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Milí bratia a sestry! 

Žijeme vo svete, ktorý má k náboženstvu, k Bohu – a teda 
aj ku kresťanstvu a kresťanom vôbec – zaujímavý vzťah. 
Myslím, že korene tohto vzťahu sa začali vytvárať kedysi v 
osvietenstve, s nástupom eufórie z vedy. Hlavne eufória 
z Darwinovej teórie spôsobila v mysliach Európanov ohromný 
zlom. Ako povedal filozof Daniel Denett, Darwinizmus je 
„univerzálna, všetko požierajúca kyselina,“ ktorá sa „prežerie 
cez každú tradičnú koncepciu; a tam, kadiaľ prešla, nechá 
úplne revolučný svetonázor.“ Novým náboženstvom sa stáva 
veda. Veda je tá, ktorá hovorí o tom, čo je pravda a čo nie. 
Pravdou naďalej môže byť už len to, čo je vedecky dokázateľ-
né, čo sa dá vypitvať, vložiť do skúmavky, označiť štítkom 
a uložiť medzi preparáty v múzeu.  

Na základe toho sa začína formovať nový vzťah medzi 
svetom (čiže vedou a politikou) a medzi náboženstvom. 
Niekedy je tento vzťah jasne nepriateľský, ako napríklad 
u genetika Richarda Lewantina, ktorý hovorí: „Problémom je 
priviesť ľudí k tomu, aby zamietli neracionálne a poverčivé 
vysvetlenie sveta. Aby zamietli vieru v démonov, ktorí existujú 
iba v ich predstavách a prijali, že jediným zdrojom pravdy je 
veda ako sociálny a intelektuálny nástroj človeka.“ Niekedy je 
tento postoj na pohľad zmierlivý, napríklad u Stephena Jay 
Goulda, ktorý tvrdí: „Poznanie vedy sa dotýka empirického 
univerza, kým poznanie náboženstva sa dotýka otázky morál-
neho zmyslu a (etických) hodnôt.“ V podstate sa obe „inštitú-
cie“ zaoberajú vecami na svojich piesočkoch a nemali by si 
liezť navzájom do kapusty. Veda hovorí o tom, čo je a čo nie 
je pravda, čo je a čo nie je skutočné. A náboženstvo hovorí 
o tom, čo je dobré a čo je zlé a čo je morálne a čo nie je, 
nehovorí ale o ničom skutočnom ani reálnom. Náboženstvo – 
to sú len (v skutočnosti ničím nepodložené) legendy, bájky a 
„príbehy s morálnym ponaučením“. Nič viac. Ako sa na jeho 
adresu kriticky vyjadril profesor Philippe Johnson: „Stephen 
Jay Gould blahosklonne ponúka veriacim ľuďom dovolenie, že 
môžu vyjadriť svoje subjektívne názory o morálnych zásadách, 
ale s tým, že nebudú porušovať autoritu vedcov, ktorí určujú 
‚fakty‘ – a jedným z takýchto faktov, ktoré určili, je to, že Boh 
je len akýmsi upokojujúcim mýtom.“ Túto ideu vyjadruje aj 
známy spisovateľ Arthur Clarke, keď vo svojej knihe opisuje 
názory ľudstva v roku 3001: „V co tedy dnes lidé věří? Věří co 
nejmíň. Všichni jsme buď deisté nebo theisté. Theisté věří, že 
bohů není více než jeden, deisté jsou naproti tomu toho názo-
ru, že bohů není méně než jeden.“ (3001 – Posledná vesmírna 
odyssea). Inými slovami: Boh je naprosto nepoznateľný, 
nedokázateľný (a žiaľ aj nevyvrátiteľný) a v tejto oblasti sú 
možné iba púhe domnienky a dohady, ale nikdy nie fakty… 

Tohto sa chytila moderná sekulárna spoločnosť. Jej zá-
kladné krédo, na ktorom stojí a ktoré tvorí základy jej legitím-
nosti, je asi takéto: 

• Náboženstvo je oblasť, v ktorej nejestvujú nijaké ob-
jektívne dôvody, nijaké objektívne fakty ani nič podobné. 

