící
ve sv�t�, abychom je obdivovali a

vy�itali si, že samitakovi nejsme. Cilem téchto našich
nep�átel je skrze falešnou pokoru násbud navrátit sv�tu, nebo nás jako mnichy nechat uvíznout v beznadejijako v oprátce.

Jedna vec je znamyšlenosti p�ehližet ty,kdo žijí ve sv�t�, a druhá snižo-vat je v
jejich nep�itomnosti, aby �lov�k unikl

beznad�ji a získal nad�ji.Poslyšme tedy Hospodinova slova k mladikovi, který zachovával tém�t
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všechna p�ikázání: ,Chceš-li dokonalým býti, jdiž
a prodej (6)statek sv�j,

a rozdej chudým.4 A když se stane sám chudým, dostane se mu milo-

srdenství.

Chceme-li horliv� aživëd�lat pokroky, pozorn� promysleme,jak Hospo-

din všechny. kdo prodlévají ve sv�të, odsoudil
jako

živé (7)mrtvé,když
komusi fekl: ,Nech at mrtví -sv�rští lidé -pochovávají mrtvé (8)-
telem5 Tomu mladíkovi jeho bohatství nezabránilo p�ijmout k�est.

Mylili se ti,kdo �íkali, žemu Hospodin p�ikázal, aby rozdal svébohatství

kvüli k�tu. Necht nám toto sv�dectví posta�í jako dokonalé ujišt�ní o slá-

v� našeho povolání.

Je treba zkoumat, pro� lidé, kte�í žili ve sv�t� a prodlévali v bd�ní,

pùstech, námaze a utrpení a pak odešli od lidí do mnišského života jako

do místa zkoušky
a na závodnickoudráhu,už nepraktikují svou nëkdejší

falešnou (9)a nepravou askezi. Vid�l jsem mnoho rùzných kv�tú ctnosti,

jež vykvetly mezi lidmi sv�ta. Byly živeny samolibostí z podzemní stoky,

povzbuzovány touhou p�edvád�t sea p�ihnojovány chválou. A pak
-
pfe-

sazeny dopoušt� adozeménep�ístupné sv�tským lidem, nezalévány samo-
libostí a páchnoucí tekutinou -v mžiku uschly. Tyto rostliny toužící po
vláze nejsou stvo�eny k tomu, nést plody v drsných a vyprahlých místech
duchovního cvi�ení.

Kdo si (10)znelíbil sv�t, unikl žalu.Kdo však cítí náklonnost k vidi-

telným v�cem, (11)ten se žalu nikdy nezbaví. Jak by se nermoutil nad
ztrátou toho,comá rád? Vevšem musímebýtbd�lí, alep�edevším je t�eba
mít se na pozoru p�ed v�cmi, které jsme opustili. Vid�l jsem mnoho lidí
ve sv�t�, jak dokázali p�ed posedlostí t�lesnými žádostmiprchat, p�estože
byli souženi trápením, starostmi, �e�mi i celono�ním bdéním. Kdyžse však
zcela zbaveni starostí oddali mnišskému životu, nechali se zoufale (12)
poskvrnit t�lesnými žádostmi. M�jme se tedy na pozoru, abychom-a�
tvrdíme, žekrá�íme úzkou a náro�nou (13)cestou, -nezbloudili vydavše
sepo cest� širokéapohodlné. (14)Uzkoucestu ti odhalí kru�ení vžaludku,
stejn� jako celono�ní bd�ní, omezené mno�ství vody, nedostatek chleba,)
o�istný pohár pokofení, úsmešky, výsmèch, posméch, vyko�enéní vlast
ních tužeb, nutnost strp�t urážky, snést bez reptání pohrdání, ovládnou
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drzost,mužn� snést bezpráví, neohradit se proti pomlouva�i, nehnévat

se,jsem-li p�chlížen, smí�it se, jsem-li odsuzován. (15) Blahoslavení,kdo

krá�ejí t�mito cestami, nebot jejich je království nebeské.

Nikdo nevkro�í ov�n�en do nebeské svatební sín�, dokud se nez�ekne

trojího: všech v�ci, lidí,ato i rodi��, asvévlastní vüle. T�etí véc,jtž jet�eba

se zrici. je samolibost, ježvždy následuje za poslušnosti. Odejd�te, vyjdé

tezprost�edku jehoa ne�istého se nedotýkejte, (16)iiká Pán.Kdo zlidí ve

sv�të kdy konal zázraky?Kdo k�ísil mrtvé? Kdo vymítal démony? Nikdo.

To vse jsou zásluhy mnich�, které sv�t nem�že vykonat. Kdyby mohl,

k �emu by byla askeze nebo odlou�ení od sv�ta? Vzdy, když démoni po

z�eknutí se sv�ta obracejí naši mysl k rodi�üm a bratrüm a rozplame�ují

nám srdce,obr�me se proti nim modlitbou a rozpalme se myšlenkou na

v��né plameny, abychom pam�tlivi toho spálili,
coje(17)v srdci nevhod-

né.Jestli(18) si n�kdo mysli, že se p�i takových myšlenkách nevzruší, pak

sám sebe dokonale klame, protože v srdci už p�i takové ztrát� na�íká.

Mladí lidé cítí silnou náklonnost k t�lesné lásceakjídlu,p�estože se

cht�jí oddat mnišskému zpisobu života a cvi�í se ve zdrženlivosti a mod-

litb�. Musí se zdržovatveškeré (19)rozkoše a hanebnosti,jinak
budou jejich

konce horší než jejich za�átek. P�ístav spásya zatracení jsou nedaleko od

sebea ti,kdo se plaví po duchovním mo�i, to v�dí. Ježalostnévid�t, jak ti,

kdo se bezpe�në plavili, ztroskotají
v p�istavu.

Druhý stupe�. Kdo na� vystupuje,necht
tak �iní nikoli jakoLotova žena,

nybrž jako sám Lot.


