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Pôst – asimilácia – filautia – apatheia – kataholia – víťazstvo 

Táto úvaha mala vzniknúť na začiatku pôstneho obdobia. No, 
nevydalo… ešte dozrievala, naberala formu a kontúry… a teraz, 
takmer na konci pôstu, je tu. Nie je to na škodu, lebo si tak môžeme 
viac uvedomiť, že ide nie o nejaké „cvičenie“ v nejakom období, 
ale o niečo celoživotné, zakódované v samom srdci Cesty, ktorou je 
Kristus. 

Keď Christopher Tolkien vydal súbor otcových diel pod názvom 
Silmarillion, jeho úvodná časť sa volá Ainulindalë. J. R. R. Tolkien 
v nej opisuje stvorenie sveta: Jediný, Boh, Ilúvatar, stvorí najprv 
ainúr, anjelov. A potom, jedného dňa: „stalo se, že Ilúvatar svolal 
všechny Ainur a vyjevil jim mocné téma, rozvinul před nimi věci 
větší a podivuhodnější, než dosud zjevil; a sláva počátku toho 
tématu a nádhera jeho konce Ainur ohromila, takže se sklonili před 
Ilúvatarem a mlčeli. Potom jim Ilúvatar řekl: »Chci, abyste nyní na 
téma, které jsem vám vyjevil, v souzvuku spolu hráli Velkou hudbu. 
A protože jsem vás zažehl Nehynoucím plamenem, ukážete své síly v 
tom, jak to téma zkrášlíte: každý svými vlastními myšlenkami a 
nápady, bude-li chtít. Já však budu sedět a naslouchat a budu rád, 
že skrze vás procitla v písni velká krása.« Pak začaly hlasy Ainur, 
podobné harfám a loutnám, píšťalám a trubkám, volám a varhanám 
a podobné nespočetným sborům zpívajícím slovy, ztvárňovat 
Ilúvatarovo téma ve velkou hudbu; a vzlétl zvuk nekonečných 
proměnlivých melodií utkaných v souzvuk, který v hloubkách i 
výškách překračoval hranice slyšitelnosti, a Ilúvatarovy příbytky se 
naplnily, až přetékaly, a hudba a ozvěna hudby vycházely do 
Prázdna a ono nebylo prázdné.“ 

Ale Melkor – symbol Lucifera – najmocnejší a najväčší z ainúr: 
„začal pěstovat vlastní myšlenky, nepodobné myšlenkám jeho 
bratrů. Některé z těchto myšlenek nyní vplétal do své hudby a 
rázem kolem něho vznikl nelad a mnozí, kteří zpívali blízko něho, 
propadli sklíčenosti, jejich myšlenky se narušily a jejich hudba 
zakolísala; někteří však začali ladit svou hudbu spíš podle něho než 
podle myšlenky, kterou měli zprvu. Potom se Melkorův nelad šířil 
stále dál a melodie, jež bylo předtím slyšet, tonuly v moři bouřli-
vých zvuků. Ilúvatar však seděl a naslouchal, až se zdálo, že okolo 
jeho trůnu zuří bouře, jako když temné vody spolu válčí v nekoneč-
ně zlobě, která se nechce upokojit.“  

A reakcia Ilúvatara? „Tu Ilúvatar vstal a Ainur si všimli, že se 
usmívá; zvedl levou ruku a uprostřed bouře začalo nové téma, 
podobné, a přece nepodobné předešlému tématu, a nabíralo sílu a 
mělo novou krásu. Ale Melkorův nelad se ryčně zvedl a zápolil s 
ním … nakonec se zdálo, že před Ilúvatarovou stolicí současně 
postupují dvě hudby a jsou v naprostém rozporu. Jedna byla hlubo-
ká, širá a krásná, ale pomalá a prostoupená nezměrným žalem, z 
něhož hlavně pocházela její krása. Druhá nyní dosáhla vlastní 
jednoty, byla však hlučná a marná a nekonečně se opakovala; bylo 
v ní málo souzvuku, ale spíš vtíravý jednohlas, jako když mnoho 
trub ryčí pár tónů. A pokoušela se utopit tu první divokostí svého 
hlasu, ale zdálo se, že ta přejímá její nejvítězoslavnější tóny a 
vplétá je do svého slavnostního vzorec. … Pak Ilúvatar promluvil a 
řekl: »Melkore, uvidíš, že nelze hrát žádné téma, které nemá svůj 
nejhlubší zdroj ve mně, a že nikdo nemůže změnit hudbu mně 
navzdory. Neboť ten, kdo se o to pokusí, se prokáže jen jako můj 
nástroj k vytvoření ještě podivuhodnějších věcí, jaké si sám vůbec 
nepředstavoval. «“  