• Náboženské predstavy sú preto iba predstavy: vnútorné 
subjektívne názory ľudí, pre ktoré ale nejestvujú žiadne 
argumenty, žiadne dôkazy, žiadne logické dôvody. Jednodu-
cho niekto sa rozhodne že bude veriť v Jahveho, niekto sa 
rozhodne že bude veriť v Kozmických ľudí, niekto si vyberie 
brahmu a niekto New Age  – ale ani jeden z nich nemôže 
hovoriť o ničom inom, než o názore, subjektívnom názore 
a subjektívnej mienke. Nie je možné povedať, kto z nich má 
pravdu a kto nemá, pretože to vôbec nie je o pravde, len 
o názoroch.  

• Náboženstvo sa totiž vonkoncom nedotýka ničoho, čo by 
sme mohli označiť kategóriami PRAVDA a REALITA, 
alebo NEPRAVDA a NEREÁLNO. Náboženstvo už viac nie 
je o tom, čo je pravda. Je už len vecou (zrejme prekonaných) 
názorov, ktoré si niektorí ľudia z citových dôvodov ponechá-
vajú ako nejaký sentimentálny doplnok svojho názoru. Áno, 
city, to je to správne slovo. Náboženstvo už viac nie je vecou 
rozumu, faktov, reality, ani pravdy, či nepravdy. Odteraz je 
to už len sféra „náboženského cítenia“, sama ale úplne 
iracionálna. V tomto smere je to vlastne prežitok, akýsi 
relikt, ktorý si niektorí ľudia ešte ponechávajú, pretože sa 
desia nového, vedou stvoreného sveta, ktorý je prázdny a bez 
Boha. 

Z toho vyplýva niekoľko dôležitých záverov: 

• Ak je náboženstvo iba vecou ničím nepodložených 
mýtov, bájí a na prvý pohľad fantastických príbehov, potom 
by samozrejme bolo bláznivé sa ním v praxi riadiť. Preto sa 
štát viac nemôže riadiť náboženskými ideami. Kto by predsa 
chcel, aby naše životy určovali ničím nepodložené nábožen-
ské bájky, ktoré by sme mali zachovávať iba preto, že ich 
kedysi ktosi vymyslel a nazval magickým slovkom „nábo-
ženstvo“, aby im dodal autoritu? Náboženstvo tak stráca aj 
ten posledný Gouldov význam, význam v určovaní dobra 
a zla, morálneho a nemorálneho. Prečo by o dobre a zle myli 
rozhodovať iracionálne bájky, že? 

• Štát by sa teda v praxi mal riadiť iba dvomi inštitúciami: 

1) VEDA, ktorá určuje, čo je pravda a čo nie. Výsledky 
výskumov, štúdie vedeckých inštitúcií – to sú fakty, na 
základe ktorých potom môžu politici prijímať rozhodnutia.  

2) DOHODA občanov, ktorá rozhoduje o tom, čo je dobré 
a čo nie. Ak totiž nejestvuje nijaký objektívny dôvod, ani 
nijaký fakt, ktorý by svedčil o náboženstve a o Bohu – tak 
potom ako môžeme na niečom tak vágnom stavať morálne 
hodnoty? A ako určiť, ktoré náboženstvo by sme mali akcep-



tovať? Ale ak niet Boha – potom ani niet nijakého objektívne-
ho základu pre dobro a zlo. A potom platí veľmi príjemná 
zásada: dobré je to, na čom sa dohodneme, že je to dobré. 
Čo je schválené ako zákonné je zároveň aj dobré a morálne 
správne a hotovo! Toto je základný pilier modernej demokra-
cie. 

