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tragédia – skutočná tragédia – paralela – nepriateľ a Nepriateľ 

13. novembra 2015 pri teroristických útokoch v Paríži zahynulo 
zhruba, plus mínus, 150 ľudí. Svet plakal, bol rozhorčený... Islam-
ský štát sa hneď vzápätí nechal počuť, že je to jeho dielo a že 
odteraz budeme už žiť ako Európania v strachu. Pretože o tom 
terorizmus je. Ale je aj o tom, že do sveta ľudí, ktorí si myslia, že 
žijú v pokoji, v mieri a v bezpečí, zrazu vpadne vojna a smrť a krv 
a oni zistia... no, mnohí vlastne zistia už len to, že sú mŕtvi. Pretože 
nevideli to, čo vidieť mali. Boli slepí voči realite a tá ich náhle a 
nemilosrdne dobehla. 

Dobre, nechajme teraz stranou krv a smrť na uliciach Paríža. 
Pretože, ako hovorí Ježiš: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale 
dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo 
zahubiť v pekle“ (Mt 10,28 SSV). Denne sú vraždení kresťania v 
Sýrii, v Iráku,... je to tragédia? Nie je? Ako hovorí Léon Bloy: 
„Život ponúka iba jedinú tragédiu, na konci: nebyť svätým.“ Ľu-
ďom, ktorí žijú mimo realitu – materialistom, ateistom,... – bude 
táto veta znieť neskutočne cynicky a fanaticky. Podobajú sa ľu-
ďom, ktorí v škole všetku svoju pozornosť venujú laviciam a farbe 
stien v triedach a tomu, ako sa dá zabaviť a čo servírujú v bufete a 
snažia sa ignorovať fakt, že na konci bude rozhodujúca len jedna 
vec: či absolvovali, alebo nie. Ten, kto absolvoval, má otvorené 
dvere do vzrušujúceho sveta možností a pramálo záleží na tom, či 
študoval na luxusnej škole desať rokov, alebo to zvládol v sparťan-
ských podmienkach za štyri roky. Vlastne – ten druhý by práve toto 
považoval za úžasný a obdivuhodný úspech! A kto neabsolvoval... 
čo v jeho prípade zaváži to, či trieda malá pekné krémové steny, 
alebo oné „soplovo zelené“ ako z čias socíku, či bola luxusná, alebo 
sparťanská...? Sú v našom svete ľudia, ktorí sa sústredia len na to, 
ako naša „pozemská škola“ vyzerá a namiesto štúdia a tréningu 
svätosti a dokonalosti hľadajú len to, ako sa uliať, ako si vraj „užiť 
života“ (a pritom o tom, čo je to ten život, nemajú ani potuchy) a 
záverečná štátnica, ktorú nazývame smrť, je niečo, čo vidieť odmie-
tajú, vrátane jej zmyslu a úlohy v našom celom živote, nielen jeho 
krátkej, hoci kľúčovo dôležitej pozemskej epizóde. Takže, poďme 
sa pozrieť na náš život ako na celok, nie tak obmedzene a naivne, 
ako oní záškoláci okolo nás. Čomu nás pre tento skutočný život a 
skutočne dôležité veci môžu udalosti v Paríži naučiť? Hoci aj 
tomuto...: 

Benedict Groeschel píše: „Keď sa kresťanstvo stane príliš pohodl-
ným, keď si zaľahne v akomsi posvätnom materializme, keď zabud-
ne na mocnú konfrontáciu, ktorú človek nájde pri kázaní evanjelia, 
stráca zmysel ustavičného pokánia. Oddaní kresťania sa môžu v 
takom období neurotický zamestnávať zápasmi so svojimi malými 
chybičkami, kým zvyšok kresťanstva, bez toho, aby ním pohli 
myšlienky pokánia, blažené prijíma myšlienku, že každý je spasený, 
že všetci sa dostaneme do neba na sánkach a že nejestvuje žiadna 
možnosť večného zatratenia.“ Súčasťou tohto omámenia je aj 
prehliadnutie niečoho nesmierne dôležitého: že tu, okolo nás, číha 
náš smrteľný nepriateľ. Ten, ktorý ešte stále môže „dušu, i telo 
zahubiť v pekle“. Nie, nie je mocnejší ako Boh. Nie je mocnejší ako 
my, ak bdieme a sme v Bohu. Je na tom rovnako, ako teroristi ISIS: 
ako by mohlo osem, možno s komplicmi dvadsať ľudí byť mocnej-
šími, než jadrová veľmoc Francúzsko? Než NATO, ktoré jej kryje 
chrbát? Nijako. Len ak... len ak Francúzsko zaspí s pocitom, pred 
ktorým varuje už Pavol: „Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," 
vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a 
neuniknú“ (1 Sol 5,3 SSV). Preto nás vyzýva a nabáda: „Ale vy 

bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.  5 Veď 
vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.  6 
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!  … buďme 
triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.  
9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze 
nášho Pána Ježiša Krista“ (1 Sol 5,4-9 SSV). Pretože až príliš 
ľahko môžeme zabudnúť na to, že „Beda však zemi i moru, lebo 
zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času“ (Zjv 
12,12 SSV). Môžeme upadnúť do pokušenia uveriť, že nie sme 
Ecclesia militans, Cirkev bojujúca, ale už len Cirkev čakajúca, 
sediaca v hojdacom kresle a driemajúca, až kým si nás „príde Pán 
Boh vziať k sebe“, aby nám za naše čakanie a hojdanie sa udelil 
korunu tých, ktorí bojovali a „zvíťazili pre Baránkovu krv a pre 
slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť“ (Zjv 
12,11 SSV). Absurdná predstava: zvíťaziť bez boja, vyhrať bez 
pretekania, uspieť bez trénovania... Ale mnohí jej veríme. A v 
tejto atmosfére naivity sa Diablovi darí. Ničí a kazí a rozbíja a 
otravuje – ľudí a ich životy, rodiny, obce, mestá, národy a štáty... 
hraje hru, v ktorej cynicky strieda figúrky, Stalina za Hitlera, 
marxizmus leninský za marxizmus kultúrny, totalitu nahrádza 
totalitou, útlak útlakom... a všetko prestúpené nezmernou bolesťou 
a nezmerným utrpením. Verte, viem čo hovorím... služba spove-
dania nám otvára denne okná do tohto desivého sveta. A pritom je 
riešenie tak ľahké! Píše ho už apoštol Jakub: „Diablovi sa vzoprite 
a ujde od vás.  8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám“ (Jak 
4,7-8 SSV). Lenže ako by sme sa mohli vzoprieť tomu, koho sme 
sa rozhodli nevidieť? Dokonca v neho neveríme, lebo sa nám to 
akosi nehodí do nášho obrazu života? Ako môžeme čeliť nepriate-
ľovi, ktorého odmietame vidieť? Ako môžeme riešiť problém, 
ktorý neuznávame? Ako sa môžeme „priblížiť k Bohu“, ak napriek 
všetkej mizérii nášho života, absencii znamení života s Bohom a 
všetkej realite pevne veríme a sami sebe nahovárame, že my však 
s Bohom žijeme a žiaden problém nemáme, pokánie ani obrátenie 
nepotrebujeme a teda nám už len stačí „čakať“, kým si nás Pán 
Boh „vezme k sebe do Neba“ zrovna na tých Groeschelových 
sánkach? 

Výsledkom je, že dopadneme podobne, ako v piatok Francúzi v 
Paríži: nepomohlo im, že majú armádu, elitnú Cudzineckú légiu, 
jadrové ponorky a atómové rakety, letectvo i flotilu... nepomohlo 
im to, pretože nič z toho nemôžete použiť proti nepriateľovi, v 
ktorého neveríte, vo vojne, ktorú nechcete vidieť a proti nebezpe-
čenstvu, ktoré popierate pocitom, že však my sme v pohode, 
takéto zlé veci sa isto dejú v Sýrii a v Iraku a v USA, ale nám nič 
nehrozí... Koľko kresťanov takto prehrá a stratí všetko? Plne 
vyzbrojení, v krste obdarovaní Duchom Svätým, v birmovke 
vyzbrojení Jeho Mocou, v Eucharistii denne pozývaní k bytostnej 
jednote s Kristom-Víťazom... a oni prehrajú. Plne vyzbrojení 
prehrajú, porazení tým, ktorý mal utekať pred nimi, nie naopak! 
Prečo? Pretože namiesto reality žili v rozprávočkách, ktoré si sami 
sebe hovorili, sami seba v nich celý život utvrdzovali, v naivnej 
viere dieťaťa, ktoré si myslí, že problémy a nebezpečenstvo 
zmiznú, ak zavrie oči, aby ich nevidelo... A v tomto by sme sa 
mali z Paríža poučiť v tom naozaj dôležitom, že totiž naozaj a 
skutočne „diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by 
zožral“ (1 Pt 5,8 SSV). A nebyť naivní, ale bdieť, bojovať... a 
zvíťaziť! 
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