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Ásatrú – kresťanská temnota – vrahyňa hrdinov – vôľa k zániku – Deväť ušľachtilých čností krok za krokom – 

v čom je teda ten rozdiel? – rôzne definície slova „ţivot“ – boj o holé preţitie – ambícia zboţštenia – Leif ver-

sus Jeţiš – kto je väčší hrdina? 

Internet je skvelá vec. Môţete tam naraziť na rôzne veci 

a medzi nimi sú aj stránky, venované novopohanstvu. Jeden 

z týchto prúdov, ktoré kriesia k ţivotu kedysi dávno odumreté 

pohanstvo, je aj kult starogermánkych bohov, vyvíjajúci sa 

v dvoch vetvách: Odinizmus a Ásatrú. Práve na stránke toho 

druhého sa nachádza zaujímavé vyhlásenie: 

„Věříme, ţe smyslem našeho ţivota je proţít jej hodnotně a 

prospěšně a odmítáme upadající uspořádání moderní kultury, 

stejně jako falešné moralizování těch, kdo nás chtějí uvrhnout 

zpět do temných věků. Naše hodnoty jsou zaloţeny na osobní 

svobodě omezené povinnostmi, známých jako Devět ušlechtilých 

ctností: Odvaha, Pravda, Čest, Věrnost, Kázeň, Pohostinnost, 

Pracovitost, Samostatnost a Vytrvalost. V souladu s těmito 

pravidly odmítáme církevní hierarchii a dogmata, stejně jako 

respektujeme vzdělané učitele a cesty naší víry.“ 

(www.valkyrja.gauti.net).  

Nemusíme byť znova ani prorokmi, ani laureátmi Nobelovej 

ceny, aby sme pochopili, ţe zmienka o falošnom „moralizování 

těch, kdo nás chtějí uvrhnout zpět do temných věků.“ 

a odmietavý postoj k „církevní hierarchii a dogmatům“ mieri 

jasne a presne na kresťanstvo. Nakoniec, ţiaden div, bolo to 

práve kresťanstvo (konkrétne katolicizmus), ktoré pochovalo 

pôvodné severské pohanské náboţenstvo. 

Dôleţitý je motív odmietania kresťanstva. Je ním túţba po 

hodnotnom a prospešnom ţivote, túţba po osobnej slobode 

a vyznávanie hodnôt, ako sú „Odvaha, Pravda, Čest, Věrnost, 

Kázeň, Pohostinnost, Pracovitost, Samostatnost a Vytrvalost.“ 

Vyznávači Ásatrú sú teda pevne presvedčení, ţe tieto hodnoty 

s kresťanstvo zlučiteľné nie sú a kresťanstvo ako také ich 

popiera a potláča. 

Nie je to ţiadna novinka. Videli ste film Beowulf, ten nový 

s Ray Winstonom a Angelinou Jolie? Potom si isto pamätáte 

Beowulfové slová: „Čas neohrozených hrdinov zomrel, Viglafe. 

Zabil ich Kristus, Boh! Ľudstvu nezostalo nič, len plačúci 

mučeníci. Strach a hanba.“  

Alebo taký Fridrich Nietzsche: „Křesťanství bylo od svých 

počátků v gruntu a z gruntu hnusem z ţivota a ţivotním přesy-

cením, kteréţto pocity se vírou v "onen" svět a v "lepší" ţivot jen 

maskovaly, schovávaly, vyšňořovaly. Nenávidění "světa", 

proklínání afektů, bázeň z krásy a ze smyslnosti, zásvětí, vynale-

zené, aby tento vezdejší svět mohl být tím lépe očerňován a 

v podstatě neznamenající víc neţ touhu po nicotě, po konci, po 

odpočinku, po "sabatu sabatů", k tomu bezpodmínečná vůle 

křesťanství, neuznávati nic neţ hodnoty morální - to vše mi 

vţdycky bylo nejnemoţnější a ze všech nejpříšernější formou 

"vůle k zániku", alespoň znamením nejhlubší nemoci, mdloby, 

rozmrzelosti, vyčerpání, ţivotního ochuzení.“ A dodáva: „Co 

je škodlivější neţ jakákoliv neřest? Účinná soustrast se všemi 

nezdařilými a slabými - křesťanství... Křesťanství se dalo na 

stranu všeho slabého, nízkého, nezdařilého, udělalo ideál z 

odporu proti udrţovacím instinktům silného člověka; zkazilo 

rozum i povahu duchově nejsilnějších tím, ţe učilo vidět v 

nejvyšších hodnotách duchovnosti hřích, klam, pokušení. Ze 

strachu byl chtěn a pěstován typ opačný a také ho bylo 

dosaţeno: domácí zvíře, stádní zvíře, nemocné zvíře, člověk, 

- křesťan...“ 

Ale buďme my sami k sebe úprimní: S čím si v praxi zvy-

čajne spájame kresťanstvo? S hrdinstvom? So silou? 

S veľkosťou a vznešenosťou? Alebo sa nám skôr mimovoľne 

a v prvom okamihu vynorí obraz poníţenosti, zohnutosti, 

zhrbenosti? Malosti? Zrak sklopený k zemi? Neustále seba-

obviňovanie? Zriekanie sa ţivota a jeho radosti? Tmavé 

chodby kláštorov? Smútok a neustále kajanie sa v popole? 

Slabosť? Čo? Dokonca aj moderné a populárne stretká so 

zdvíhaním rúk a piesňami za doprovodu gitary pôsobia 

navonok viac ako naivné stretnutia hippies spred pár desať-

ročí, neţ snem hrdinov! Neurobili sme náhodou 

z kresťanstva (milé dámy, neurazte sa teraz, prosím) „babskú 

záleţitosť“? 

Tak čo? Ako to je? Je čas povolať Piláta s jeho otázkou: „Čo 

je pravda“! 

 

Deväť ušľachtilých čností 

Existuje pekný, patrične okomentovaný zoznam Deviatich 

ušľachtilých čností Ásatrú. Poďme sa teda na ne pozrieť 

a porovnávajme ich s tým, čomu verí a čo vyznáva kresťan-

stvo! Znejú poväčšine naozaj skvelo, skutočne hrdinsky. 

Človeka napadne, ţe by to naozaj bola škoda, keby kresťan-

stvo stálo v opozícii voči týmto kvalitám! Aká je teda prav-

da? 

 

1) SILA JE LEPŠIA AKO SLABOSŤ – s komentárom: 

„Nech si len ostatní ţijú vo svojej bezbrannosti a zraniteľnos-

ti. My sa za svoju silu nehanbíme. Odmietame kulty antihrdi-

nov a bohovia, ktorých vyznávame nie sú pre slabých.“  

Máte pocit, ţe kresťanstvo (a Biblia ako taká) zastávajú 

názor, ţe slabosť je lepšia, ako sila?  

Nedá mi neodcitovať Starý zákon, napríklad keď Boh hovorí 

ku Gedeonovi: „
14

 Pán sa k nemu obrátil a povedal: "Choď s 

touto svojou silou a vysloboď Izrael z ruky Madiánčanov! 

Posielam ťa!" (Sdc 6,14). A čo ešte Boţie slová, ktoré znejú 



k Jozuemu: „Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho 

ţivota. Ako som bol s Mojţišom, tak budem aj s tebou. Nene-

chám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. 
6 

Buď silný a udatný! 

Lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičného vlastníctva 

krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, ţe im ju dám. 
7 

Len 

buď silný a veľmi udatný!“ (Joz 1,5–9). Znie Vám to ako vele-

benie slabosti? 

Nemalo by nás to prekvapovať. Nie je predsa človek stvorený 

na obraz a podobu Boha? A JHWH rozhodne nie je slabochom, 

to nie! Nechajme teraz stranou Exodus, ktorý naozaj nepotrebu-

je ţiaden zvláštny komentár, azda len spomenieme slová, 

ktorými Izrael túto udalosť opísal: „Pán je bojovník, JHWH je 

meno jeho.  
4
 Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora a 

jeho vyberaní vodcovia sa potopili v Červenom mori.  
5
 Vlny ich 

pokryli, klesli sťa kameň do hlbín.  
6
 Tvoja pravica, Pane, čo 

vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla.“ (Ex 

15,3–6). Opis JHWH ako bojovníka a hrdinu nie je na tomto 

mieste zďaleka ojedinelý, stačí len spomenúť napríklad: „Kto je 

ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.“ (Ţ 24,8), 

alebo „Ako bohatier kráča Pán, ako bojovník vzbudzuje zápal, 

volá, ba kričí bojovne, vrhá sa na nepriateľov.“ (Iz 42,13).  