Z toho vyplýva záver, ktorý lakonicky vyjadrila jedna slo-
venská liberálna politička: „ Náboženstvo patrí do kostola 
a do rodiny“ . Nikde inde. Ľudia, samozrejme, môžu 
v súkromí veriť čomu chcú. Pokojne aj v existenciu ružových 
sloníkov na Proxime Centauri. Je to ich súkromná vec. Ak si 
to želajú, štát môže dokonca tolerovať rôzne „cirkvi“ a 
„náboženské spoločnosti“ , v ktorých si títo ľudia uspokojujú 
svoje špecifické duševné a citové potreby – podobne, ako 
toleruje napríklad erotické salóny, kde si zase iní ľudia uspo-
kojujú svoje iné, telesné potreby. Náboženstvo ale musí 
ostať na tejto úrovni súkromného názoru. Nesmie preni-
kať na verejnosť a nesmie zasahovať do spoločenského 
života a spoločenského diania a už tobôž nie do oblasti 
rozhodovania a politiky. Naopak, ak sa niekto pokúša 
presadzovať náboženské predstavy a hodnoty do spoločenskej 
a politickej oblasti, je to neprípustné. Takíto ľudia sú označo-
vaní za „fanatikov“, „fundamentalistov“ a vôbec nebezpeč-
ných ľudí! 

Celý tento sekulárno – liberálny model štátu, ktorý dnes 
v Európe bezvýhradne akceptujeme, celá legitimita demo-
kratického zákonodarstva a sekulárnej morálky, celá 
súčasná moderná civilizácia je postavená na jednom jedi-
nom predpoklade: NÁBOŽENSTVO JE VECOU NIČÍM 
NEPODLOŽENÝCH IRACIONÁLNYCH PREDSTÁV. 
NEMÁ ŽIADEN OBJEKTÍVNY ZÁKLAD A PRETO 
OSTÁVA IBA NA ÚROVNI SÚKROMNÝCH PREDSTÁV. 

ČO KEBY SA TO ALE ZMENILO? 

Čo keby sa zrazu náboženstvo stalo vecou faktov?  

Potom by to bola katastrofa. Potom by sa zrútil samotný 
základ súčasnej sekulárnej civilizácie. To by bol koniec. Ak 
by sme museli priznať, že Boh je fakt, že kresťanstvo je 
založené na faktoch – potom by sa celá konštrukcia liberálne-
ho štátu zrútila! 

Predstava, že by k niečomu takémuto mohlo prísť, je 
najväčšou nočnou morou liberálov a sekulárnych politikov 
a ľudí v Európe.  

V skutočnosti tu dôvod na strach a hrôzu je. Fakty totiž 
neúprosne presakujú na povrch a ignorovať ich je stále 
ťažšie a ťažšie. 

• VEDA  už zďaleka nesvedčí proti náboženstvu a viere, ako 
sa to zdalo ešte pred pár desiatkami rokov. Fyzik Paul Davies 
hovorí: „Vesmír je vo svojej súčasnej štruktúre veľmi citlivý aj 
na najmenšie odchýlky… Vzhľadom na to je veľmi ťažké 
odolávať dojmu, že do takých detailov nebol veľmi dôkladne 
premyslený… Už na prvý pohľad musí byť zázračný súlad 
týchto číselných hodnôt (parametrov vesmíru) tým najpre-
svedčivejším dôkazom o jeho účelnom usporiadaní.“ Patrick 
Glynn konštatuje: „Postupne som si uvedomoval, že za dvad-
sať rokov, čo som sa rozhodol pre filozofický ateizmus, sa 
objavilo široké spektrum systematickej literatúry, ktorá nielen 
do hĺbky spochybnila, ale pri všetkom racionálnom uvažovaní 
aj úplne vyvrátila môj ateistický svetonázor... Dnes musím 
povedať, že pre inteligentného človeka niet dostatočného 
dôvodu na to, aby sa spoliehal na ilúzie ateizmu či agnosti-
cizmu; dnes jednoducho niet dôvodov na to, aby ľudia robili 
tie isté intelektuálne chyby, aké som urobil ja.“ a potom 
dodáva: „Dnes vedecké fakty jasne poukazujú na Boha. Je to 

