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Furt len bojovať proti...? – ako to zvládajú v armáde? – prví katolíci – návod Petra Kreefta 

Nemáte niekedy pocit, že je toho akosi priveľa? Byť kresťanom 
znamená angažovať sa v boji proti potratom a vraždeniu nena-
rodených detí, v boji za ochranu prenasledovaných kresťanov, v 
boji proti diskriminácii menšín, v boji proti genderovej ideoló-
gii, v boji proti sekularizácii, v boji proti totalitným chúťkam 
EÚ, v boji proti marxizmu v jeho novej podobe, v boji za 
ochranu prirodzenej rodiny, v boji proti formalizmu v kostole, v 
boji proti povinnej a patrične zvrátenej sexuálnej výchove v 
škole,... a určite som ešte na fúru ďalších bojov a zápasov 
zabudol. Nebolí Vás z toho proste nejako hlava? A nekončí to 
nakoniec tým, že rezignovane všetko vzdáme a nebojujeme 
proti ničomu? Alebo že dokonca začneme akosi pochybovať o 
tom celom, veď byť kresťanom akoby naozaj znamenalo len 
vždy a všade proti čomusi bojovať a protestovať a s čímsi 
nesúhlasiť, až nás to akosi unavuje a možno aj zahanbuje a tak 
trochu závistlivo pozeráme na ľudí okolo, ktorí si proste žijú, 
nič z toho im nevadí, užívajú si bezstarostný život (a pritom sú 
to väčšinou všetci celkom dobrí a fajn ľudia), len my máme 
stále s čímsi problémy a stále nám čosi vadí a stále voči niečo-
mu bojujeme a aj tí biskupi stále vyzývajú, aby sme sa čomusi 
postavili a tak... nie je naozaj pravda, že kresťanstvo (alebo 
prinajmenšom katolicizmus) je akýsi dinosaurus, ktorý prežil 
svoju dobu a dnes už je na vyhynutie, skostnatený beznádejne, 
ale o to zúrivejšie, aj keď smiešne a prevažne neškodne z 
posledných síl kopajúci dookola? Posledné referendum o rodine 
akoby to dokazovalo: aj keď s témami, ktoré otváralo, podľa 
prieskumov súhlasilo hodne vyše 70% Slovákov, k urnám prišlo 
nejakých 20%, po odrátaní nekatolíkov a nekresťanov zhruba 
sedmina ľudí, ktorí sa nejako ku Katolíckej cirkvi hlásia. Nie je 
to známka práve takejto unavenosti? 

Ako niečo podobné riešia napríklad v armáde? Predstavte si tú 
únavnú agendu: Boj proti hrdzavým samopalom, proti fľakom 
na uniforme, proti neustlaným posteliam, proti nezabezpečenej 
munícii v skladoch, proti nízkej hladine nafty v nádržiach 
tankov, proti neaktuálnej kamufláži na nákladných autách, proti 
šlendrianskemu salutovaniu vyšším šaržám, proti zlým stravo-
vacím návykom vojakov, proti zlozvyku nenosiť na hlave prilbu 
a zlozvyku nezaisťovať si služobnú pištoľ a nechávať náboj v 
komore, proti... hm, ako to zvládajú tam? 

Myslím, že by nám odpovedali, že oni proti ničomu z toho 
vlastne nebojujú. Namiesto toho pracujú na tom, aby vo voja-
koch prebudili hrdosť na svoju prácu a potom ich nadchli k 
túžbe byť najlepšími možnými vojakmi. Keď sa tak stane, stačí 
vojakom, dychtivým po tomto cieli, vysvetliť, čo a prečo je 
potrebné na to, aby dokonalými vojakmi boli a dôkladne ich 
vycvičiť. No a keď sa tak stane, už nie je proti ničomu zhora 
uvedenému potrebné bojovať, pretože vojaci si na to dávajú 
pozor sami od seba, stačí to možno len občas prekontrolovať, 
ale žiadne únavné a hlavne neúčinné kampane ani boje proti 
podobným nešvárom potrebné nie sú.  