Pointa je jednoduchá. Ilúvatar nezápolí s hudbou Melkorovou, ale 
ju integruje, včleňuje do seba a robí súčasťou vlastnej hudby – 
takmer sa nám v mysli vynorí veta Borgov zo scifi seriálu Star 

Trek, kde polorobotickí Borgovia opakujú: „Odpor je márny, 
budete asimilovaní“. Aj tu je Melkorov odpor márny a jeho hudba 
je asimilovaná, včlenená do nádhery Ilúvatarovej symfónie, ktorá 
sa stane svetom, Vesmírom. Je to téma, ktorá zaznieva v Písme na 
rôznych miestach. Najprv Pavol vysvetľuje Efezanom, že Božím 
cieľom je „zjednotiť všetko v Kristovi“. Rimanom píše, že „tým, 
čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28 SSV) – inými 
slovami, v hudbe ich života i to, čo sa javí ako odporujúce, bude 
nakoniec vpletené a včlenené a nakoniec len zvýši slávu a jas 
onoho „víťazného venca“ i jeho nositeľa. Cirkev je katolícka a 
kresťanstvo katolícke, pretože jeho podstatou je život kata holos, 
podľa celku, podľa jednoty, stav, v ktorom je všetko zladené, 
zmierené a zjednotené – v Kristovi. To je podstatné. Táto jednota 
je možná len vtedy, ak je v jej strede Kristus, Boh. 

Čo to má spoločné s pôstnym obdobím? Poďme si to vysvetliť na 
tom klasickom pôste, na hladovaní. 

Podstatou hriechu je filautia – onen Melkorov postoj, v ktorom 
staviam do stredu samého seba a slúžim samému sebe a s Bohom 
alebo zápasím, alebo od Neho vyžadujem, aby aj On slúžil mne a 
mojim túžbam a záujmom.  

V tomto poňatí je jedlo niečo, čo mi slúži a čo ma potešuje. 
Odopierať si ho je utrpenie, je to niečo, čo je v rozpore s mojou 
filautiou. Postiť sa teda znamená zapierať sa, bolestivo si niečo 
odopierať. Väčšina ľudí to preto nerobí vôbec – a keď, ako naprí-
klad pri športe alebo redukčnej diéte, tak zase z dôvodov rovnakej 
filautie, kvôli sebe. Ale postiť sa kvôli Bohu? Tak, aby to mne nič 
neprinieslo? To je námaha, drina, boj. Možno to na nejaký čas 
vydržíme a znesieme, napríklad počas pôstu si odoprieme mäso, 
alebo niečo iné, ale po skončení pôstu s tým hneď skončíme a 
vrátime sa späť k tomu, čo sme si odopreli. 

