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Jedna vážna výčitka – zarytý nepriateľ slepej viery – základný princíp apoštolov – Ján – Pavol – žiaci apoštolov 
– dnes – na čom teda stojí kresťanstvo? – slepá viera mimo kresťanstva – kresťanstvo ako úhlavný nepriateľ – 

do osobnej praxe 

Pred nejakým, nie dlhým časom, som dostal mail od jedného 
priateľa. Nekresťana a všeobecne agnostika. Okrem iného 
v ňom napísal: „Je zvláštne vidieť, ako ľahko ľudia odmietajú 
zdravý rozum a vedu, či ako malo si cenia svoj morálny 
úsudok. Miesto toho hľadajú vedecké pravdy a univerzálne 
etické návody v Biblii a iných starých knihách. Je zvláštne 
koľko času a prostriedkov venujú náboženským úkonom a ako 
malo sa dokážu starať o materiálne blaho svojich blízkych.“ 
Význam je jasný: zadubená masa slepo veriacich, ktorí igno-
rujú fakty a zdravý rozum a namiesto toho uprednostňujú 
nejaké staré, mýtické knihy (ako napríklad Biblia). V tomto 
svojom pohľade môj priateľ určite nie je osamelý. Stačí si len 
prečítať záver ságy spisovateľa Terryho Goodkinda, kde na 
adresu veriacich ľudí píše veľmi otvorene: „Nejzákladnější 
volbou, kterou může člověk učinit, je vybrat si, jestli bude 
myslet sám, nebo za sebe nechá přemýšlet jiné, kteří mu 
řeknou, co má dělat, i kdyby mu říkali, že má páchat zlo. 
Stavět víru nad rozum je jen způsob, jak popřít skutečnost ve 
prospěch jakéhokoli chvilkového rozmaru, který přinese 
fantazie.“ (Terry Goodkind, Poslední čarodějovo pravidlo). 
A potom veľmi farbisto vykresľuje osudy týchto zadubencov, 
ktorí odmietli myslieť a rozhodli sa namiesto toho slepo 
uveriť demagogickým kňazom a náboženským prorokom: 
„Pro většinu lidí v tomto temném věku byly choroby a smrt 
věrnými společníky. A stejně jako ve světě, ze kterého byli 
vyhnáni, se i zde uchýlili k předsudkům a rezignovaně se 
smířili s mizerným životem a vírou, která ho provázela. Boží 
poslové cestovali krajem a šířili víru, vyžadující oddanost 
Bohu. Připadalo jim snadnější nechat se vést, než neustále 
pochybovat, pohodlnější přijmout víru, než myslet samostat-
ně.“ (tamže).  

Sú to vážne obvinenia! Naozaj! Pretože ak by to tak bolo, 
potom by naozaj náboženstvo bolo najnebezpečnejšou vecou 
na svete. 

Priznám sa, že nedokážem hovoriť za iné náboženstvá. Iba za 
kresťanstvo. Takže – ako to je? Je kresťanstvo naozaj 
postavené na slepej, iracionálnej viere v niečo, čo nie je 
podložené faktami, odporuje faktom a čoho sa ľudia 
zaryto držia z číreho fanatizmu a poprípade strachu 
z vlastného myslenia? 

Ak sa na veci pozrieme jasne, tak v prípade kresťanstva 
musíme poctivo skonštatovať, že prvým a isto veľmi zary-
tým nepriateľom slepej viery bol hneď sám Ježiš Kristus 
osobne. Stačí, ak uvedieme dva konkrétne príklady: 

• „37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi.  38 Ale ak 
ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby 
ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ (Jn 