Moţno si teraz povieme: No, to bol Starý zákon. Ale čo kres-

ťanstvo?  

V liste Hebrejom sa môţeme dočítať: „
2
 A čo mám ešte pove-

dať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeo-

novi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o 

prorokoch,  
33

 ktorí vierou dobývali kráľovstvá, vykonávali 

spravodlivosť, získali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy,  
34

 

uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali 

mocnými, muţneli v boji, na útek zaháňali cudzie šíky;  
35

 ţeny 

dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale 

neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkriesenie.“ (Hebr 

11,32–35). Znie Vám to ako velebenie malosti a slabosti? 

Ale poďme pekne po poriadku. O Jeţišovi sa dá povedať 

všeličo, ale rozhodne nie to, ţe by bol slabý. Písmo o Ňom 

hovorí: „
22

 Muţovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás 

potvrdil muţa, Jeţiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a 

znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami 

urobil.“ (Sk 2,22), ľudia okolo Neho sa neustále pýtajú: „Skade 

má tento takú múdrosť a zázračnú moc?“ (Mt 13,54). Dokonca 

aj Jeho smrť na kríţi: stačí čítať Jánovo evanjelium (v tom to asi 

vidieť najlepšie) a vidíme muţa, ktorý dobrovoľne kladie svoj 

ţivot v záujme niečoho veľkého a vznešeného. Keď ho prídu 

zatknúť, je to podobné, ako keby skupinka myší išla poviazať 

leva (pamätáte si na film Kroniky Narnie, keď zajímali Asla-

na?). Čítame: „
4
 Ale Jeţiš, keďţe vedel všetko, čo malo naňho 

prísť, popodišiel a opýtal sa ich: "Koho hľadáte?"  
5
 Odpoveda-

li mu: "Jeţiša Nazaretského." Povedal im: "Ja som." Bol s nimi 

aj zradca Judáš.  
6
 Ako im povedal: "Ja som," cúvli a popadali 

na zem.“ (Jn 18,4–6). A v nasledujúcom verši vidíme Jeţiša, 

ako trpezlivo čaká, kým sa pozviechajú z tohto letmého závanu 

Jeho skrytej moci a potom sa nimi nechá zviazať a odviesť… 

hoci niet tých pút a tej sily, ktoré by Ho dokázali prinútiť. 

A takto, hrdý, mocný, nezlomený, završuje svoje poslanie aţ do 

záverečného „Je dokonané!“ (Jn 19,30) a dáva jasne najavo, ţe 

je to On, kto koná – a ostatní sú aj s Pilátom a legionármi 

odsunutí do úlohy zlomyseľných a zákerných síce, ale predsa 

len štatistov, bezmocných a neschopných Mu akokoľvek ublí-

ţiť, keby to sám nechcel: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, 

keby ti to nebolo dané zhora.“ (Jn 19,11)… 

Podobne to vidíme aj u apoštolov a učeníkov. Ich zbabelý útek 

v Getsemanskej záhrade je výsledkom toho, ţe stále neuverili 

Jeţišovi a Jeho Evanjeliu a ešte neprešli vnútorným obrátením. 

Preto, tesne pred onými udalosťami, hovorí na adresu Petra 

a ostatných jasne a otvorene: „A ty, aţ sa raz obrátiš, posilňuj 

svojich bratov.“ (Lk 22,32). A potom, po Víťazstve 

a Vzkriesení, dôrazne prikazuje učeníkom: „
49

 Hľa, ja na vás 

zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým 

nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 24,29). Jeho 

učeníci nemajú ísť do sveta v slabosti, ale v sile, v opravdivej 

Boţej moci. V tej moci, ktorú keď prvý raz na sebe okúsili, 

tak čítame: „
17

 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a 

hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom 

mene!"  
18

 On im povedal: "Videl som satana padať z neba 

ako blesk.  
19

 Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a 

škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.“ 

(Lk 10,17–19). Ako ozvena za tým znejú Jánove slová: 

„Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Boţie slovo ostáva vo 

vás a premohli ste Zlého.“ (1 Jn 2,14) 

Ale čo Pavol? Nehovorí vari, ţe má záľubu v potupe 

a v prenasledovaní? Pozrime sa presne na toto Pavlovo 

vyznanie: „
6
 Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem 

nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Ale zdŕţam sa, aby 

si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje 

odo mňa,  
7
 a aj pre veľkosť zjavení. A aby som sa nevyvyšo-

val, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije 

po tvári, aby som sa nevyvyšoval.  
8
 Preto som tri razy prosil 

Pána, aby odstúpil odo mňa,  
9
 ale on mi povedal: "Stačí ti 

moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." A 

tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne 

prebývala Kristova sila.  
10

 Preto mám záľubu v slabostiach, 

v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre 

Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ (2 Kor 12,6–

10). Čo teda Pavol hovorí? Najprv hovorí o „veľkosti zjave-

ní“, ktoré zaţil (a mohol by spokojne spomínať aj znamenia 

a zázraky a prejavy moci, ktoré sa jeho rukami diali). Vzápätí 

si ale uvedomuje, ţe prejavom skutočnej veľkosti hrdinu nie 

je sila a moc samotná, ale to, ţe jej dokáţe sám odolať 

a neprepadnúť pýche. Ak by sa tak stalo, potom by sa z Pavla 

stal tyran a despota a diktátor, o ktorom hovorí Jeţiš: „
48

 Ale 

keby si zlý sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde”  
49

 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami,  
50

 

pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodi-

nu, o ktorej sa nenazdá,  
51

 oddelí ho a dá mu podiel medzi 

pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“ (Mt 24,48–

51). Tam, kde padli Platónov Gýges, Tolkienov Saruman, či 

Boromir, alebo v našom svete najrôznejší tyrani 

a despotovia, tam Pavol odoláva a nenechá sa strhnúť mocou, 

ktorou z Boţej veľkorysosti vládne. Jeho stratégia je jedno-

duchá: „Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v 

prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista…“ – je ako mocný 

hrdina, ktorý svoju ţiariacu zbroj a mocný meč zahaľuje 

ošúchaným a všedným odevom, ako Gandalf Biely, zahaľu-

júci svoje svetlo a moc do ošumelého plášťa, aby tak sila 

ostala podriadená jemu a nie on sile, ktorá by ho ovládla. 

Naozaj si myslíte, ţe Pavol tu velebí malosť, zohnutosť, 

plazenie sa a slabosť? A ţe sám takým je? Nezmysel! Keby 

všetci mocní vládli Pavlovou mocou a mali v sebe vnútornú 

silu, ktorá ho chránila pred osudným pádom, svet by vyzeral 

inak, neţ vyzerá dnes! A určite nie horšie! 

Veciam, súvisiacim s touto témou, sa budeme venovať ešte 

v druhej polovici našej úvahy. Teraz stačí, ak uzatvoríme, ţe 

Pavol určite nie je slaboch, ani nič podobné. Je to v plnom 

zmysle slova muţ moci – aţ natoľko, ţe čítame o ňom 

a o jeho druhovi Barnabášovi: „
11

 Keď zástupy videli, čo 

Pavol urobil, po lykaonsky kričali: "Zostúpili k nám bohovia 

v ľudskej podobe."  
12

 Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla 

Merkúrom, lebo on viedol reč.  
13

 A kňaz Jupiterovho chrá-

mu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s 

ľuďmi obetovať.“ (Sk 14,11–13) – tak nadľudsky vznešení 

a mocní sa im obaja javili! A tento mocný hrdina vyuţíva 



dokonca aj samú slabosť (a kto v sebe nemal slabosť, bájnym 

Thorom počnúc cez Agamemnona, Odyssea aţ po Napoleona,?) 

ako zdroj a oporu Moci, ktorá v ňom silne pôsobí – a tak tam, 

kde padol Paris, kde neobstál Achilles a kde pohoreli iní veliká-

ni (v meradlách sveta, samozrejme), tam on obstál. Ak toto nie 

je profil skutočného mocného hrdinu, potom ťaţko povedať, kto 

iným by sa mohol takto titulovať, ţe? 

