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Aké ovocie prináša apatheia1? 

ŽIVOT V PRÍTOMNOSTI 

Jerry Spinelli vyzýva: „Ži dnes. Nie včera. Nie zajtra. Dnes. Naplno 
v každej chvíli.“ Je to logické, veď nikde inde sa ani žiť, ani konať 
ani byť šťastným nedá, že? „Minulosť je preč... budúcnosť nás ešte 
len čaká... prítomnosť je tu,“ vysvetľuje Thomas S. Monson a my 
sa až divíme, že niečo tak samozrejmé musí niekto vysvetľovať. 
Ale v skutočnosti je práve toto niečím, čo väčšina ľudí nežije. 
Nemusíme byť ani odborníkmi, aby sme si uvedomili, že väčšina 
ľudí trávi svoj čas alebo spomínaním na to, čo už bolo (len si 
predstavte také klasické stretnutie priateľov, alebo rodinnú zišlosť, 
ale aj neustále vracanie sa našej mysle k veciam, ktoré sme prežili, 
či už dobrým, alebo zlým); alebo premietaním o budúcnosti, o tom, 
čo bude, kam smerujeme, čo chceme, po čom túžime, čoho sa 
obávame; alebo snívaním o tom, čo ani nebolo, ani nebude a tak o 
tom aspoň snívame... na tomto poslednom je vystavané celé odvet-
vie filmového, knižného a bulvárneho priemyslu. Ako hovorí istá 
zľudovená múdrosť: Keď ideme, v mysli už sedíme, keď sedíme, tak 
v mysli už jeme, keď jeme, tak v mysli už odchádzame od obeda, 
keď odchádzame od obeda, tak v mysli už hráme golf a keď hráme 
golf, v mysli už sedíme doma nad svojou prácou atď. Jediná oblasť, 
v ktorej nežijeme, je prítomnosť. Nudíme sa v nej. Pripadá nám 
neznesiteľná. Hľadáme horúčkovito nejaké rozptýlenie, ktoré by 
nás z nej unieslo – do sveta spomienok, do sveta snívania, či do 
sveta uvažovania o tom, čo príde... Je to znak toho, že náš život za 
nič nestojí, že to, čím sme, je mizerné a neznesiteľné. Inak to ani 
byť nemôže, veď bez Boha je v nás ohromná diera, dunivá prázdno-
ta – a komu by sa páčilo tráviť čas v prázdne? A tak je v nás smäd, 
smäd plodí žiadostivosť, žiadostivosť plodí strach, závisť, nenávisť 
a všetky ostatné svetské emócie – a tie nás potom odnášajú od 
prítomného okamihu, ktorý tak nenávidíme, ale ktorý je v skutoč-
nosti jediným kľúčom k nášmu životu a jediným miestom, kde 
dokážeme a môžeme byť konečne šťastní. Za predpokladu, že 
zaplníme onú obludnú dieru a duniacu prázdnotu, ktorá sa na nás 
škerí práve „tu a teraz“. 

Boh je Bohom „tu a teraz“. Boh nie je prítomný ani „zajtra“, ani 
„včera“, ani „vo fantázii“, ale len a jedine tu a teraz, v prítomnej 
realite v tom najplnšom zmysle slova. Aj preto neunikanie z prí-
tomnosti – idea prítomná vo všetkých osvedčených nástrojoch, ako 
je mlčanie, pôst, chudoba, ústranie,... – je základným kameňom 
duchovného života. Krstom sa prekonáva bariéra medzi nami a 
Bohom. Ak vierou prijímame dar Božieho synovstva a láskou 
vstupujeme do spoločenstva s Bohom, potom už niet prázdnoty v 
našom bytí a živote. Je zaplnená presne tým, pre čo bola stvorená: 
Bohom samotným. V tej chvíli sa deje v našom živote presný opak: 
apatheia zakrýva všetky naše byvšie túžby a žiadostivosti a vášne... 
a tak nás už nič neunáša preč od prítomnej reality. Nedesíme sa jej, 
negniavi nás, neutekáme pred ňou. Konečne žijeme tu a teraz – a 
práve tu a teraz si vychutnávame Boha, to, že sme plní Ducha, že už 
sme Bohom spasení. A ak to nejako škaredo sami nepokazíme, ale 
naplno sa naučíme túto spásu žiť, tak aj skutočne budeme  spasení, 
ako svedčí Písmo: „Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak 
istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca“ 
(Hebr 3,14 SSV). 
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PLNOSŤ BYTIA 

Erich Fromm konštatuje: „Moderný človek sa premenil na tovar. 
Svoju životnú energiu prežíva ako investíciu, s ktorou môže do-
siahnuť najvyšší zisk vzhľadom na svoje postavenie a situáciu na 
trhu osobností. Je odcudzený sebe, svojim spolublížnym i prírode. 
Hlavný cieľ vidí vo výhodnej výmene svojej zručnosti, znalostí — 
seba samého, svojho „balíčka osobnosti“ — s inými, ktorí tiež 
majú záujem o správnu a výhodnú výmenu. Človek nemá iný cieľ 
než pohybovať sa, inú zásadu než správne vymieňať, iné uspokoje-
nie než konzumovať. Čo môže za takýchto okolností znamenať 
pojem boha? Svoj pôvodný náboženský význam zmenil na iný, 
hodiaci sa do odcudzenej prospechárskej spoločnosti. V posled-
nom čase sa viera v boha zmenila na psychologický nástroj, ktorý 
má človeka uspôsobiť pre konkurenčný boj.“ A prečo je to prob-
lémom? „Najdôležitejší krok je naučiť sa byť sám so sebou bez 
čítania, bez počúvania rádia, bez fajčenia a pitia. … Púšť je 
kľúčovým symbolom oslobodenia. Človek sa zrieka „mať“ a 
hľadá, ako viac „byť“ … Ľudská sloboda je obmedzená v tom 
rozsahu, nakoľko sme pripútaní k majetku,“ vysvetľuje Fromm. 
Inými slovami, šťastie, to je stav, v ktorom sme. Je to stav bytia. 
Nedá sa mať, dá sa tým len byť. Preto schopnosť byť šťastný je 
samou podstatou šťastia. Túžba mať je, naopak, únikovým manév-
rom nešťastného, znudeného človeka, ktorý uniká sám pred sebou, 
pred svojou vlastnou prázdnotou – a dúfa, že vlastnenie vecí, ich 
nadobúdanie a tak mu prinesie ak už nie šťastie (v čo celým 
srdcom dúfa), tak aspoň rozptýlenie od ubíjajúcej, prázdnej, 
nudnej prítomnosti bezzmyselného a prázdneho bytia.  

