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Milí bratia a sestry! 

Isto dobre poznáte Ježišove slová: 

„15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež 
by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani 
horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ (Zjv 3,15n) 

Je to už nejaký čas, čo C. S Lewis vyslovil zaujímavú, ale 
vysoko logickú myšlienku o Ježišovi. Povedal: z toho, čo Ježiš 
o sebe vyhlasoval, môžeme vyvodiť iba tri možnosti: Tou 
prvou je, že Ježiš je blázon, ktorý si namýšľa, že je Bohom. 
V tom prípade je Jeho učenie blúznením chorého mozgu a niet 
najmenšieho dôvodu zaoberať sa ním. Druhou možnosťou je, 
že Ježiš je podvodník a zvodca. V tom prípade je nebezpečný 
a je na nás, aby sme Mu v žiadnom prípade nenaleteli. Treťou 
možnosťou je, že Ježiš hovorí pravdu. V tom prípade je Ježiš 
Boh a potom je na mieste, aby sme sa Mu poklonili a aby sme 
so zatajeným dychom počúvali všetky Jeho slová, vo dne – 
v noci o nich rozjímali a urobili všetko, čo nám povie, pretože 
nič na svete potom nie je dôležitejšie, než toto.  

C. S. Lewis hovorí, že iné, než tieto tri možnosti nemáme. Sú 
síce ľudia, ktorí hovoria o Ježišovi ako o „veľkej osobnosti“, 
ako o „múdrom učiteľovi morálky“ a podobne. Pravda. Lenže, 
buďme úprimní, ak dnes stretnete na ulici človeka, ktorý sa 
bude považovať za Boha a bude tvrdiť, že ak v neho budete 
veriť a klaňať sa mu, tak vás potom on sám spasí a to naveky 
– čo si pomyslíte? Že ste práve narazili na „veľkého 
duchovného učiteľa“, alebo na blázna? Nie, toto je naozaj 
nepatričný záver. Ježiš o sebe tvrdil, že je Bohom. Alebo mal 
pravdu a potom tým Bohom je a nie je len nejakým „učiteľom 
múdrosti“ a „veľkou osobnosťou“, alebo nemal pravdu, 
a potom je alebo bláznom, alebo podvodníkom a luhárom – 
ale v žiadnom prípade žiadnou „osobnosťou“, ani „veľkým 
učiteľom“. Iná možnosť nejestvuje. Ak sa k tejto pravde 
postavíte úprimne a poctivo, potom z toho pre Vás 
vyplývajú iba dve možnosti: alebo sa stanete horlivými 
a zapálenými nasledovníkmi Ježiša Krista, ako sa nimi 
stali Jeho apoštoli; alebo sa stanete zaprisahanými 
nepriateľmi a protivníkmi podvodníka a blázna Ježiša 
a vari aj budete proti nemu bojovať a ani Vás nenapadne čo 
i len prstom pohnúť ničím z toho, čo hovorí – tak, ako sa 
k veci postavili napríklad Sanhedrin, Šavol, či neskôr 
Rimania. Inú možnosť Vám Ježiš naozaj nedáva… 

Podobne je to aj v otázke jestvovania Boha.  

Ak Boh jestvuje, potom je najdôležitejšou vecou na svete 
počúvať Ho, nasledovať Ho, konať podľa Jeho inštrukcií 
a nejestvuje nič, vôbec nič, čo by bolo dôležitejšie. Utrpenie, 
väzenie a prenasledovanie, čas, námaha, peniaze – nič z toho 
nezaváži na tejto ceste k Bohu, pretože ak jestvuje, potom nič 
dôležitejšie nejestvuje a všetko ostatné je len smiešna 
malichernosť. Ak Boh jestvuje, je náboženstvo v podstate 

jediná dôležitá vec a všetko ostatné ide bokom. 