 

2) ODVAHA JE LEPŠIA AKO ZBABELOSŤ – s komentá-

rom: „Odváţnym prístupom k ţivotnému zápasu neustále zväč-

šujeme svoje schopnosti. Bez odvahy nejde nič iného dosiah-

nuť!“  

No, myslím si, ţe mnohé z toho, čo sme si uţ hovorili 

v predchádzajúcom bode, platí aj tu. Len spomeňme ešte raz 

výzvu Boha k Jozuemu: „Nik ti nebude môcť odolať po všetky 

dni tvojho ţivota. Ako som bol s Mojţišom, tak budem aj s 

tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. 
6 

Buď silný a 

udatný! Lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičného 

vlastníctva krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, ţe im ju 

dám. 
7 

Len buď silný a veľmi udatný!“ (Joz 1,5–9). Boh priamo 

vyzýva Jozueho: „Len buď veľmi udatný!“  

V Novom zákone sa o zbabelosti hovorí jasne: „A povedal mi: 

"Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému 

dám zadarmo z prameňa ţivej vody.  
7
 Kto zvíťazí, zdedí toto; a 

ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom.  
8
 Ale zbabelci, 

neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modlosluţob-

níci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a 

sírou; to je tá druhá smrť.“ (Zjv 21,6–8). Všimli ste si? Na 

odmenu v podobe nesmrteľnosti majú nárok tí, ktorí „zvíťazili“ 

– nie však zbabelci! Potrebujeme to povedať ešte jasnejšie? 

Nečudujme sa teda, ţe aj na adresu apoštolov neustále počúva-

me konštatovanie: „Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k 

apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a ţe s ním 

hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Jeţišovom mene.  
28

 

A ţil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene.“ 

(Sk 9,27n); „
3
 Zdrţali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali 

v Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým, ţe 

dával, aby sa diali znamenia a divy ich rukami.“ Sk 14,3; „
6
 

Preto smelo môţeme povedať: "Pán mi pomáha, nebudem sa 

báť; čoţe mi urobí človek?"“ (Hebr 13,6) 

Špeciálne o odvahe rásť a prekračovať svoje hranice hovorí 

Jeţiš v podobenstve o talentoch, kde uspejú tí, ktorí sa vypracu-

jú zo sluhov na samostatných obchodníkov – a naopak, sluha, 

ktorý odmieta rásť a rozvíjať sa, je odmietnutý! 

Apoštoli a učeníci Pána chápali svoje ţivoty ako odváţne 

napredovanie a neustály rast, tak, ako to hovorí komentár: 

„Odváţnym prístupom k ţivotnému zápasu neustále zväčšujeme 

svoje schopnosti.“ Pavol napríklad hovorí: „A nielen to: chváli-

me sa aj súţeniami, veď vieme, ţe súţenie prináša trpezlivosť,  
4
 

trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.  
5
 A 

nádej nezahanbuje, lebo Boţia láska je rozliata v našich srd-

ciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,3–5). 

A Jakub: „
2
 Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď pod-

stúpite všelijaké skúšky,  
3
 veď viete, ţe skúška vašej viery 

prináša vytrvalosť.  
4
 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých 

skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaos-

távali.“ (Jak 1,2–4) A zase inde hovorí Pavol sám o sebe: „Pre 

Ţidov som sa stal akoby Ţidom, aby som získal Ţidov. Pre tých, 

čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom - hoci sám som 

nebol pod zákonom -, aby som získal tých, čo boli pod zákonom.  
21

 Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona - hoci 

bez Boţieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým 

zákonom -, aby som získal tých, čo boli bez zákona.  
22

 Pre 

slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všet-

kých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niekto-

rých.  
23

 A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom 

podiel.  
24

 Neviete, ţe tí, čo beţia na štadiÓne, beţia síce 

všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Beţte tak, aby 

ste sa jej zmocnili.  
25

 A kaţdý, kto závodí, zdrţuje sa všetké-

ho; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však 

neporušiteľný.  
26

 Ja teda tak beţím, nie ako na neisto, tak 

bojujem, nie akoby som bil do vetra.  
27

 Ale krotím svoje telo 

a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným káţem, sám 

nebol zavrhnutý.“ (1 Kor 9,20–27) 

Apoštoli okrem Ján všetci ochotne obetovali aj svoje ţivoty 

pre vieru a nádej v Jeţiša Krista – a Ján sa tomuto osudu 

vyhol nie preto, ţe by nemal k tomu odvahu, alebo by chýba-

la snaha zo strany jeho nepriateľov. Je toto známka zbabelos-

ti?  

A počujte toto: Bolo to po skončení krvavého prenasledova-

nia kresťanov za cisára Décia v 3. storočí. Prenasledovanie to 

bolo krátke, ale krvavé, prvé všeobecné, plošné prenasledo-

vanie kresťanov v celej Rímskej ríši. Décius vydal nariade-

nie, podľa ktorého všetci obyvatelia Ríše – muţi, ţeny, ba aj 

deti – museli povinne obetovať rímskym bohom. Kto obeto-

val, dostal potvrdenie. Kto neobetoval, bol mučený. Ak ani 

potom neobetoval, bol popravený. Mnoho kresťanov zahynu-

lo, niektorí odpadli a zradili vieru a niektorí zvolili šikovnú 

„strednú cestu“: podplatili sudcov a tí im vydali potvrdenku 

bez toho, aby tak museli obetovať modlám, alebo naopak 

podstúpiť mučenie a smrť, respektíve sa skrývať a ţiť ako 

štvanci na úteku. Na pohľad elegantné riešenie. O to viac nás 

po skončení prenasledovania zarazia dve veci: Po prvé, ţe 

títo „šikovní ľudia“ boli všeobecne celou Cirkvou povaţova-

ní za „padlých“, za ľudí, ktorí zradili a preto odpadli od 

Cirkvi. O tom ţiadna diskusia nebola. To bol fakt. Diskusia – 

a veľmi razantná – sa viedla o tom, či týchto padlých kedysi-

kresťanov, ktorí sa takto vyhli prenasledovaniu, mučeniu a 

smrti, vôbec ešte moţno prijať naspäť do Cirkvi, nezávisle na 

tvrdom a dlhotrvajúcom pokání, ktoré na znak ľútosti konali! 

A pritom, čoho sa vlastne dopustili? Striktne vzato nikdy 

Krista nezradili, ani nezapreli. Iba nepreukázali dostatok 

odvahy hrdinsky podstúpiť smrť a preto sa jej iba vyhli. Ak 

sa previnili, tak jedine nedostatkom odvahy. A predsa to 

stačilo na to, aby stratili  svoje právo a výsadu byť kresťanmi 

(takmer navţdy – nakoniec ešte dostali jednu šancu napraviť 

toto svoje zlyhanie)! 

A čo nasledujúce generácie? Bol vari zbabelcom sv. Martin, 

keď v roku 354 išiel sám a neozbrojený pred svojou légiou 

oproti vojsku Alemanov, ozbrojený len vierou v Krista 

a kríţom? Keď ho Germáni videli, zmohlo ich to natoľko, ţe 

namiesto boja vyslali Rimanom oproti posolstvo so ţiados-

ťou o mier… Bol zbabelcom sv. Patrik, unesený ako dieťa 

pirátmi a predaný do otroctva v Írsku? Podarilo sa mu ujsť – 

len preto, aby sa o niečo neskôr vrátil späť do krajiny svojho 

otroctva a utrpenia ako misionár a biskup a silou svojho 

neohrozeného ohlasovania priviedol celé Írsko ku Kristovi? 

Alebo sv. František, ktorý sa sám a bez zbrane vybral naproti 

islamskej armáde, aby osobne kázal všemocnému sultánovi 

Al-Malikovi al-Kamilovi? Alebo sv. Sebastián? Sv. Jana 

z Arcu, Panna Orleánska? A mnoţstvo ďalších? Boli vari 

zbabelcami benediktíni, ktorí odváţne prenikali do v tých 

časoch divej, neistej a barbarskej Európy, usadzovali sa 

uprostred lesov a močiarov, premieňali ich na úrodnú zem 

a učili ľudí (aj našich divých predkov) civilizácii? Alebo 

dnešní misionári, pôsobiaci v ohniskách vojen a zostávajúci 

aj vtedy, keď pracovníci OSN a Červeného kríţa evakuujú, 

lebo je to „príliš riskantné“? Sú preto vari zbabelci? 