Práve toto charakterizovalo aj ranú Cirkev v Rímskej ríši. Ona s 

nebojovala proti Ríši, ani proti jej spôsobu vlády, života, 
konania, proti jej morálke. Ona zápasila za svätosť svojich 
členov. Prví katolíci neboli nasmerovaní proti niečomu, ale 
za niečo: za osobnú svätosť, dokonalosť, za úplné nasledo-
vanie Krista v láske a podľa evanjelia. A zrazu, svojou čírou 
a podmanivou prítomnosťou, zmenili Ríšu a zmenili beh 
dejín. Všetko bez jedinej kampane proti niečomu, bez jedinej 
demonštrácie, petície, referenda,... len svojou osobnou 
svätosťou a svojim radikálne evanjeliovým životom upros-
tred pohanskej Ríše, Ríši navzdory. 

Na toto upozorňuje filozof Peter Kreeft, keď hovorí: „Naj-
mocnejšou zbraňou na svete je svätosť. Nič ju nedokáže 
poraziť. ... Najpodstatnejším dôvodom toho, že Cirkev je 
slabá a že svet hynie, je nedostatok svätcov. Nie, toto nie je 
celkom úprimné. Tým dôvodom je to, že my nie sme svätí. 
Viete si predstaviť, čo by desať takých ľudí, ako bola Matka 
Terézia, urobilo s týmto svetom? Alebo desať takých ako 
John Wesley? Nie, neviete si to predstaviť o nič viac, než si 
niekto nevie predstaviť, ako mohlo dvanásť dobrých židov-
ských chlapcov dobyť Rímsku ríšu. Neviete si to predstaviť. 
Dokážete to však urobiť. Môžete sa stať svätým.“ 

Byť kresťanom neznamená bojovať proti svetu. Znamená to 
výjsť zo sveta v zmysle jeho hodnôt a spôsobu života a 
vybudovať alternatívu, ktorú milujeme, ktorá sa nám páči a 
po ktorej túžime a pracujeme na nej: Cirkev, Kráľovstvo 
Božie na zemi. A potom stačí už len počkať, kým, ako onen 
kvas v ceste, semienko na poli, neprekvasí a nepremení 
svojou vlastnou silou, podmanivou Krásou Trojice, ktorá sa v 
nej zrkadlí a silou Ducha, ktorí ju napĺňa, svet okolo seba. V 
osobnej rovine to neznamená bojovať proti hriechom tým, že 
na ne stále myslíme, všade ich vidíme, bojíme sa ich a 
snažíme sa ich nejako krotiť a potláčať, ale znamená to 
bojovať za opravdivú svätosť, vyznačujúcu sa dychberúcou 
slobodou Božích detí, oslnivým jasom Božej lásky, skvúcou 
žiarou dokonalosti a čnosti a to všetko presiaknuté čírou 
radosťou a nadzemským pokojom plnosti života.  

A zrazu zistíme, že namiesto vyčerpávajúceho boja proti 
miliónom rôznych tieňov, ktoré nie a nie vyhnať, stačí sa 
zasadiť za jediné svetlo, krásne a nádherné – a ono samo 
potom svojou vlastnou mocou všetky tieto tiene raz a navždy 
vyženie. 

Takže, milí bratia, milé sestry: nenechajte sa oblbnúť Diab-
lom, ktorý Vás zvádza k akémusi negatívnemu kresťanstvu, 
stále proti čomusi bojujúcemu, protestujúcemu, brániacemu 
sa čomusi, potláčajúcemu čosi a to všetko v na smrť vyčer-
pávajúcej námahe, pre ktorú už ani nevieme, či ešte vôbec 
žijeme. Nie, kresťanstvo je presný opak: zápas a úsilie o 
niečo – a tým nie je nič menej, než svätosť a dokonalosť a 
ich ovocie: plnosť života a plnosť radosti. 
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