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Milí bratia a sestry! 

Videli ste film „Kroniky Narnie – Lev, Čarodejnica 
a Skriňa“? Ja hej. A na mňa najviac a najmocnejšie zapôsobila 
táto scéna: 

Je pred bitkou. Ohromná armáda Bielej čarodejnice Jádis sa 
valí na pláň. Oproti nej stojí Peter, vedľa neho kentaur Oreus 
a za nimi omnoho menšia armáda Aslana. Lenže Aslan je 
mŕtvy, zabila Ho čarodejnica na Kamennom stole. S ním 
zomrela aj nádej. Proti kúzlam a sile jej armády niet lieku. 
Niet nádeje na víťazstvo. A predsa narnijská armáda stojí. 
Neuteká. Potom sa Peter opýta Orea: „Si so mnou?“ A on 
odpovedá: „Až na smrť, môj pane!“ A na to Peter vytasí meč 
a vzdorne ho vystrie proti tej strašnej sile, čo sa valí oproti, 
armáda sa pohne, do útoku: zúfalého, odsúdeného skončiť 
v prachu a krvi – a práve preto krásneho. Zúfalo krásneho… 

Vtedy som si uvedomil: 

• Je isto krásne a skvelé, ak môžete v kruhu priateľov kráčať 
od víťazstva k víťazstvu a spoločne s nimi vychutnávať 
triumfy, ktoré ste dosiahli… 

• Je ale ešte niečo omnoho mocnejšie. Nádherné až na samej 
hranici znesiteľnosti. Keď jestvuje niečo, v čo veríte, pre čo 
žijete a dýchate, ak jestvuje niečo, za čo ste ochotní bojovať 
a radšej zomrieť, než to stratiť, poprieť, či zradiť… a ak ste 
obklopení druhmi, skutočnými súdruhmi1, ktorí s Vami 
zdieľajú tento postoj, ak ste ochotní spoločne pozdvihnúť 
svoju zbraň a v mene Svetla sa vrhnúť proti Temnote, aj keď 
niet žiadnej nádeje – to je čosi, čo svojou krásou, svojou 
vznešenosťou a svojou silou presahuje hranice sveta a udiera 
na samotné nebesá! 

Možno to tak cítim preto, lebo som povaha Enneagram 4, 
prosím… ale cítim to tak… 

To je vznešenosť a krása, nad ktorou sme potichu plakali 
dojatím, keď sme sledovali posledný boj Aragorna, Gandalfa 
a Éoméra pred Čiernou bránou, pochod Froda a Sama k Hore 
Osudu, či poslednú jazdu Théodena. Táto vznešenosť 
presakovala a žiarila z Elronda, či Galadriel, ochotných radšej 
zomrieť, než skloniť hlavu pred Temným pánom Sauronom. 
A čo Túrin? Tuor? Beren s jeho výkrikom „Deň príde!“? 

Ale opusťme ríšu obrazov a symbolov! 

Neurobil presne toto Ježiš? Ježiš, oddaný Otcovi a Jeho 
Dielu. Ježiš, ktorého pokrmom bola Otcova vôľa. 

Po prvý raz Mu Démon ponúkol slávu, moc a vplyv. Akoby 
Mu hovoril: Zober! Je to výhodné! Tvoje hlásanie bude 

                                                           
1 Č… ber komunistov, ktorí tak strašne sprznili a ešte prznia toto 
krásne slovo! 

účinnejšie, keď budeš mať slávu, moc, peniaze a prostriedky 
na nákladnú kampaň. Stačí maličký kompromis… hádam 
nebudeš svojej zásadovosti obetovať dobro ľudí? 

Ale Ježiš neprijal. Ježiš nepoznal kompromis. Patril Otcovi. 
Jedine. Nikomu a ničomu inému. Pre Jedného žil, pre 
Jedného zomieral… 

O tri roky neskôr sa Démon vrátil. Bol koniec. Nad Ježišom 
sa vznášal tieň smrti, prízrak kríža. Možno sa Ho vtedy 
Démon pýtal: Načo je to dobré? Nebolo by lepšie pomeriť sa 
a vykúpiť si tak päťdesiat ďalších rokov, počas ktorých by si 
mohol ohlasovať Evanjelium ešte viac ľuďom? Stačí maličký 
kompromis, malá dohoda s druhou stranou… K čomu je 
dobré zomrieť pre nič? Len tak? Komu to prospeje? 