Byť kresťanom znamená podstúpiť skutočný zápas. Biblia 



nás vyzýva: „(Jeţiš) namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal 

na seba kríţ, pohrdol potupou a sedí po pravici Boţieho trónu.  
3
 Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby 

ste neochabovali a neklesali na duchu.  
4
 V boji proti hriechu 

ste ešte neodporovali aţ do krvi.“ (Hebr 12,2–4). Rovnako 

Pavol volá a vyzýva: „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile 

jeho moci.  
11

 Oblečte si Boţiu výzbroj, aby ste mohli čeliť 

úkladom diabla.  
12

 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale 

s knieţatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, 

so zloduchmi v nebeských sférach.  
13

 Preto si vezmite Boţiu 

výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a 

obstáť!  
14

 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si 

pancier spravodlivosti  
15

 a obujte si pohotovosť pre evanjelium 

pokoja!  
16

 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môţete 

uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!  
17

 A zoberte si aj prilbu 

spásy a meč Ducha, ktorým je Boţie slovo!“ (Ef 6,10–17) Ešte 

stále sa Vám zdá, ţe kresťanstvo by mohlo stáť proti odvahe 

a smelosti a podporovať v ľuďoch zbabelosť, stagnáciu, bázli-

vosť, hanbu a strach, ako to v spomenutom filme ústami Beo-

wulfa tvrdí reţisér Róbert Zemeckis? 

Kresťanstvo určite nie je o zbabelosti. Kresťanstvo – to je 

volanie do boja, volanie k skutočnému a tvrdému zápasu opra-

vdivého rastu a rozvoja celého človeka! Byť kresťanom vyţadu-

je guráţ a odvahu. Zbabelosť je skutočne niečo, čo znemoţňuje 

byť kresťanom, ako uvádza Zjavenie apoštola Jána. 

 

3) RADOSŤ JE LEPŠIA AKO HANBA – s komentárom: 

„Radšej sa radujme zo svojej skromnosti, neţ by sme sa mali 

hanbiť za to kto sme. Nepravá hanba (vina) - pre našu vieru, 

silu alebo veľkosť - nás zotročovala dosť dlho!“  

Inými slovami: Nehanbime sa za to, čím sme!  

Priznám sa, ţe táto zásada pripúšťa dva moţné významy: 

 Nehanbím sa za to, čím som, som s tým spokojný, nič s tým 

nerobím a je mi to fuk. Som zbabelec? Nevadí. Som luhár? 

Nevadí. Som slaboch? Nevadí! Som zradca a podliak? Ani 

to nevadí! Myslím si však, ţe to asi nie je to, na čo vyzná-

vači Ásatrú myslia pri tomto pravidle. A keby na to práve 

takto mysleli, tak potom som fakt hrdý na to, ţe sa v tomto 

smere od nich kresťanstvo podstatne odlišuje. 

 Druhá moţnosť je pravdepodobnejšia: usilujem sa byť 

najlepší, aký dokáţem – a neporovnávam sa s inými. Nezá-

leţí mi na tom, či som bohatší, silnejší, šľachetnejší, udat-

nejší ako ostatní, alebo nie. Idem po svojej ceste, napredu-

jem a radujem sa zo ţivota a z toho, ako rastiem. Ak je 

zmyslom týchto slov toto, potom sme na pôde kresťanstva!  

Mnoho ľudí si myslí, ţe kresťanstvo je neustálej hanbe 

a o neustálom sebaobviňovaní sa. Všade visí a číha hriech 

a človek by sa nemal smiať, ani radovať, skôr oplakávať svoje 

hriechy a venovať sa neustálemu pokániu.  

Lenţe ako potom vysvetliť Pavlove slová: „
4
 Ustavične sa 

radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4)? Jeţiš 

hovorí podobne: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a 

ničil. Ja som prišiel, aby mali ţivot a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 

10,10). V gréčtine ono „hojnejšie“ znie perissos a znamená to 

„presahujúc mieru“, pretekajúc, viac, neţ niekto dokáţe do seba 

pojať! Naozaj si myslíte, ţe ţivot v neustálom sebaobviňovaní, 

alebo v neustálej hanbe za to, čím sme, by sa dal nazvať „pre-

kypujúcim ţivotom“? 

A  Jeţiš znova a znova opakuje: „Toto som vám povedal, aby vo 

vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. … Aj vy ste 

teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. 

A vašu radosť vám nik nevezme. … Doteraz ste o nič neprosili v 

mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola 

úplná. … Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby 

mali v sebe moju radosť - a úplnú.“ (Jánovo evanjelium).  

Táto radosť pramení z dvoch dôleţitých faktov: 

 BOŢIE SYNOVSTVO: Biblia hovorí: „Pozrite, akú 

veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Boţími deťmi 

a nimi aj sme.“ (1 Jn 3,1) V porovnaní s týmto vyvole-

ním je všetko ostatné vedľajšie a nepodstatné. Kráľ, či 

otrok, boháč, alebo chudobný – Boţie synovstvo nič 

z toho neprekoná a nič z toho nedokáţe nahradiť, ale ani 

zatieniť mocnú skúsenosť Boţieho Ducha synovstva. 

Pavol preto vecne a triezvo píše: „
20

 Nech kaţdý zostane 

v tom stave, v ktorom bol povolaný.  
21

 Bol si povolaný 

ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj 

mohol stať slobodným, radšej to vyuţi.  
22

 Lebo kto je 

povolaný v Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. 

Podobne kto je povolaný ako slobodný, je Kristov slu-

ţobník.  
23

 Draho ste boli kúpení. Nestaňte sa otrokmi 

ľudí!  
24

 Bratia, nech kaţdý zostane pred Bohom v tom, v 

čom bol povolaný.“ (1 Kor 7,20–24). Ani ten (ľudsky) 

najposlednejší otrok si nemusí robiť starosti a hanbiť sa 

za svoj stav, pretoţe „uţ nie si otrok, ale syn; a keď syn, 

tak skrze Boha aj dedič.“ (Gal 4,7). A to uţ niečo zna-

mená, to uţ je skutočne dôvod na opravdivú, radostnú 

hrdosť, v ktorej nie je nič pokrivené, ani nerestné! 

 ODPUSTENIE: Ako sme uţ spomenuli pred chvíľou, ak 

urobíme niečo zlé, je znakom normálnosti, ţe nás to mr-

zí a hanbíme sa za to. Ak by to tak nebolo, potom to nie 

je čnosť, ale nenormálnosť a úchylka. Skrýva sa v tom 

ale jeden váţny problém: Ak si pripustíme svoje chyby 

a zlyhania, dokonca svoje zlé skutky – potom našu ra-

dosť kalí pocit hanby a pocit viny. Ak sa mu chceme vy-

hnúť, tak potom musíme pre zmenu poprieť svoje viny 

a nedostatky, obhajovať ich, potláčať, ukrývať – a ani 

toto nie je riešenie. Jeţiš naproti tomu skutočné riešenie 

priniesol a je ním ODPUSTENIE. Preto Biblia na jednej 

strane môţe povedať jasne a bez vytáčania: „
23

 veď vše-

tci zhrešili a chýba im Boţia sláva;“ (Rim 3,23) 

a súčasne „jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,  
9
 

ţe dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.“ (1 Pt 1,8n) 

Vďaka odpusteniu uţ priznanie hriechu a viny nie je po-

ukáţkou na doţivotný pocit viny a hanby. Ako hovorí 

Ján: „
19

 Podľa toho poznáme, ţe sme z pravdy, a upoko-

jíme si pred ním srdce.  
20

 Lebo keby nám srdce niečo 

vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.“ (1 Jn 

3,19n). Som hriešnik, ale môţem sa napriek tomu rado-

vať a tešiť – ba práve preto tešiť a radovať, pretoţe Boh 

mi odpustil a tým zo mňa toto bremeno raz a navţdy 

zloţil! To je model radosti v podaní Biblie!  

Výsledkom je vskutku prekypujúci ţivot, ţivot pravdivý, 

nepokrytecký a pritom plný radosti, umocnenej skúsenosťou, 

ţe Boh nielen odpúšťa, ale aj uzdravuje a premieňa celú našu 

bytosť podľa jasného vzoru Jeţiša Krista: „A my všetci s 

odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a 

Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší 

obraz.“ (2 Kor 3,18) – aţ k záverečnému cieľu a Boţiemu 

zámeru: „aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení 

v láske;  
5
 on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle 

predurčil, aby sme sa skrze Jeţiša Krista stali jeho adopto-

vanými synmi  
6
 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás 

obdaroval v milovanom Synovi.“ (Ef 1,4–6). Som hriešnik – 

ale Jeţiš mi odpustil a uzdravil ma – a tak uţ viac nie som 

hriešnik, ale Boţí syn (dcéra) a sám Jeţiš a Jeho Duch spolu 

s mojim duchom utvárajú vo mne dych vyráţajúce dielo 

premeny človeka na boha! No povedzte, nie je to dôvod 



k veľkej, ale naozaj veľkej radosti, ktorú nám naozaj nik nemô-

ţe vziať? 