najjednoduchšie a najzrejmejšie riešenie otázky antropickej 
záhady“ vesmíru. Podobná zmena sa ale odohráva aj inde, 
napríklad v biológii. Je to ateistický biochemik Franklin 
Harold, ktorý priznáva: „Už z princípu by sme mali zamiet-
nuť zámenu diskusie o náhodnom výbere a nevyhnutnom 
vývoji za diskusiu o inteligentnom dizajne; ale tiež musíme 
pripustiť, že momentálne nemáme ani jeden podrobný darvi-
nistický výklad evolúcie žiadneho biochemického systému. K 
dispozícii máme len množstvo zbožných prianí.“ Jeden 
z najrešpektovanejších súčasných vedcov Allan Sandag píše: 
„Svet je vo všetkých svojich častiach a vzájomných prepoje-
niach príliš komplikovaný na to, aby bol výsledkom obyčaj-
nej náhody. Som presvedčený o tom, že existencia života so 
všetkým jeho poriadkom v každom zo svojich organizmov je 
jednoducho spolu príliš dobre prepojená. Každá súčasť 
nejakej živej veci závisí od všetkých ostatných častí, aby 
mohla fungovať. Ako to každá z nich proste vie? Ako bola 
každá časť špecifikovaná pri jej vzniku? Čím viac poznatkov 
máme z biochémie, o to je to viac neuveriteľné, ak neprijme-
me, že existuje nejaký typ jednotiaceho princípu. Pre veria-
cich to bude Veľký architekt, pre materialistických redukcio-
nistov to bude tajomstvo, ktoré má vyriešiť veda raz v neko-
nečnej budúcnosti.“ A George Sim Johnson dodáva: „Ľudská 
DNA obsahuje viac usporiadaných informácii než Encyklo-
pédia Britannica. Keby k nám celý text tejto encyklopédie 
prišiel z vesmíru v počítačovom kóde, väčšina ľudí by to 
považovala za dôkaz existencie mimozemskej inteligencie. 
Ale keď ho nachádzame v prírode, je to vysvetľované ako 
výsledok náhodného pôsobenia rozličných síl.“ Prečo? Prečo 
máme tendenciu vymýšľať najfantastickejšie teórie a dohady, 
len aby sme akokoľvek obchádzali „hrozivý prízrak“ Boha, 
ktorý sa za poznatkami vedy stále viac a viac vynára? Preto-
že ak pripustíme, že Boh je vedecký fakt, naša sekulárna 
civilizácia sa zrúti! A ono to nie je iba veda, kde sa rodí 
zárodok „katastrofy“… 

• SKÚSENOSŤ SMRTI . Podľa prieskumov Gallupovho 
ústavu len v USA malo skúsenosť klinickej smrti a s tým 
spojeného zážitku „po smrti“ osem miliónov dospelých ľudí. 
Je to vďaka zdokonaľujúcej sa technike resuscitácie, ktorá 
umožňuje oživenie ľudí, ktorí by v minulosti ostali nenávrat-
ne mŕtvi. Zarážajúce je nasledovné: títo ľudia prežívajú 
veľmi podobný zážitok, ktorý dokonale korešponduje 
s náboženským (prioritne kresťanským) názorom na smrť 
a život po smrti. Títo ľudia nezávisle na sebe opisujú jednu 
a tú istú skúsenosť, rozdielnu v jednotlivostiach, ale zhodnú 
v základnom scenári. Osem miliónov ľudí, ktorí zažili život 
po živote! Osem miliónov svedkov iba v USA – a čo zvyšok 
sveta? Ako to vysvetliť? Najjednoduchšie vysvetlenie je to, 
že po smrti život jednoducho pokračuje a nekončí tak, ako to 
predpokladala materialistická veda. Lenže… to by bol dôkaz 
v prospech náboženstva! To predsa nemôže súčasná liberálna 
civilizácia pripustiť! A tak sa vytvárajú rôzne fantastické 
teórie: človek si pri smrti spomína na svoj pôrod dlhým 
čiernym tunelom z maternice preč (lenže dnes vieme, že 
dieťa nie je schopné si tento zážitok zapamätať). Alebo sú to 
halucinácie – lenže prečo sú potom tak strašne podobné? 
Nehovoriac o tom, že nič z toho nevysvetľuje schopnosť ľudí 
opisovať presne dianie a slová a skutky lekárov a okolia 
počas ich oživovania a teda počas ich stavu, v ktorom boli 
mŕtvi… A tak neostáva nič iné, než k tomu aspoň pridať 
magické slovíčka „údajne“, „vraj“, tváriť sa, že to nejestvuje, 
ignorovať, vyhovárať sa… 