Skutočný pôst, to je apatheia. Pôst od seba. Pôst od nášho ega. 
Pôst od filautie. Pôst lásky, v ktorom sa stávame sami sebou tým, 
že zanechávame seba. Ktosi to prirovnával k oku: Oko je dokonalé 
vtedy, ak vidí všetko okrem seba. V okamihu, keď oko začne 
vidieť samo seba (napr. šedý zákal), je to znak choroby – a ak vidí 
už len seba, je v podstate „mŕtve“, úplne nefunkčné. S našim JA je 
to rovnako. To, čo nazývame egom, je choroba našej osobnosti, 
stav, v ktorom namiesto toho, aby sme sebou boli, tak na seba 
hľadíme. Ak ale na seba hľadíme, potom už nie sme subjektom, 
ale objektom. Akoby sme vyšli von zo seba a stratili seba len 
preto, aby sme mohli hľadieť na seba a uctievať seba. Riešením je 
návrat k sebe. To je apatheia. Stávam sa sebou tým, že nevidím 
seba a preto (ako ono zdravé oko) sebou som. A čo vidím? Vidím 
toho Jediného, ktorý dokáže byť mojou Kotvou, Pevný Bod a tým 
je Kristus, Boh. Apatheia znamená že človek nachádza seba tým, 
že najprv stratí seba aby potom objavil seba v Kristovi a v Kristovi 
dosiahol svoju vnútornú jednotu. A tu sa rodí to víťazstvo, o 
ktorom píše Písmo a ktorého podstatou je jednota všetkého v 
Kristovi. 

Vráťme sa k onomu hladovaniu. Ak sme v stave tejto apathei, v 
stave, kde naše JA, my sami, už nie sme objektom, na ktorý 
hľadíme a ktorému slúžime, ale sme subjektom, konečne sebou 
sme – a objektom, na ktorý hľadíme, o ktorý sme ukotvení a pre 
ktorý žijeme je Kristus vo večnom „Ty“ lásky – potom jedlo ani 
hlad nemajú žiadnu cenu sami v sebe a oboje má cenu len ako 
nástroj služby a darovania sa v láske Milovanému, Kristovi. 
Nezápasím s jedlom, nezápasím s hladom. Jedno i druhé mi je 
rovnako blízke, jedno i druhé rovnako milujem, jedno i druhé 



rovnako objímam, keď tým slúžim Kristovi. Oslávi Krista moje 
jedlo? Potom budem jesť – a potešením mi bude Kristus, nie jedlo, 
jeho chuť, aj keď si ju v slobode vychutnám. Oslávi Krista moje 
hladovanie? Potom s rovnakou radosťou a rozkošou objímem svoj 
hlad a budem hladovať plný radosti. A v Kristovi jedno i druhé 
nájde svoju hodnotu a podstatu a už viac nebudú odporovať jedno 
druhému, ale budú zjednotené v Kristovi vskutku katolícky. A toto 
je víťazstvo. Nie boj, zápas, zapretie sa, v ktorom premôžem a 
potlačím hlad počas pôstu. Víťazstvom je to, ak – uzdravený z 
filautie – objímem svoj hlad s rovnakou láskou ako sýtosť, bolesť s 
rovnakou láskou ako veselosť, smútok s rovnakou láskou ako 
radosť, námahu s rovnakou láskou ako odpočinok, prácu s rovna-
kou láskou ako zábavu, smrť s rovnakou láskou ako žitie, pretože 
všetko je jedno, zjednotené, spojené a premenené v nesmiernu a 
šíru Hudbu v Kristovi.  

Vymyslel som si jedno slovo, kataholia. Ním tento stav a postoj 
označím. Je odvodené práve od onoho kata holos, katolíckosť. Je to 
podstata katolíckosti: objať, zmieriť, zjednotiť v sebe všetko – 
pretože my sami sme zjednotení v Kristovi. Presne podľa slov 
Písma: „všetko je vaše,  23 ale vy ste Kristovi a Kristus Boží“   (1 
Kor 3,22-4:1 SSV). Podmienkou kataholie je apatheia. Apatheia je 
ľahostajnosť k nášmu egu, pretože ego, to je niečo umelé, je to 
rakovina sebectva, vzišlá z choroby filautie ako výsledok hriechu, 
zanechania a opustenia nášho prirodzeného Stredu a Základu a tým 
je Živý Boh. Toto ego je rakovina a musí zomrieť. Apatheia je jeho 
smrťou, ako pekne vysvetľuje Merton, keď hovorí: „Je pravda, že 
toto prebudenie vyžaduje istý druh smrti nášho vonkajšieho ja … 
Neexistuje nijaké zlo v čomkoľvek čo stvoril Boh a ani nič čo je 
Jeho nemôže byť prekážkou nášho zjednotenia s Ním. Prekážka je 
naše „ego““. Touto smrťou falošného a nie-skutočného ega koneč-
ne nachádzame sami seba podľa slov Krista: „kto stratí svoju dušu 
[čiže samého seba, svoje ego] pre mňa, nájde ju“ (Mt 16,25). 
Slovami Mertona: „Aby človek mohol vstúpiť do kontemplácie, v 
istom zmysle musí zomrieť; táto smrť je však v skutočnosti vstupom 
do vyšších úrovní života. Zomierame, aby sme získali život.“ 