 

4) ČESŤ JE LEPŠIA AKO ZNEUCTENIE – s komentárom: 

„To čo robíme musíme robiť úprimne a ozajstne a musíme 

jednať vţdy skôr so vznešenosťou neţ s nízkosťou. Naše vnútor-

ne meradlá by mali byť v našich srdciach ako vysoko zdvihnuté 

zástavy.“  

Potrebuje toto vôbec nejaký komentár?  

Stačí vari, ak uvedieme: „ 
13

 Veď to Boh pôsobí vo vás, ţe aj 

chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.  
14

 Všetko robte bez šomra-

nia a pochybovania,  
15

 aby ste boli bezúhonní a úprimní, Boţie 

deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi 

ktorým svietite ako svetlá na svete.“ (Flp 2,13–15)? Alebo 

Jeţišove slová: „
14

 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na 

návrší sa nedá ukryť.  
15

 Ani lampu nezaţnú a nepostavia pod 

mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.  
16

 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 

skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 

5,14–16).  

A o tom, ţe sa má jednať o skutočne vnútorné pohnútky a nie 

o vonkajšie dodrţiavanie nejakých pravidiel, tak o tom svedčí 

uţ samotné slovo pre „pokánie“, ktorým je metanoia – hlboká 

zmena celého modelu myslenia človeka a následne zmena 

celého človeka. Vonkajšie dodrţiavanie niečoho nemá podľa 

Jeţiša ţiaden zmysel, je to iba zdanie, pokrytectvo, ako sám 

hovorí: „
27

 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa 

podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale 

vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!  
28

 Tak sa 

aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní 

pokrytectva a neprávosti.“ (Mt 23,27n). Takţe iba zakončime 

listom Hebrejom: „Lebo ak uţ krv capov a býkov a popol z 

jalovice pokropením poškvrnených posväcuje, aby boli telesne 

čistí,  
14

 o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám 

seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie 

od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúţiť ţivému Bohu.“ (Hebr 

9,13n) 

 

5) SLOBODA JE LEPŠIA AKO OTROCTVO – s komentá-

rom: „Nemáme ţiadnych pánov! Tí ktorí by nás chceli z akého-

koľvek dôvodu zotročiť, sú našimi nepriateľmi. Totalitné mra-

venčie hniezda sú opakom našich predstáv slobodných silných 

vetrov severských zemí.“  

Čo k tomu dodať? Kristove slová: „
18

 "Duch Pána je nado 

mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. 

Poslal ma oznámiť zajatým, ţe budú prepustení, a slepým, ţe 

budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu…“ (Lk 4,18) 

hovoria sami za seba.  

Sloboda a oslobodenie je jedna z kľúčových tém Biblie – od 

okamihu vyslobodenia z Egypta aţ po Jeţiša Krista. Mimocho-

dom: samotné prvé prikázanie Desatora vyjadruje presne túto 

slobodu, hlavne ak si ho prečítame tak, ako znie v Hebrejčine: 

„Ja som JHWH (= TEN KTORÝ JE S TEBOU), tvoj Boh, ktorý 

ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.  
3
 Nebudeš mať 

iných bohov okrem mňa!“ (Ex 20,2n) Všimli ste si to? Uţ 

ţiadne uctievanie faraónov a despotov a kráľov ani nikoho 

iného! Ste slobodní – a garantom tejto slobody je JHWH, ktorý 

je s vami a ktorý túto Vašu slobodu od všetkých tyranov raz 

a navţdy zaručuje! Ak sa Izrael v budúcnosti dostane do podru-

čia, bude to vţdy len následok toho, ţe opustil Boha – stĺp 

a oporu svojej slobody: „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby 

bol Izrael kráčal mojimi cestami,  
15

 ihneď by som bol jeho 

nepriateľov pokoril a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.  
16

 Zaliečali by sa mu nepriatelia Pánovi a ich osud by trval 

naveky.  
17

 Kŕmil by som ho jadrom pšeničným a sýtil medom 

zo skaly.“ (Ţ 81,14–17). Slovami Pavla: „
17

 Pán je Duch; a 

kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“ (2 Kor 3,17). 

Túto lásku kresťanstva k slobode vidíme práve v stredoveku, 

keď v Európe kresťanstvo vrcholilo: Ţiadni absolutistickí 

králi. Ako hovorí historička Régine Pernoud: „Hoci je výrok 

o „kráľoch, ktorí za tisícročie vybudovali Francúzsko", dnes 

uţ trocha ošúchaný, naráţal na dôleţitý bod - na zamieňame 

stredovekej kráľovskej moci s klasickou monarchiou. Feu-

dálny kráľ je pánom medzi ostatnými pánmi; ako iní, tak aj 

on spravuje osobné léno, v ktorom vykonáva spravodlivosť, 

ochraňuje tých, ktorí zaľudňujú jeho panstvo, a vyberá 

poddanské poplatky buď peňaţné, alebo v naturáliách. Mimo 

tohto panstva existuje kráľ, ten, ktorého pomazali svätou 

krizmou. Slobodne rozhoduje v konfliktoch, je lénnym pánom 

nad lénnymi pánmi, je to muţ, ktorý si berie na zodpovednosť 

ochranu kráľovstva, a preto sú mu ostatní feudálni páni 

povinní vojensky vypomáhať. Táto pomoc sa, mimochodom, 

stanovuje len na značne obmedzený čas - na štyridsať dní do 

roka. Podmienky, za ktorých sa mu pomoc udeľuje, upravuje 

obyčaj, ale titul kráľa neznamená, ţe jeho ekonomická alebo 

vojenská sila je väčšia ako sila iných vazalov, to len ľudská 

opatrnosť mu diktuje, aby sa staral o udrţanie rovnováhy 

medzi veľkými vazalmi, alebo medzi nimi a sebou samým. 

Kráľ nevlastnil nijaký z atribútov, ktoré sa uznávajú ako 

symboly zvrchovanej moci: nemohol vyhlasovať všeobecné 

zákony, ani vyberať dane z celého kráľovstva, ani postaviť 

armádu.“ Aţ v čase renesancie a humanizmu a osvietenstva 

vznikli modely štátu s absolutistickými a svojvoľnými 

panovníkmi, vládnucimi za pomoci štátnej armády, generá-

lov a mohutného úradníckeho aparátu! Otroctvo 

v kresťanstve zaniklo – ale znova ho vzkriesili renesancia 

a humanizmus spolu s rímskymi predstavami, v mene kto-

rých boli napríklad ţeny vytlačené zo spoločenského ţivota 

(kde v kresťanskom stredoveku mali pevné a rovnoprávne 

miesto). Nie je to zaujímavé, ţe snahy o tyraniu, nerovnop-

rávnosť ţien, znovuzavedenie otroctva a dokonca aj vznik 

klasického, vskutku zotročujúceho nevoľníctva, začína 

v Európe úmerne ústupu kresťanstva a návratu k pohanským, 

v tomto prípade antickým konceptom?  

Koncept všeobecnej slobody a rovnosti, na ktorom dnes stojí 

Európska civilizácia a moderné právo a demokracia, je 

koncept rýdzo kresťanský. Ani demokratické Atény nič také 

nepoznali: v nich sa demokracia vzťahovala len na pár 

percent (zhruba 10%) „slobodných občanov“, ostatní boli 

z tejto demokracie vylúčení. Dnes by sme takúto formu vlády 

skôr ako „demokraciu“ označili slovom „aristokracia“… 

Posledná otázka: A čo sloboda vo vzťahu k Bohu? Paradox-

ne, v pohanstve nič také nejestvovalo. Bohovia boli bohovia 

a nestrpeli, aby sa niekto vymaňoval spod ich vlády  autority. 

Polovica rôznych bájí a povestí je práve o rôznych Enkidu-

och, Gilgamešoch, Mídasoch a Tantaloch a Niobách 

a Obroch bojujúcich s Ásami (germánski bohovia) o moc 

a o to, kto sa komu podriadi. Jedine v kresťanstve zaznieva 

niečo iné: „
15

 Uţ vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, 

čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretoţe som vám 

oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ (Jn 15,15) 

a potom „
15

 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa 

museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synov-

stva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!"  
16

 Sám Duch spolu s 

naším duchom dosvedčuje, ţe sme Boţie deti.  
17

 Ale ak sme 

deti, sme aj dedičia: Boţí dedičia a Kristovi spoludedičia…“ 

(Rim 8,15–17). Ak dáme stranou ateistov (a tí sa len ťaţko 

môţu cítiť úplne slobodne v neovládateľnom a slepom 



monštre Vesmíru), tak potom jediní veriaci, ktorí sa môţu voči 

svojmu Bohu cítiť naozaj slobodne, partnersky, takpovediac aţ 

rovnoprávne (v rámci vzťahu adoptovateľ – adoptovaný, samo-

zrejme), sú kresťania! 