Apatheia, tým že púšťa a necháva za sebou žiadostivosť vlastniť – 
od vlastnenia vecí cez vlastnenie pohodlia a telesnej rozkoše až po 
nadobúdanie a vlastnenie moci, slávy a pod. – otvára bránu k 
plnosti bytia, ktoré už neubíja, ale naopak, je základom pre šťastie 
a plný život, pretože samo bytie je naplnené Bytím, ktorým je sám 
Boh a v ktorom aj ľudské bytie dosahuje svoje naplnenie. 

Preto pre ľudí, ktorí toto tajomstvo objavili – spomeňme na sv. 
Františka! – je chudoba nie náročným asketickým sebazapieraním 
sa v boji o dokonalosť2, ale slobodne zvoleným životným štýlom, 
ktorý je spôsobom, ako maximalizovať radosť a šťastie, pramenia-
ce v samom Kristom vykúpenom a zbožštenom bytí človeka – bez 
toho, aby sme boli od neho zbytočne vyrušovaní banálnosťami, 
ako sú majetok, moc, sláva, uznanie, telesné pohodlie a rozkoše a 
podobné „smeti“, ako ich nazýva Pavol. Apatheia je tak bránou k 
plnosti bytia, ktoré je predpokladom plnosti šťastia. Nie nadarmo 
Boh, „nekonečne blažený sám v sebe“ (KKC 1) sa predstavuje 
Menom „Som, ktorý Som“, alebo „Jestvujúci“, ako toto Meno 
preložili starovekí Židia v Septuaginte.  

PLNOSŤ ŽIVOTA 

Apatheia je ovocím plnosti života. Tomu sme už porozumeli. Je 
bránou k nemu – tým, že zanecháva všetko, čo nás od neho odvá-
dza a zbytočne rozptyľuje – a súčasne jeho ovocím, pretože čím 
intenzívnejšie sme, tu a teraz, čím intenzívnejšie tak žijeme sku-
točný, reálny život, vzkriesený3 a naplnený Kristom, tým menej 
všetky tieto cerepetičky a cingrlátka sveta potrebujeme a tým viac 
ich s ľahkým srdcom a veľkým uľahčením jednoducho zanechá-
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vame za sebou ako nezaujímavé, zbytočné a nepotrebné.  

BLAŽENOSŤ JEDNOTY 

Apatheia je nakoniec cestou k blaženej jednote lásky. Ľudia vo 
svete netvoria jednotu lásky, ako ju tvorí Trojica. Netvoria ju, 
pretože nemajú čo zdieľať, nežijú plnosť života, ale prázdnotu 
života a neustále ešte len hľadajú, čo by ju naplnilo. A netvoria 
jednotu ani preto, že v tom hľadaní sú si sami sebe súpermi, konku-
rentmi, nepriateľmi, ktorí jeden s druhým zápasia o veci, o zdroje, 
neustále sa porovnávajú, pomeriavajú sa druhými – a to vedie k 
rozdeleniu, nie k jednote. 

Skutočná a opravdivá jednota – psychológmi nazývaná aj ako stav 
komunity – je vrcholným zážitkom človeka, je tým, čo odlišuje 
šťastný a radostný život od života opravdivo blaženého, ako ho žije 
sám v sebe Boh ako jednota, komunita Trojice. 

Bez opravdivej apatheie, ktorá je ovocím vykúpenia, nie je jednota 
komunity možná. Ako ukazuje Scott Peck, môže sa podariť čias-
točne a nakrátko – spravidla vtedy, ak čelíme kríze a potreba 
druhov a spolubojovníkov preváži nad rozdelením, súperením a 
odcudzením. Ale potom sa rozpadne, nie je a ani nedokáže byť 
trvalá. To dokáže iba v Bohu – a iba spoločenstvo s Bohom nás 
uschopňuje k apathei, ktorá je predpokladom opravdivej a trvalej 
komunity, čiže dokonalej jednoty lásky. Na komunitu nestačí totiž 
túžby a žiadostivosti sveta iba na chvíľu utlmiť, dokonca ani keby 
sme ich akosi potláčali natrvalo, nebude to fungovať. Veď práve 
námaha potláčania spôsobuje, že takto vzniknutá pseudokomunita4 
nakoniec zanikne vo víre chaosu, keď už viac nie sme schopní 
svoje žiadostivosti udržať a oni ako sopečná erupcia vybuchnú na 
povrch a rozmetajú pseudokomunitu na kúsky… Len opravdivá 
apatheia, v ktorej zanechávame všetko toto nie silou potláčania, ale 
čírym nezáujmom človeka, ktorý našiel nové a nádhernejšie „veci“ 
– samého Boha! – je trvalá, radostná a teda vedúca aj k rovnako 
radostnej, trvalej a dokonalej komunite, k opravdivej katolíckej 
jednote Trojice. 

Váš Inky 
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