Ježiš znova neprijal. Nevyhol sa. Ježiš bol Svetlo zo Svetla. 
Poznal len jednu možnosť: žiť vo Svetle, alebo – ak to nie je 
možné – tak zomrieť vo Svetle, ale nikdy neupadnúť do 
Temnoty. Preto bol a ostal bez hriechu. 

Napadlo ma, že presne o tomto je kresťanstvo: 

• Spoločne s Ježišom si zamilovať Otca a vyvoliť si Ho za 
Alfu a Omegu svojho života. Nech je teda Otec v našom 
živote vo všetkom všetkým! 

• Spoločne s Ježišom sa postaviť na stranu Svetla a iba 
Svetla, Dobra a Krásy. Už viac žiaden kompromis 
s Temnotou. Naše „áno“ už nemôže byť „áno“ i „nie“. 
Odteraz je „áno“ iba „áno“ a „nie“ iba „nie“ a čo je nadto, je 
od Zlého! 

• Naša Láska a naše zasvätenie Otcovi sa zhmotňuje – 
rovnako ako u Ježiša – v naplnení Otcovej vôle, v Jeho 
„prikázaniach“, ako to Biblia nazýva. Toto je cieľ, toto je 
zmysel, za toto bojujeme a za týmto ideme. Tak, ako Ježiš, aj 
našim pokrmom, našim životom sa stáva Otcova vôľa. 

• A – tak ako Ježiš – radšej zomrieme, než by sme uhli 
z tejto Cesty, než by sme čo i len v maličkosti zradili… 
V tom je zmysel a čaro mučeníctva, jeho veľkoleposť i sláva. 
V láske, ktorá radšej zomrie, ale nezradí milovaného, radšej 
obetuje všetko, ale lásku nezaprie a ostane verná! 

Urobte to a stanete sa súdruhmi Ježiša Krista, Jeho bratmi. 
Presne podľa Jeho slov: kto mi chce slúžiť, nech ma 
nasleduje! Urobte to a budete s Ním jedno Telo a jeden 
Duch. Urobte to – a vstúpite do Neba! 

Myslím, že práve tento postoj lásky a vernosti až na smrť sa 
objavuje v jednom starozákonnom texte, ktorý ma fascinuje, 
pretože patrí do kategórie „návodov“ na život s Bohom, 
návodov na obrátenie. Znie takto: 

„Preto takto hovorí Pán: „Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš 



stáť predo mnou; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš 
akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa 
neobracaj k nim! 20 Urobím ťa pre tento ľud pevným múrom 
kovovým; budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s 
tebou som ja, aby som ťa spasil a oslobodil, hovorí Pán. 21 

Vyslobodím ťa z rúk zločincov a vykúpim z moci násilníkov.“ 

(Jer 15,19–21) 

Oddeliť vzácne od bezcenného, obrátiť sa a postaviť sa jasne 
po boku Boha, po boku Ježiša Krista, to je tá radikalita, ktorá 
je vlastná opravdivej láske. A vhodne to dopĺňajú Ježišové 
slová: „10 Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých 
z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete 
desať dní v súžení. Buď verný až na smrť a dám ti veniec 
života.“ (Zjv 2,10).  

Ach, aké krásne je opravdivé obrátenie! 

Kto ním ale prešiel? 

Kto oddelil cenné od bezcenného? 

Kde nájdeme tých, ktorí stoja vedľa Ježiša, odhodlaní 
a pripravení radšej zomrieť, ako zhrešiť, ako zradiť lásku, 
ktorú si s Ním zamilovali? 

Kde sú tí, o ktorých vraví Biblia: „2 A počul som hlas z neba; 
bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. 
Hlas ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich 
citarách. 3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred 
štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik 
naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 
To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí 
nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí 
ako prvotiny Bohu a Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla 
lož: sú bez škvrny.“ (Zjv 14,2–5)? 

Kde sme my? 

Sláva lásky, mocnej ako smrť… ona je Slávou Boha, ktorý je 
slávou Neba. Amen! 
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