 

6) PRIATEĽSTVO JE LEPŠIE AKO ODCUDZENIE – 

s komentárom: „Je nám cudzia izolácia a osamelosť moderného 

ţivota. Ani ju neuznávame ako nutné zlo. Vyzývame náš ľud k 

návratu k rodinným a priateľským zväzkom, ku klanu, kmeňu, 

rodine.“  

Ak niekde na svete jestvovali a jestvujú skutočné intenzívne 

komunity ľudí, tak potom je to v kresťanstve. Od počiatočnej 

Jeţišovej výzvy: „
20

 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo 

skrze ich slovo uveria vo mňa,  
21

 aby všetci boli jedno, ako ty, 

Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet 

uveril, ţe si ma ty poslal.  
22

 A slovu, ktoré si dal mne, ja som 

dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno -  
23

 ja v nich a ty vo 

mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, ţe si ma ty 

poslal a ţe ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17,20–23) cez 

prvú skúsenosť kresťanstva: „
44

 Všetci, čo uverili, boli pospolu 

a všetko mali spoločné.  
45

 Predávali pozemky a majetky a 

rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.  
46

 Deň 

čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s 

radosťou a úprimným srdcom poţívali pokrm.“ (Sk 2,44–46), 

Pavlove výstiţné slová: „
27

 Lebo všetci, čo ste pokrstení v 

Kristovi, Krista ste si obliekli.  
28

 Uţ niet Ţida ani Gréka, niet 

otroka ani slobodného, niet muţa a ţeny, lebo vy všetci ste jeden 

v Kristovi Jeţišovi.“ (Gal 3,27n) aţ po výrok Benedikta XVI.: 

„Keďţe láska je darom, ktorý dostali všetci, láska v pravde je 

silou, ktorá utvára spoločenstvo a zjednocuje ľudí takým spôso-

bom, v ktorom nie sú bariéry ani hranice. Spoločenstvo ľudí 

môţeme vytvárať my sami, no nikdy nebudeme môcť iba svojimi 

silami vytvoriť plne bratské spoločenstvo, ani nebude podneco-

vané ísť ponad svoje limity, inými slovami stať sa skutočne 

univerzálnym spoločenstvom. Jednota ľudského rodu, bratské 

spoločenstvo, presahujúce kaţdé rozdelenie, sa rodí tým, ţe ho 

dovedna zvoláva slovo Boha – Lásky. Aby sme sa vyrovnali 

s touto rozhodujúcou otázkou, musíme z jednej strany upresniť, 

ţe logika daru nevylučuje spravodlivosť a nestavia sa proti nej 

následne a zvonku. Na druhej strane treba upresniť, ţe ekono-

mický, sociálny a politický rozvoj, ak chce byť autenticky 

humánny, potrebuje, aby sa vytvoril priestor na princíp neziš-

tnosti ako výrazu bratstva.“ (Caritas in veritate). 

Alebo slovami Pavla: „
26

 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s 

ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky 

údy.  
27

 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1 Kor 

12,26n) 

 

7) REALIZMUS JE LEPŠÍ AKO VIERA V DOGMU – 

s komentárom: „ Slepá viera nemá v Ásatrú miesto. Naši pred-

kovia mohli byť úţasne mystický, ale zároveň boli aţ kruto 

praktický. Ţiadne pečené holuby priamo do úst, musíme jednať 

v tomto svete a nie len kľudne a ticho čakať na ten ďalší.“  

Tejto téme sme sa podrobne venovali v predchádzajúcej úvahe 

č. 317. Slepá viera ani nečinnosť naozaj nemajú v kresťanstve 

svoje miesto, slová Biblie na túto tému činnosti a práce vo svete 

sa dokonca stali príslovím: „Kto nechce pracovať, nech ani 

neje.  
11

 Lebo počúvame, ţe medzi vami niektorí ţijú neporiad-

ne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami.  
12

 Takýmto 

prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Jeţišovi Kristovi, aby 

pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.  
13

 Ale vy, bratia, 

neochabujte v konaní dobra.“ (2 Sol 3,10–13). Byť kresťanom 

znamená byť realistom, s jasným, zdravým sedliackym rozu-

mom, veriť faktom a spolu s Bohom – ako spolustvoritelia 

Stvoriteľa – pracovať na stvárňovaní tohto sveta. 

 

8) SILA A PRUDKOSŤ JE LEPŠIA AKO 

ODOVZDANOSŤ – s komentárom: „Trúfneme si byť 

všetkým tým, čím môţeme byť! Podstúpme riziká a okúsme 

bohatstvo ţivota, pasivita je pre ovce. Odmietame byť v 

ţivote len tak divákmi.“  

Presne tak! Ruka v ruke s Kristom si dokonca trúfame… byť 

ako Boh! Zboţštiť sa! Trúfame si na niečo, na čo sa ţiaden 

Viking nikdy neodváţil ani len pomyslieť!  

Jeţiš sám oceňuje razantnosť a podnikavosť, túţbu vyrovnať 

sa svojmu pánovi ako vzoru. V podobenstve o talentoch 

hovorí: „Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať 

sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.  
16

 

Prišiel prvý a vravel: “Pane, tvoja mína získala desať mín.”  
17

 On mu povedal: “Správne, dobrý sluha; pretoţe si bol 

verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.”  
18

 

Prišiel druhý a vravel: “Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.”  
19

 Aj tomuto povedal: “Ty maj moc nad piatimi mestami.”“ 

(Lk 19,15–19). A inde hovorí: „Od dní Jána Krstiteľa podnes 

trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ 

(Mt 11,12). „Násilníci“, v gréčtine biastés, doslovne silní, 

mocní, ba aţ divokí a prudkí! U Lukáša to znie podobne: 

„Zákon a Proroci sú aţ po Jána. Odvtedy sa zvestuje Boţie 

kráľovstvo a kaţdý naň ide násilím.“ (Lk 16,16). „Násilím“, 

v gréčtine je pouţité slovo harpazó, ktoré doslova znamená 

dobyť niečo (pevnosť napríklad), zaujať niečo s pouţitím 

sily. A potom znova a znova Jeţiš vyzýva: „Usilujte sa vojsť 

tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať 

vojsť, a nebudú môcť.“ (Lk 13,24). Usilujte sa! 

Neviem, ktoré náboţenstvá viedli ľudí k pasivite. Moţno tak 

egyptské náboţenstvo so svojim fatalistickým prístupom k 

„Západnej ríši“. Moţno Islam so svojim súčasným presved-

čením o nepoznateľnosti Alaha, nepoznateľnosti sveta 

a s jedinou poţiadavkou slepej poslušnosti jedinej boţskej 

Knihe. Ale určite nie kresťanstvo! Dobre to vidieť aj 

v Zjavení, kde Jeţiš na adresu jedného z kresťanských 

spoločenstiev adresuje výčitku: „
15

 Poznám tvoje skutky, ţe 

nie si ani studený, ani horúci. Kieţ by si bol studený alebo 

horúci!  
16

 Takto, ţe si vlaţný, ani horúci, ani studený, uţ-uţ 

ťa vypľúvam z úst.“ (Zjv 3,15n). Výrečné… 

 

9) VIERA PREDKOV JE LEPŠIA AKO 

UNIVERZALIZMUS – s komentárom: „Ásatrú nie je pre 

kaţdého. Je výtvorom ducha severoeurópskeho ľudu a svojou 

povahou najlepšie vyhovuje naším potrebám.“  

No a tu sa konečne NEZHODNEME! 

Ţijeme v modernej dobe a vieme, ţe zákony sveta sú univer-

zálne platné. Tie isté vzorce platia všade na Zemi a zrejme aj 

všade vo Vesmíre (a ak niekde prestávajú platiť, tak zase len 

podľa univerzálnych zákonitostí a pravidiel). Nie je moţné 

povedať: „Vy tam u vás, na Slovensku, vám lepšie vyhovuje 

predstava Zemegule, plávajúcej vesmírnym priestorom, ale 

u nás, na severe, to uţ neplatí. U nás uţ Zem nie je guľou, ale 

dutinou, nie je v prázdne, ale je uzatvorená v nekonečnom 

skalnom masíve dutosveta. U Vás, na Slovensku, je Slnko 

obrovskou plynovou guľou vo vzdialenosti miliárd kilomet-

rov – ale u nás na severe nič také nejestvuje. Naše Slnko je 

len malé svetlo, uväznené v strede kamennej dutiny našej 

Zeme.“ Znie to absurdne, ţe? Lenţe práve tak absurdne dnes 

v oblasti náboţenstva pôsobí na človeka, ktorý uţ má pozna-

nie a skúsenosť 21. storočia, pohanstvo s jeho lokálnymi 

boţstvami a mýtmi. 