• FAKT ZÁZRAKOV . Zázraky sa dejú. Podrobnejšie sme 
o tom hovorili v katechéza č. 221. Sú tu, sú vedecky zdoku-
mentované, potvrdené, sú ich milióny po celom svete. 
Zázraky, jasne spojené s modlitbou, s vierou, nesporné, 



fyzické a hmatateľné. Čo s nimi? Občas sa stretneme so 
zavádzajúcimi tvrdeniami o „placebo efekte“, či „sile podve-
domia“. A zase s magickými slovkami „vraj“ a „údajne“. 
S ignorovaním faktov. Pretože pripustiť zázrak, skutočný, 
fyzický, organický a zákonom prírody odporujúci zázrak ako 
odpoveď na modlitbu – to znamená pripustiť, že tu naozaj je 
Boh, ktorý objektívne koná a… a… radšej ani nedomýšľať do 
konca! 

• SKÚSENOSŤ ĽUDÍ . To je ďalšia zaujímavá vec. Na 
rozdiel od Clarkovho zbožného priania a od jeho vízie „teistov 
a deistov“ Boh nie je vecou ničím nepodloženej nezdôvodne-
nej, púhej a slepej viery v to, že vari azda jestvuje. Boh je 
vecou skúsenosti. V priebehu dejín, od počiatku až podnes je 
Boh nesmierne rozšírenou skúsenosťou. A čo je divnejšie, 
v priebehu stáročí zástupy ľudí, nezávisle na sebe, opisujú 
rovnaké stretnutia s rovnakým Bohom a opisujú – znova 
nezávisle na sebe – zhodné cesty, smerujúce k tomuto zážitku! 
Úžasné, že? To už dokonca zaváňa klasickou „vedou“ 
v modernom význame tohto slova: pretože je tu postup, 
ktorý môžeme na sebe vyskúšať a môžeme sa tak empiricky 
presvedčiť, či funguje, alebo nie! Čo s tým môžu urobiť bratia 
liberáli? Nič. Iba ignorovať, alebo to odbiť s posmechom. Ako 
inak ostávať slepý proti ohromujúcej skúsenosti takého 
množstva ľudí rôznych dôb i kultúr? 

A potom tu sú špecificky kresťanké „lahôdky“: 

• ZÁZRAK ŽIDOVSTVA . Fakt, že pred asi 4 000 rokmi 
sa na púšti Sinaj uprostred primitívneho národa zrodilo nábo-
ženstvo, ktoré pretrvalo dodnes – keď jeho súčasníci, starove-
ké náboženstvá, dávno zanikli ako smiešne a groteskné… to 
znie ako zázrak! Moderná veda a kniha Genezis sú si dnes 
bližšie, než kedykoľvek predtým… Neuveriteľné? To hej…! 

