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Príbeh Jakea Sullyho z kmeňa Mariňákov – proces obrátenia – hĺbka znovuzrodenia 

Nedá mi ešte raz sa nevrátiť k filmu Avatar. V osobe Jake 
Sullyho a jeho príbehu je totiž ešte čosi veľmi inšpirujúce 
a napodiv prekvapivo kresťanské! Je to totiž príbeh o obrátení! 
O obrátení tak, ako ho, myslím, chápe Biblia a Evanjelium 
Ježiša Krista. 

Na začiatku tu stoja dva úplne odlišné druhy: človek a na na’vi. 
Jake je človek. 

• KROK 1: Človek pristáva na planéte Pandora. Navonok 
robí to, čo robia aj domorodci (popri inom): chodí po le-
soch, poznáva prírodu. Je ale jasné, že v žiadnom prípade 
nie je a ani sa nestáva na’viom. Keby Jake mohol chodiť, 
asi by pri tom zostal. Ale osud (= režisér Cameron ☺) 
chcel, aby bol invalid (zranenie z vojny) a aby mal dvojča, 
ktoré nešťastným riadením režiséra kdesi ktosi odkrágľoval 
a Jake mal s ním identickú DNA… a preto projekt Ava-
tar… no, veď vieme, o čo ide, že? 

• KROK 2: Jake sa spája so svojim avatarom. Navonok sa 
tak stáva podobným na’viom ešte viac, v skutočnosti sa ale 
od nich desne odlišuje. Je tupý a hlúpy ako kameň. Z ich 
pohľadu nič nevie. Správa sa ako slon v porceláne, ako ne-
jaký slepec a duševne obmedzený tvor. Na’viovia ho jasne 
vnímajú ako cudzinca, ako chorého „námesačníka“, ktorý 
trpí pre nich zjavným „šialenstvom“. Je pre nich škodnou 
a tak neprekvapuje, že Neytiri (jeho „modrá holka“) ho pri 
prvom stretnutí mieni bez váhania utratiť. 

• KROK 3: Jake sa stáva súčasťou kmeňa Onomatikaiov. 
Najprv ako niečo medzi zajatcom, rukojemníkom a žiakom. 
Učí sa všetkému. Treba povedať, že úspešne. Nakoniec sa 
zdá (všetkým, dokonca aj na’viom), že je už ako jeden 
z nich. Je prijatý do kmeňa a stáva sa jeho plnoprávnym 
členom. Lenže… nie je to tak! Navonok všetko sedí a kla-
pe, až… až kým nedôjde na záujmy. Jake je stále človek. 
Hoci ho život v tele avatara stále viac vťahuje (a on ho 
vníma stále viac ako realitu – a svoj starý život stále viac 
len ako akýsi sen), predsa je stále človekom. Jeho záujmy 
a myslenie nie sú záujmami a myslením na’viov. Dochádza 
k roztržke – a Jake ostáva ležať (teda jeho avatar) na spále-
nisku blízko zničeného stromu Onomatikaiov. 

• KROK 4: Jake zlaďuje svoje záujmy so záujmami na’viov. 
Slovami plukovníka Milesa Quaritcha: Zrádza svoju vlast-
nú rasu. Skutočne. Stavia sa teraz už jasne na stranu 
na’viov. Burcuje ich. Bojuje s nimi – proti ľuďom! Z ne-
priateľov sa stávajú priatelia – a z priateľov nepriatelia. 
Riskuje svoj život (aj ako avatar, aj ako Jake – nerobme si 
ilúzie, keby povstanie nevyšlo, ani z jeho ľudskej existencie 
by veľa nezostalo). Ale stále to ešte nie je ono… 

• KROK 5: Ľudia odchádzajú. Na’viovia – a Jake s nimi – 

ostávajú. Ale stále… stále je Jake vo svojom novom tele 
len akoby „na návšteve“. Kdesi v bunkri stále leží jeho 
druhé, staré, pôvodné telo. Keby chcel, ešte stále by sa 
mohol vrátiť k svojej pozemskej existencii. A tak Jake 
robí posledný krok: zomiera. A keď zomrie… tak po pr-
vý raz otvára oči ako skutočný, definitívny, opravdivý 
na’vi, je to spečatené, neodvolateľné a nezrušiteľné – 
ako manželstvo, ktoré ukončuje obdobie nezáväzného 
chodenia! 

Nepripomína Vám to niečo? Ježiš hovorí, že sú tu akoby dva 
rôzne „druhy“: človek a Boží syn. Nie je to povedané úplne 
presne, ale viac-menej to sedí. Ježiš hovorí, že rozdiel medzi 
oboma je tak veľký, že ho rieši iba „nové narodenie sa“! 

• Môžeme chodiť do kostola a na miesta, kam chodia Boží 
synovia-kresťania, ale to nás kresťanmi neurobí! 

• Môžeme sa im snažiť podobať aj navonok, ovešať si 
dom svätými obrázkami a na auto si prilepiť rybičku. 
Ale ani to nestačí. 

• Môžeme sa dokonca učiť „praktikovať kresťanstvo“ a  
„žiť ako kresťania“ – ale už sama veta nás usvedčuje, že 
ich iba napodobňujeme, nie sme nimi! 

• Osvojenie si Kristovho zmýšľania a Jeho záujmov nás 
ku kresťanstvu približuje veľmi mocne. Ale ešte stále… 
ešte stále to nie je ono. Chodíme s Kristom, ale ako ne-
vesta so Ženíchom, nie ako manželka s Manželom! 
Chýba tam záväzok! 

• Až skutočným zomretím tomu, čím sme doteraz boli 
a definitívnym primknutím sa ku Kristovi sa naozaj stá-
vame kresťanmi a synmi Boha. 

Kedy sa tak deje? Možno by sme to mohli vidieť na Františ-
kovi z Assisi. Na kláštoroch, ktoré boli a sú presne o tejto 
definitíve. Hoci… Možno sa toto rozhodnutie naozaj speča-
ťuje až fyzickou smrťou, skutočným položením života pre 
Krista. Tak, ako to hovorí sv. Ignác Antiochijský, keď píše 
o svojej chystanej mučeníckej smrti v Ríme: „Prosím vás, 
neprokazujte mi nevhodnou dobrotivost. Nechte mne, abych 
se stal kořistí zvěře, která mi umožní dosáhnout Boha. Jsem 
Božím obilím a zuby zvířat jsem rozemílán a stanu se čistým 
Kristovým chlebem.“ 

Ale nikdy by sa k tomuto kroku neodhodlal, keby najprv 
neprešiel všetkými predchádzajúcimi krokmi, vrátane úplnej 
zmeny myslenia. Presne ako Jake vo filme. Vďaka postave 
Jakea tak máme možnosť hlbšie si uvedomiť, až aká radikál-
na je premena, ku ktorej nás Kristus volá – a bez ktorej nie je 
možné byť kresťanom! „Musíte sa znova narodiť!“ (Jn 3,7) 

Váš Inky 