Ak jestvuje nejaký Boh – a On jestvuje, fakty hovoria jasne – 

tak potom to musí byť naozajstný BOH, univerzálny a spoločný 

pre všetkých ľudí a celý svet. 

Pohanské predstavy lokálnych bôţikov, ktorý kaţdý vládne len 

na teritóriu svojho národa a vo svojom „obore“… bôţikov tak 

ľudských, ako sa to len dá (a o Odinovi a Thorovi a Lokim 

a podobne to platí obzvlášť!) – tak to je niečo, čo sa dnes 

vzpiera logike a poznaniu moderného človeka (a nielen jeho, 

spomeňme si len na dávneho Achnatona, alebo na Platóna, či 

Aristotela!).  

Podobne sa im vzpiera aj prezentovaný názor: „Nám sa lepšie 

hodí toto a toto náboţenstvo – a vám zase tamto, či hento!“ Nie 

je vari pravé a skutočné náboţenstvo vec pravdy a faktov? Musí 

byť, isto a samozrejme! Inak sa stane iba mýtom, iracionálnou 

mytológiou, ktorú si vyberáme nie na základe faktov, ale preto, 

ţe „nám vyhovuje“… To je však uţ len folklór – a v horšom 

prípade práve oná „slepá viera“ vo vymyslené nereálno… 

Tak v tomto sa kresťanstvo s Ásatrú nikdy a nijakovsky ne-

zhodne! Našťastie…! 

 

Ak si to teda zhrnieme: 

BYŤ KRESŤANOM znamená byť naplnený mocou zhora, 

byť silným, odváţnym, plným ţivota a radosti, uznávať 

česť, milovať slobodu, pestovať jednotu priateľstva 

v skutočnej priateľskej láske, jednotu bratskej komunity, 

jednotu jediného Tela Kristovho. Znamená mať zdravý 

rozum, veriť faktom a odmietať slepú vieru, mať pevné 

vnútorné zásady, byť ušľachtilý, nenávidieť zlo v akejkoľ-

vek podobe a jasne ho odmietať, pristupovať k ţivotu 

aktívne, činne a odhodlane, ako opravdivý spolustvoriteľ 

Stvoriteľa. Znamená to mať ducha bojovníka, ducha rytie-

ra. 

Navyše to znamená – práve vďaka zdravému rozumu a 

zakotvenosti vo faktoch – dôveru a spoločenstvo so skutoč-

ným, opravdivým Bohom, presahujúcim Vesmír, ktorý je 

všetko iné, len nie výmysel zaniknutej a (buďme úprimní) 

značne primitívnej kultúry. 

Vďaka tomu ako kresťania ašpirujeme na ten najväčší 

moţný a vôbec predstaviteľný cieľ, aký len jestvuje a ním je 

ZBOŢŠTENIE sa v Bohu a skrze Boha – a vieme, ţe s Ním 

a v Ňom to dokáţeme! 

Byť kresťanom znamená byť synom (dcérou) Boha, tým, 

o ktorých Biblia hovorí: „
19

 Veď stvorenie túţobne očakáva, ţe 

sa zjavia Boţí synovia.  
20

 Lebo stvorenie bolo podrobené 

márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil 

a dal mu nádej,  
21

 ţe aj samo stvorenie bude vyslobodené z 

otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Boţích detí.“ 

(Rim 8,19–21) 

Je toto vari niečo, čo by sme mali zanechať? Je naozaj 

kresťanstvo niečo, čoho sa musíme vzdať, aby sme sa mohli 

vyzdvihnúť k výšinám veľkosti a preţiť hodnotne a naplno 

svoj ţivot? Fakt? 

Lenţe… vţdy musí byť nejaké „lenţe“. Je tu aj teraz.  

Je na čase obrátiť mincu a pozrieť sa na jej druhú stranu… 

 

V ČOM JE TEDA ROZDIEL? 

V tejto chvíli by to mohlo teoreticky vyzerať tak, ţe medzi 

starogermánskym pohanstvom a kresťanstvom vlastne ani niet 

rozdielu a keby sme vedľa seba postavili Sv. Benedikta a Leifa 

Ericssona, tak by sme ich od seba vari ani neodlíšili. 

Samozrejme, ţe to nie je pravda! Ani teoreticky, ani praktic-

ky. 

Dobre teda: V čom je potom ten rozdiel? 

Myslím si, ţe je to v prvom rade v chápaní a definícii 

toho, čo je to ŢIVOT! 

 

VIKINGOVIA – to boli severania, ţijúci vo veľmi drsných 

a nehostinných podmienkach. Z výskumov archeológov 

vieme, ţe ich ţivot bol v doslovnom slova zmysle neustálym 

zápasom s prírodou o samotné preţitie. 

Vo svete, kde sa väčšina energie sústreďuje na obyčajné 

preţitie, sa ťaţko rozvíja niečo iné a ťaţko sa vytvára naprí-

klad filozofia, ktorej sa darilo v bohatých krajinách antiky. 

O tvrdosti a chudobe ţivota obyvateľov severu svedčia 

výrečne aj severské ságy. V jednej z nich napríklad čítame: 

„Eirík se vypravil na jih, aby vymýtil les a vzdělal půdu v 

Jestřábím údolí, a usadil se v Eiríksstadech u Vatnshornu. 

Tehdy zasypali Eíríkovi otroci strţí Valtjófův dvorec ve 

Valtjófsstadech a Valtjófův příbuzný Eyjólf Špína je pak ubil 

u Skeidsbrek nad Vatnshornem. Eirík za to ubil Eyjólfa. 

Kromě toho ubil Eirík v Leikskálech Hrafna Soubojníka. 

Eyjólfovi příbuzní Geirstein a Odd z Jörvi se ujali pře proti 

Eiríkovi, který byl vykázán z Jestřábího údolí. Eirík zabral 

potom ostrovy Brokey a Öxney a příští zimu bydlil v Tradech 

na ostrově Sudrey. Tam půjčil Torgestovi vyřezávané loţní 

desky. Kdyţ se však odstěhoval do Eiríksstadů na Öxney, 

ţádal je zpět, ale marně. Vzal si je tedy sám. Torgest ho 

pronásledoval a oba se utkali nedaleko dvorce v Drangách. 

V té půtce padli dva Torgestovi synové a ještě několik jiných 

muţů. Obě strany pak sebraly v nejbliţší době četnou druţi-

nu. Na Eiríkově straně stál Styr a Eyjólf ze Svíney, Torbjörn 

Vífilsson a synové Torbranda z Labutí zátoky. Na Torgestově 

straně byli synové Torda Bučela a Torgeir z Hítardalu, Áslák 

z Langadalu a jeho syn Illugi.“ (Sága o Eiríkovi Červenom). 

Tvrdý ţivot, neustále boje o zem, o jedlo… dokonca 

o vyrezávané dosky do postele! Aký asi musel byť tento 

tvrdý ţivot tvrdý, keď kvôli takej „maličkosti“ niekto podni-

kol prenasledovanie a nakoniec tiekla krv? Respektíve kde 

takáto „maličkosť“ predstavovala v podstate poklad? 

A teraz dôleţitá otázka: Ako sa dá v takýchto podmienkach 

vypracovať? Vyšvihnúť vyššie? Prácou a drinou? Len ťaţko. 