Apatheia je potom bránou ku kataholii. V okamihu, keď naše ego 
zomrelo, v strede nášho života sa objavuje Kristus, ktorý v sebe 
spája a zjednocuje všetko. Vrátane nás samých so sebou i so všet-
kým. Dovtedy veci v nás boli v neustálom konflikte, ego ich rozde-
ľovalo, trieštilo a poštvávalo proti seba a tak hlad bol opakom a 
nepriateľom sýtosti, námaha nepriateľom zábavy, chudoba nepria-
teľom hojnosti… Ale v Kristovi je toto všetko jedno, zjednotené 
zmierené – a my s tým. Sme súčasťou velikánskej Jednoty1 v 
Kristovi. A teda konečne aj v nás môže byť všetko zmierené a 
zjednotené a my sami v sebe sa tak stávame vskutku katolícki. V 
apathei sme opustili svoje ego, ktoré sme doteraz objímali – aby 
sme teraz v Kristovi mohli prijať a objať všetko a zjednotiť to v 
sebe a seba s Kristom a aby z jednoty lásky s Kristom prúdila do 
nás jednota, v ktorej objímame a zjednocujeme všetko. Tento stav 
kataholie vyjadruje Pavol, keď hovorí: „Viem žiť skromne a viem aj 
oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať 
hojnosť i núdzu trieť.  13 Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“  
(Flp 4,12-13 SSV) – všimli ste si tú myšlienku, ako Pavol môže, 
dokáže, prijíma a objíma v sebe všetko – v Kristovi, ktorý mu k 
tomu dáva schopnosť a moc tak žiť? Nielen nejakú „silu“ pretrpieť 
to, ale skutočne to s láskou objať, v Kristovi milovať, prijímať a 
zjednocovať všetko, aj zdanlivo protikladné, ako sa vyznáva inde: 
„mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v 
úzkostiach pre Krista“ (2 Kor 12,10 SSV). Nie podstupujem, 
prekonávama pretrpujem. Mám záľubu! To je skutočné objatie 
kataholie v Kristovi! Spomínate na Hudbu ainúr? Melkor bojuje. 
Ilúvatar objíma, vplieta, integruje, zjednocuje všetko v sebe. Toto je 
Boží spôsob „boja“ i víťazenia. 