• JEŽIŠ KRISTUS. Ako hovoril C. S. Lewis, Ježiš mohol 
byť alebo bláznom, alebo podvodníkom, alebo Bohom. Nič 
iné evanjeliá nepripúšťajú. Dnes vďaka modernej archeológii 
vieme, že Evanjeliá sú mimoriadne triezve, presné 
a dôveryhodné zdroje, napísané skutočne svedkami celých 
udalostí. Prečo by sa teda mali – podivne selektívne – mýliť 
a byť zrazu nespoľahlivé práve a len v tých pasážach, keď 
podávajú svedectvo o tom, že Boh – vedecky nanajvýš prav-
depodobný Boh! – sa naozaj prejavil, objektívne 
a dokázateľne, v Ježišovi Kristovi? Len preto, že tieto fakty 
nekorešpondujú s našim vlastným súkromným sekulárnym 
presvedčením? To je nelogické… Navyše, je tu ešte pár 
problémov: 

- Bez Ježišovho zmŕtvychvstania je vysvetlenie fenoménu 
kresťanstva rovnako absurdné, ako pokus vysvetliť nacionálny 

socializmus a dejiny II. svetovej vojny bez osoby Adolfa 
Hitlera a jeho NSDAP. Naviac, fakt Ježišovho zmŕtvych-
vstania nikdy nepopreli ani Jeho odporcovia z radov Židov-
stva – a pritom by bolo tak jednoduché poukázať napríklad 
na Jeho hrob…! 

- Ani Ježišove zázraky jeho odporcovia nepopierajú. Sám 
Talmud označuje Ježiša za „čarodejníka“, ktorý zvádzal 
Izrael. Prečo namiesto toho nepopreli Jeho zázraky, ak nijaké 
nekonal? 

Dajte si teraz všetko toto dohromady! Čo Vám vyjde? 
Ohromný „chorál“ dôkazov, faktov, prejavov Boha od 
počiatku dejín až dodnes! Alebo – najzarytejšie popiera-
ný a utajovaný súbor faktov súčasnej spoločnosti… 

Je to o to tragickejšie, že bez Boha naša civilizácia stráca 
jedinú cestu k tomu, aby vytvorila spoločnosť spravodlivú, 
šťastnú a naplnenú. Bez Boha to nejde. Topíme sa v depresii, 
v konzume, v morálnom relativizme a úpadku… a nemáme 
v čo iné dúfať! Dnes vieme, že technické výdobytky, ani 
uvoľnenie morálky nás neuspokojili. Lenže máme niečo iné? 
Môžeme dúfať v niečo iné, než v to, že azda novšie hračky 
techniky, viac a rafinovanejšej zábavy, tučnejšie jedlá, 
adrenalínovejšie športy a menej morálky raz toto naplnenie 
a uspokojenie prinesú? Je to nepravdepodobné, ale máme – 
teda okrem Boha, ktorého odmietame – niečo iné? 

Tu niekde pramení stupňujúca sa nenávisť sekulárnej 
spoločnosti proti kresťanstvu. Na jednej strane liberálna 
spoločnosť, ktorá má za sebou krachy v podobe vojen, 
nacizmu a komunizmu (čo boli ateistické režimi v čírej 
a destilovanej podobe), v podobe drog, kriminality 
a unudeného konzumu, spočívajúca na svojej slepej a dnes už 
takmer ničím nepodloženej viere v praktickú neexistenciu 
a nepotvrditeľnosť Boha… A na druhej strane kresťania. 
Kresťania, ktorí v dejinách jediní dokázali vytvoriť harmo-
nické spoločnosti. Kresťania, ktorí majú na svojej strane 
fakty a vedecké poznatky. Kresťania, ktorí majú skúsenosť 
Boha a skúsenosť života po smrti. Navyše kresťania, ktorí si 
jasne a na základe skúsenosti uvedomujú, že bez Boha to 
nejde a nikdy nepôjde a odmietajú rezignovať a ponechať 
svet svojmu osudu len preto, že je opitý vlastnou nerozum-
nosťou… 

Ako to môže skončiť? Ako inak, než veľkou nenávisťou 
voči kresťanstvu? Panickým strachom z „nočnej mory“, 
ktorou je jeho „prízrak“ pre liberálne zmýšľajúce hlavy? 

A tak sa nedivme, že sa veci vyvíjajú tak, ako sa vyvíjajú…  

 

Váš Inky 
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