Ostáva potom uţ len druhá moţnosť: vydobyť si to na 

niekom inom. Vikingské lúpeţné výpravy do Európy – to 

bola forma podnikania. Spôsob, ako sa vymaniť z neustáleho 

zápasu o holé preţitie. Dnes si zaloţíte firmu, tam a vtedy ste 

sa vybrali na viking do bohatej Európy… 

A tak nečudo, ţe zbrane, sila a hrdinstvo v boji sa stali 

hodnotami dôleţitými rovnako, ako si dnes váţime napríklad 

manaţérske a marketingové zručnosti. Ako hovorí istý autor: 

„Za časů vikingů byl boj stejnou součástí denního ţivota jako 

je dnes sledování televize. Boj se zbraněmi byl z hlediska 

vikingů jen pokračování rvačky lepšími a účinějšími pro-

středky. Do boje/sporu se člověk mohl dostat poměrně 

snadno. Vikigové posuzovali své činy a konání z pohledu 

hanby nikoli viny. Například je čestné zabít člověka, jenţ mě 

urazil. Zabití je čestné pokud proběhne dle zvyklostí. Je 

čestné odplatit druhému tak, jak konal on tobě. Ono známé 

oko za oko, zub za zub. Mnoho rozepří se také řešilo boţím 

soudem, tedy soubojem nebo zkouškou ohně a vody. Pokud 

byl muţ zahanben, mohl obnovit pořádek jediným způsobem-

přímou konfrontací s jeho zdrojem. Jediným řešením respek-

tovaným vikingskou společností byla pomsta, která tvořila 



základ, dle něhoţ byl muţ poměřován.  Typický pohled na 

pomstu ukazuje staré rčení: "Otrok se mstí ihned, hlupák 

nikdy." Správný muţ tedy čeká na svou chvíli. Nechá svou oběť 

nedotčenou poměrně dlouho,  klidně i několik let. Pak, kdyţ se 

zdá vše zapomenuto, udeří. Takto vykonaná pomsta je tvrdá a 

neodvratitelná.“ (morn.bloguje.cz)  Jednoducho – veľkosť 

a dôleţitosť muţa sa odvodzuje od jeho schopnosti a umenia 

bojovať, zabíjať, dobývať a mstiť sa! 

Germánski bohovia tento obraz a tieto ambície odráţali. Valhal-

la, to je miesto, kde sa veľa je, veľa pije (obojeho je tam hoj-

nosť) a kde sa oceňuje sila v neustálych súbojoch a zápasoch. 

Naopak, kto zomrie inak, ako v boji – na chorobu, alebo na 

starobu – putuje do severského pekla Helheimu…  

Výsledkom moţností, príleţitostí, ambícií a z toho vzniklej 

viery je tak ideál bojovníka, ktorý vládne mečom, zabíja 

v boji, v bitke, nezanedbá pomstu a získa si tak bohatú 

korisť a otrokov, tí mu prinesú hojnosť a pohodlie tu, na 

zemi a po smrti sa môţe tešiť na hostiny, pitky a slávu 

hrdinov v Odinovej Valhalle. Toto je vízia ţivota a jej 

zodpovedajú aj prostriedky, ktorými sa dosahoval – vrátane 

vraţdenia a lúpenia pri nájazdoch. 

 

KRESŤANSTVO je v tomto smere niekde úplne inde. Ak by 

sme to merali podľa levelov Maslowovej pyramídy, tak zhruba 

o tri aţ štyri úrovne vyššie (na celkovej stupnici šiestich úrovní). 

 Cieľom kresťanstva je zboţštenie. 

 Zboţštenie znamená byť ako Boh 

 To znamená stať sa láskou, pretoţe Boh sám je láska. 

Na rozdiel od zamilovanosti, či dokonca zaľúbenosti, 

láska skutočne JE transcendentný postoj a je dostupná 

len pre človeka duchovne vyspelého, vskutku duchov-

ného v plnom zmysle slova, ktorý zahŕňa aj pôsobenie 

Boţieho Ducha.  

 Boh je Dobro a Svetlo a niet v Ňom nijakej tmy (1 Jn 

1,5). Zboţštenie teda vyţaduje rovnaké rozhodnutie aj 

od človeka, ktorý za touto ambíciou smeruje: „Nedaj 

sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ (Rim 

12,21).  

Ak si porovnáme kresťana a vikinga, zistíme, ţe ich charakte-

rové vlastnosti, ako sú odvaha, hrdinstvo, srdnatosť, sila 

a podobne, sú u oboch v podstate zhodné. Diametrálne odlišné 

ţivotné ciele ale spôsobujú, ţe jeden aj druhý ich budú vyuţívať 

úplne odlišným, dokonca opačným spôsobom. 

Najlepšie to moţno uvidíme na príklade Jeţiša v Getsemanoch: 

 Keby v Getsemanskej záhrade čakal namiesto Jeţi-

ša a učeníkov Leif Ericsson so svojimi druhmi, situ-

ácia by dopadla úplne inak. Pretoţe to boli rázni a ne-

ohrození bojovníci, vyzbrojení a odhodlaní, v narábaní 

zbraňami zruční, isto by sa to neskončilo len odťatým 

(a uzdraveným) Malchusovým uchom, ale podstatne 

krvavejšími jatkami. Na ich konci by Leif a jeho muţi 

dosiahli svoj cieľ: zachránili by si ţivot, pomstili by sa 

zradcovi a nepriateľom a získali by si moţno slávu, 

o ktorej by skaldi skladali piesne.  

 V Getsemanskej záhrade však čakal Jeţiš a Jeho 

učeníci. Pretoţe ale tí utiekli, sústreďme sa iba na 

ša. Jeţiš sa pohybuje na úplne inej úrovni, ako Leif. 

Neašpiruje na pozemský ţivot, ale na večný ţivot 

(ako Boh ho má a nikdy nestratil, ako človeka však 

k nemu ešte len smeruje – porov. Hebr 2,9n), ne-

hľadá pieseň, ktorú by o ňom zloţili skaldi, ale slá-

vu, ktorú dáva Boh. Jeho nepriateľom nie je ani Ju-

dáš, ani Kajfáš, ani Pilát ani ţiaden človek. Jeho 

Nepriateľom je ZLÝ a jediný spôsob, ako ho pora-

ziť, je nedať sa premôcť zlu, ale dobrom premôcť 

zlo. 

Keď teda príde Judáš, Jeţiš ho (namiesto pomsty) 

osloví: „Priateľu…!“ 

Keď sa ho chopia drábi, Jeţiš na ich násilie neodpo-

vedá rovnakým zlom a rovnakým násilím, ani sa ne-

nechá strhnúť k nenávisti, či pomste, ale namiesto 

toho im so skutočnou  láskou odpúšťa (porov. Lk 

23,34). 

A toto sa bude stále a stále opakovať – aţ do konca, 

kedy Jeţiš, vo vedomí, ţe obstál a zvíťazil, povie 

svoje posledné slová: „Dokonané je!“ Vykazuje pri-

tom minimálne rovnaké hrdinstvo, smelosť, odvahu 

a pohŕdanie bolesťou a smrťou, aké by sme obdivo-

vali trebárs u Leifa Ericssona – a v skutočnosti ešte 

viac! 

O tri dni vstáva z hrobu, oslávený, nesmrteľný 

a vystupuje na Trón Kráľovstva. Aj Jeţiš svojim bo-

jom dosiahol to, čo dosiahnuť chcel. Rozdiel medzi 

Jeţišom a Leifom je len v tom, ţe tak, ako bol Jeţi-

šov boj podstatne odlišný od Leifovho, takisto aj Je-

ho „korisť“ je v porovnaní s tou Leifovou neporov-

nateľná. Leif by si zachránil ţivot a získal uznanie 

spolubojovníkov. Jeţiš, obrazne povedané, „dobyl 

Nebo“… 

A samozrejme, je tu ešte stále otázka porovnania ich 

hrdinstva! 

Predstavte si dvoch vojvodcov: 

 Prvý vytiahne na čele veľkej armády proti vojskám 

uchvatiteľa (napríklad ako D. Eisehower, keď sa vy-

lodil so spojeneckými vojskami v Normandii) a po 

dlhých a krvavých bojoch, za cenu mnoţstva obetí, 

nakoniec tyrana a uchvatiteľa porazí a prinesie zni-

čeným krajinám slobodu. 

 Druhý dosiahne – za cenu obety vlastného ţivota – 

ţe uchvatiteľ (napr. Hitler) sa obráti, zriekne sa svo-

jich úmyslov, zavrie koncentráky, stiahne svoje ar-

mády, milióny ľudí sa tak zachránia a nastane mier, 

sloboda a porozumenie. 

Ktorý z nich je väčší hrdina?  

Ak ste odpovedali rovnako, ako ja, potom model hrdinstva 

v kresťanstve, ktorý stavia na odpustení a na získaní nepria-

teľa – aj za cenu vlastnej obety – je určite vyšší 

a hodnotnejší, neţ model hrdinstva, v ktorom sa oceňuje 

brutálna sila pri pomste a zničení nepriateľa, ktorý sa previnil 

uráţkou… 

A tým by sme vari aj mohli skončiť. Záver nechávam na Vás, 

milí čitatelia – ak ste sa teda dočítali aţ sem, čo je tieţ 

nemalý výkon a hrdinstvo ! 

Váš Inky 