10,37n). Všimnite si, čo vlastne Ježiš hovorí! Hovorí: Je 
jasné, že nie je možné, aby ste mi len tak uverili. Veď prečo 
by ste mi vlastne mali veriť? Pretože mám modré oči, zvlne-
né vlasy a chodím s partou učeníkov po Galilei? Nebuďte 
smiešni, to nie je dôvod niekomu uveriť! Na to, aby ste mi 
uverili, tu musia byť fakty! Ak moje slová nie sú potvrdené 
faktami, ak nekonám skutky môjho Otca, ktoré by jasne 
a hmatateľne potvrdili moje slová, tak potom mi, samozrej-
me, neverte! Veď by to bola ľahkomyseľnosť a celkom 
obyčajná slepá viera! Ale na druhej strane: ak skutky svojho 
Otca konám, ako naozaj sú tu fakty, jasné, hmatateľné, 
zjavné a dokázateľné, ktorými Boh zjavne a nepochybne 
dokazuje moje slová – tak potom by bolo fanatizmom 
a slepou vierou vo svoje vlastné (faktami nepodložené) 
predstavy odmietnuť fakty a poprieť ich! Verte faktom – 
a budete veriť opravdivej pravde! 

• „ 33 Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde.  
34 Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka. Ja mám väčšie 
svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. 
Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal 
Otec.“ (Jn 5,33n.36). Je to zase Ježiš, ktorý hovorí: Tak vy 
veríte, že ja som Mesiáš? A to ako len preto, že nejaký Ján 
Krstiteľ na mňa ukázal prstom a povedal: Hľa, Boží Bará-
nok? To je všetko? Teda, poviem Vám, ja mám v úcte Jána 
Krstiteľa. Osobne si myslím, že je to najväčší zo všetkých 
prorokov Izraela. Lenže to, že je oblečený v ťavej kožušine 
a koženom opasku ako kedysi Eliáš, krstí a má plamenné reči 
ho ešte predsa nerobí odborníkom, ani neomylnou autoritou! 
Dokonca nevykonal ani žiadne znamenie, či zázrak (porov. 
Jn 10,41). Nemôžete mu len tak uveriť! To by bola ľahkomy-
seľnosť! Žiaden človek nemôže potvrdiť, že to, čo ohlasuje, 
sú naozaj zámery Boha! Preto neprijímam svedectvo od 
žiadneho človeka, dokonca ani od Jána Krstiteľa. Jediný, kto 
môže potvrdiť, že naozaj som Syn Boha, je Boh samotný. 
A On to naozaj robí! Tu sú skutky, ktoré mi dal vykonať! 
Fakty, hmatateľné, viditeľné, overiteľné! Uveriť na základe 
faktov – to nie je slepá viera. To je múdrosť (preto napr. 
apoštol Jakub v Jak 3,15.17 hovorí v súvislosti 
s kresťanstvom práve o múdrosti, gr. sofii). Naopak, ignoro-
vať fakty, dokonca ich popierať – to je znak fanatizmu 
a ťažkej ideológie. 

Stačia tieto dva príklady? 

Tento postoj založenosti na faktoch (a nie na slepej viere) 
si so sebou kresťanstvo nesie od samého začiatku . Prvá 
generácia kresťanov o tejto viere v Krista dosvedčuje: „Prvý 
ju začal ohlasovať Pán, potom nám ju potvrdili tí, čo ho 
počuli,  a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a 
rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého 



podľa svojej vôle.“ (Hebr 2,3n). Fakty samotné sa stali krité-
riom hodnotenia nielen kresťanstva ako takého, ale aj našej 
úspešnosti (či neúspešnosti) pri jeho uskutočňovaní. Sme 
naozaj veriaci ľudia? Ľahko zistiť, Ježiš hovorí: „17 A tých, čo 
uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú 
vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,  18 hady 
budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; 
na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16,17). 
Máme spoločenstvo s Ježišom, skutočné a reálne? Odpovedá 
jeden z Ježišových žiakov, Ján: „Kto zachováva jeho prikáza-
nia, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z 
Ducha, ktorého nám dal.“ (1 Jn 3,24). A každý, kto to zažil, 
vie, že skúsenosť Ducha je naozaj niečo mocné, hmatateľné, 
navýsosť objektívne – asi ako keď chlapec stretne dievča 
svojho života ☺…! Sám Ján, keď už je o ňom reč, svoje 
presvedčenie postavil nie na slovách (a už tobôž nie na slepej 
viere), ale takisto na faktoch, sám o tom hovorí: „Čo bolo od 
počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo 
života.  2 - Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme 
a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa 
nám.” (1 Jn 1,1n) 