Ak naopak Boh nejestvuje, potom by bolo vrcholom 
bláznovstva čo i len sa zaujímať o niečo tak bláznivé 
a pojašené, než je náboženstvo. Svet je hmota, my sami sme 
jej náhodný produkt, život je o jedení, pití a užívaní si tohto 
sveta a nič iné nejestvuje. Bolo by bláznovstvom stratiť hoci 
aj len sekundu vzácneho času tu, na Zemi, nejakým 
zaoberaním sa náboženstvom a obmedzovať svoje užívanie si 
nejakými škrupuľami, ako je Desatoro, morálka a podobné 
hlúposti. 

Nakoniec, táto otázka je kľúčová. Najkľúčovejšia v celom 
živote. Od toho, či Boh jestvuje, alebo nie, sa odvíja úplne 
všetko. Potrebujeme na to jasnú a vyčerpávajúcu odpoveď. 
Ak Boh nejestvuje a my náboženským blúznením 
prehajdákame svoj jediný život na tejto Zemi, je to 
katastrofa. A ak Boh jestvuje a my tu, na Zemi, 
prehajdákame pre zmenu možnosť vstúpiť s Ním do plného 
Života, potom je to znova a ešte väčšia katastrofa. Dôsledky 
omylu v tejto veci sú tak vážne, že túto otázku by bolo 
bláznovstvom odsúvať nabok a vyhýbať sa jej! 

Napriek tomu takýchto ľudí nájdete: 

Sú ľudia, ktorí Vám povedia, že sa o takéto veci 
nezaujímajú. Nezaujímať sa o najdôležitejšiu vec na svete, o 
určite najzásadnejšiu zo všetkých otázok! O čo sa potom 
vlastne zaujímajú? O zápalky? 

Alebo ľudia, takí tradi ční veriaci. Na jednej strane chodia 
do kostola a recitujú modlitby a dodržiavajú nejaké tie zvyky 
a tradície, ale na druhej strane nevyvíjajú žiadne úsilie 
o skutočné poznanie Boha a skutočný život s Ním. Načo je 
niečo takéto dobré? Veď je to bláznovstvo! Ak Boh 
nejestvuje, potom iba zbytočne strácajú vzácny – prevzácny 
čas a náboženské „škrupule“ iba zbytočne obmedzujú ich 
život. A ak Boh jestvuje, potom ich „náboženstvo“ aj tak 
k ničomu nevedie a nemá v podstate žiaden efekt, pretože aj 
tak nekonajú podľa isto dôležitých inštrukcií Boha. Veď 
keby dôležité neboli, nebol by ich Boh dával. Keby spása 
bola možná bez toho, čo vraví Evanjelium, nebol by sa Boh 
v žiadnom prípade unúval… K čomu je teda dobré žiť niekde 
uprostred, bez názoru a bez jasného rozhodnutia sa? 

Ak si to zhrnieme, situácia je takáto: 

• Jestvovanie Boha a Božstvo Ježiša Krista – je to alebo 
PRAVDA, alebo LOŽ. Iná možnosť nejestvuje a závažnosť 
tejto otázky – ak sme voči sebe samým zodpovední, poctiví 
a úprimní – nepripúšťa neistotu, alebo nezáujem. 

• Reakcia na tento fakt je potom alebo jasné ÁNO, alebo 
jasné NIE. Na jasné fakty nie je možné odpovedať inak. 



• Ak som poctivý a zodpovedný človek, potom budem alebo 
HORÚCI zástanca a nasledovník Ježiša Krista celou dušou 
a celou svojou silou; alebo budem STUDENÝ nepriateľ 
a jasný odporca, odmietajúci báchorky a nezmysly o Bohu 
rovnako celou dušou (ktorú nemám ☺) a celým svojim 
postojom. Jednoducho všetky tieto veci vyhodím zo svojho 
života preč, zbavím sa všetkých náboženských a morálnych 
škrupúľ a zrejme budem aj aktívne bojovať proti tejto 
bláznivej, škodlivej a zotročujúcej povere. V oboch prípadoch 
je ale tento postoj jasný a poctivý. Je to postoj človeka, ktorý 
pochopil závažnosť otázky, poctivo ju preskúmal, dospel 
k poznaniu, ktoré považuje za pravdivé a jasne sa za túto 
pravdu, ktorú spoznal, postavil.  

