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„aby nad ním nevládli
pohané“ (Jl 2,12-18)
Je potupou Božího lidu, když
pro svou liknavost předávají
nad sebou vládu nikoli
Hospodinu, ale těm, kdo Boha
neznají.
Prorok
Joel
zachraňuje
vyvolený národ před vnější nadvládou pohanů. Izrael si předtím fakticky naordinoval
život, jako by Boha nebylo, aniž by však opustil své náboženství po formální stránce.
Důsledkem jeho vnitřního postoje bylo ohrožení i toho zbylého formálního
náboženského chování.
Podobně je tomu i dnes s křesťanstvím. Srdce lidí, která se vzdálila od Boha, dohání
dnes zbytek člověka, který se stává exotem pro vnější náboženské postoje ve
většinově pohanské společnosti.
„aby nad ním nevládli pohané“
Dnes se zastavíme ne nad tím, co jsme si nadrobili, nebo nám nadrobili předchozí
křesťanské generace (ještě v šedesátých letech byly chrámy v podstatě plné), ale
zkusíme se podívat na svůj vnitřní život – a na ty vnitřní pohany, které také
necháváme nad sebou vládnout.
Jejich jména jsou: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Je
to sedm kořenů, z nichž bere hřích svou vládu nad námi do svých rukou. Je to sedm
postojů, stavů mysli, okolo nichž se otáčí vládychtivost našeho vnitřního pohana.
Tuto postní dobu bych rád, abychom zaměřili více pozitivně. Nikoli na vnitřní
pohany, ale na vnitřní přátele, kteří nám mohou pomoci převzít vládu nad sebou,
nebo snad ještě přesněji ji vložit do rukou Ježíše Krista.
Rád bych spolu s vámi po dobu postní procházel spolu s vnitřními přáteli a těmi jsou
ctnosti. O jejich přátelství bych byl rád, kdybychom se ucházeli.
Moudrost, odvaha, spravedlnost, střídmost, víra, naděje a láska. Otec Notker Wolf
říká: „Ctnost není nějaké vleklé a klopotné úsilí. (…) Jde tu o vlastnosti duše,
o správné sebevědomí a o pocit zodpovědnosti (kterému se lze samozřejmě učit).“1
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Klasické ctnosti: moudrost, mírnost, spravedlnost a statečnost se třemi vlitými
ctnostmi vírou, nadějí a láskou nepopisují soustavnou činnost, ale jsou výsledkem
životní orientace a cvičení se v dobrém.
Těchto sedm cností jsou také pilíři domu štěstí, pilíři svobody. Nejsou nedobytným
hradem, ale domem plným života, lehkosti a radosti.