                                                           
1 porov. úvaha 492 Veľký obraz 

Na koniec ešte jedno dielo, jeden úryvok z Enderovaj hry Orsona 
Scotta Carda. Jej hrdina, dieťa Ender, je cvičený na veliteľa 
pozemskej vesmírnej flotily v boji s mimozemskými Termiťanmi. 
Súčasťou výcviku je psychohra, ktorú občas hráva. Dostane sa v 
nej ďaleko, tam, kam nikto iný – a nakoniec narazí na neprekona-
teľnú prekážku, na Hada, číhajúceho pri dverách komnaty v 
rozprávkovom zámku: „Prodíral se dolú, podzemními tunely ke 
skalní lavici, ze které pŕehlížel nádherný les. Znovu se vrhl dolú a 
znovu ho zachytil mrak a přenesl do komnaty v zámecké véži. Had 
se opét začal odmotávat z predložky u krbu, jenomže Ender tentok-
rát nezaváhal. Pŕišlápl hadovi hlavu a rozditil ji botou. Had se 
pod ním svíjel a kroutil. Ender mu oplácel stejnou mincí a zašla-
pával ho hloubéji do kamenné podlahy. Konečné se nehýbal. 
Ender ho zvedl a tŕásl jim. Nakonec hodil hada do zrcadla, které 
se roztŕíštilo a zanechalo ve zdi díru. Z díry vylézaly desítky 
maličkých hádkú a každý z nich rýchle uštkl Enderovu postavu. V 
šíleném zápase s hady se postava zhroutila a zemřela v hromadě 
zmítajících se malých plazů. Jsem v pasti, pomyslel si Ender. V 
pasti bez východu na Konci světa. A konečně poznával horkou 
příchuť, která k němu přicházela přes všechny úspěchy, příchuť 
zoufalství.“ A potom, jedného dňa…: „Skončil, už nechtěl hrát. 
Had na něho čekal jako vždycky ve věžním pokoji a odmotával se z 
předložky na podlaze. Ale tentokrát ho Ender nerozdrtil podráž-
kami. Tentokrát ho chytil do rukou, klekl si před ním a něžně, 
velice něžné přisunul rozevřená hadí ústa ke svým rtům. A políbil 
je. Původně to neměl v úmyslu. Chtěl jenom, aby ho had kousl do 
úst. Ale místo toho hada políbil. A had v jeho rukou zesílil a 
proměnil se v jinou postavu. Lidskou. Valentine2. A ta mu vrátila 
polibek. Vstala z podlahy věžního pokoje a kráčela k zrcadlu. 
Zastavili se před zrcadlem, kde se místo Petrova3 krutého odrazu 
objevil drak a jednorožec. Ender natáhl ruku a dotkl se zrcadla; 
stěna se rozpadla a odkryla široké schodišté vedoucí dolú, potaže-
né kobercem a obstoupené početnými davy lidí provolávajících jim 
slávu. Ruku v ruce sešli s Valentíne se schodu. Do očí mu vhrkly 
slzy úlevy.“ (krátené).  

Všimli ste si myšlienku? Áno, je to univerzálne, lebo je to Božie – 
a znova a znova sa objavuje, objavujú ju ľudia, pátrajúci a uvažu-
júci. „Chcem vidieť Boha. A aby ho mohol človek vidieť, musí 
zomrieť.“ (Sv. Terézia z Avily). Zomrieť egu, zomrieť sebe v akte 
apathei. A potom, keď konečne človek odhodí svoju modlu, ktorú 
dovtedy filautiou uctieval, môže konečne uvidieť Boha, tým 
jediným spôsobom a tým je jednota lásky, opravdivá kataholia, 
spájajúca všetkých a všetko v Jednom. 

Je nám už jasné, o čom pôst je? Pôstne obdobie? Celý náš život? 
Kresťanstvo? Nie o boji „podľa Melkora“, v ktorom čosi staviame 
proti inému a v skutočnosti rozdeľujeme a ničíme a potláčame a 
premáhame. Jediné, čo musíme premôcť, je zlo a zlom je práve 
tento pohľad, ktorý svetským spôsobom chce dosahovať svätosť, 
ktorá je ale opakom sveta a jeho hriechu.  

Boh nie je dualistický a ani svet, ktorý stvoril. Boh miluje a 
zjednocuje v sebe všetko – „Boh miluje aj diabla“ (Jozef Hegllin 
MSC), miluje aj Satana, nič nevylučuje a všetko zjednocuje v 
láske. Je to naopak Satan a jeho vynález, hriech, ktorý rozdeľuje, 
vylučuje a stavia veci a ľudí proti sebe, ba aj proti Bohu. Víťaz-
stvo, o ktorom hovorí Písmo že je bránou do Neba, potom spočíva 
práve v tom: že zvíťazíme nad rozdelením a konfliktom hriechu a 
prijmeme Boží spôsob, ktorým je jednota. A to sa dá len tak, že 
budeme „bojovať“ nie „proti“, ale „za“. A našim nástrojom 
nebude premáhanie a zapieranie a odriekanie, ale apatheia od ega 
ako brána ku kataholii.  

Váš Inky 

                                                           
2 Enderova sestra, ktorú miloval a ktorá bola pre neho symbolom dobra a toho 
najlepšieho, najnežnejšieho… obraz Boha, povedali by sme. 
3 Enderov brat, jeho nemesis, opak Valnetine, stelesnenie všetkého krutého. 