• VLAŽNÝ človek – to je človek nepoctivý. Človek, ktorý 
klame a podvádza sám seba. Človek, ktorý zahadzuje dôležité 
otázky za hlavu, aby ich nevidel a aby sa tak mohol sám pred 
sebou tváriť, že nejestvujú. Človek, ktorý možno na svoju 
hlodajúcu pochybnosť berie morfium tradičného náboženstva 
a uspáva tak sám seba ilúziu toho, že však ak ten Boh náhodou 
jestvuje, tak do toho kostola predsa chodí… a ak nejestvuje, 
tak zase to až tak s tým kostolom nepreháňa… Áno, takéto 
„náboženstvo“ na pol ceste je ozajstnou drogou, ktorá utlmuje 
a ohlupuje človeka! 

S nepriateľom môžete aspoň vášnivo diskutovať a jeho 
postoj záujmu a poctivosti voči pravde, ktorú spoznal, dáva 
nádej, že ak ho presvedčíte, príjme Vaše argumenty a rovnako 
poctivo podľa nich zariadi svoj život. Tak, ako napríklad 
Pavol apoštol. A spústa ďalších. Preto Ježiš hovorí, že ešte aj 
STUDENÍ ale poctiví a presvedčení nepriatelia sú 
prijate ľnejší, než VLAŽNÍ nepoctivci a alibisti, pretože 
s tými sa nedá robiť vôbec nič. Chýba im jednoducho 

poctivosť v hľadaní pravdy a chýba im odvaha namiesto 
ukrývania sa za frázy ako „každý má svoj názor“ a „ja som 
tej mienky“ začať hľadať skutočnú a objektívnu pravdu. 
S takýmto človekom nemôžete nič: ani s ním spoločne kráčať 
za Kristom, ani s ním diskutovať a hádať sa… nič. Je to 
najhorší možný postoj, aký jestvuje! 

Dnes žijeme v krásnej dobe. Veda v posledných 
desaťročiach odkryla množstvo skutočností, ktoré naši 
predkovia nepoznali a ktoré jasne ukazujú na Boha. Pridajme 
si k tomu znamenia a zázraky, rozosiate po celom svete, 
skúsenosť dvoch tisícročí so životom s Ježišom – a máme 
viac dôvodov, než ktorákoľvek generácia pred nami, aby sme 
zaujali zodpovedné, uvážené a jasné stanovisko voči Bohu.  

Treba len jedno: nabrať odvahu, prekonať strach 
z pravdy a povedať si: tak dobre. Dosť bolo kuľhania na 
obe strany (1 Kr 18,21). Dnes si tieto veci jasne preskúmam 
a preverím. Ak dospejem k jasnému záveru, že Boha niet 
a Ježiš je blázon a podvodník, potom touto úvahou končím 
so všetkým a viac už na to náboženské blúznenie neminiem 
ani korunu mojich peňazí a sekundu môjho času, ani joul 
mojej energie. Načo? A ak dospejem k jasnému záveru, že 
Boh jestvuje a Ježiš naozaj je Jeho Syn, potom dám stranou 
všetko, čo len stranou možno dať a maximum svojho času, 
energie a peňazí vynaložím na spoznávanie a nasledovanie 
Ježiša kamkoľvek ma povedie, pretože potom nič iné 
dôležitejšie – ba vôbec, nič iné dôležité! – na svete nejestvuje 
a bol by som blázon, šialenec, keby som tak neurobil! 

Asi… nie, ISTO je na čase, aby som tak urobil. Amen! 

 

Váš Inky 
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