Rovnako to vidíme aj u Pavla. Spomeňme len pár udalostí: 
„Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných 
krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov  2 a 
povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?" 
Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý."  3 On 
sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: 
"Jánovým krstom."  4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom 
pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po 
ňom, to jest v Ježiša."  5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene 
Pána Ježiša.  6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na 
nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.“ (Sk 19,1–
6). Podľa čoho hodnotil Pavol duchovnú úroveň oných mu-
žov? Nie podľa nejakých slov, ani nie podľa „oddanosti viere“ 
(ako by ironicky podotkol Goodkind), ale podľa faktu, že totiž 
na nich zjavne nevidel žiadne viditeľné prejavy prítomnosti 
a pôsobenia Ducha Svätého! Korinťanom Pavol pripomína 
svoje pôsobenia u nich slovami: „Ani ja, keď som prišiel k 
vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo 
vysokou rečou alebo múdrosťou.  2 Rozhodol som sa, že 
nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to 
ukrižovaného.  3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi 
prestrašený.  4 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v 
presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a 
moci,  5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, 
ale na Božej moci.” (1 Kor 2,1–5). A keď podľa neho Galaťa-
nia opustili cestu Evanjelia, tak im hovorí: „Nerozumní Gala-
ťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený 
Ježiš Kristus ukrižovaný!  2 Iba to by som sa rád od vás 
dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona, alebo z 
poslušnosti viery?  3 Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a 
teraz končíte telom?  4 Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to 
bolo len nadarmo!  5 A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí 
medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, 
alebo z poslušnosti viery?“ (Gal 3,1–5). Prečo sú podľa Pavla 
Galaťania nerozumní? No jednoducho preto, že len tak nalete-
li slovám nejakých ľudí, slepo uverili bez toho, aby si dali ich 
reči do súvisu s faktami! To stačí na to, aby ich Pavol považo-
val za nerozumných (je to doslovný i jemný preklad zároveň, 
znamená doslovne to, ako znie: anoétos, čiže bez-rozumní). 
A potom on sám dáva do súvislosti slová a fakty. Nepresvied-
ča Galaťanov autoritou. Nestraší ich, ani sa im nevyhráža. Iba 
poukazuje na fakty. 

Ich nasledovníci prežívali svoje kresťanstvo rovnako. Stačí, 
keď uvedieme nasledovné slová: sv. Cypriána, keď vyzýva 

pohana Demetria: „Príď a pozri sa svojimi vlastnými očami 
na zlých duchov, príď, aby si ich uvidel v okamihu, keď 
podliehajú našim exorcizmom… keď opúšťajú telá, ktoré boli 
pod ich mocou!“ Odvoláva sa na viditeľný fakt, podobne ako 
to pred ním v druhom storočí robili Justín, či Tertulián.  

Odvtedy Cirkev až dodnes jednoducho stojí na faktoch. 
Odtiaľ, mimochodom, pramení aj obrovská priazeň, ktorú 
Katolícka Cirkev venovala a neustále venuje vede 
a poznaniu. Ono nie je náhoda, že inštitút vedy so svojim 
dôrazom na fakty a experimentálne overenie, vznikol práve 
v kresťanskej Európe. Ako hovorí Melvin Calvin, nositeľ 
Nobelovej ceny za biochémiu: „Když se snažím zjistit původ 
tohoto přesvědčení, zdá se, že ho nacházím v základní teorii, 
staré dva až tři tisíce let, kterou v západním světě jako první 
vyhlásili staří Hebrejové, a sice, že svět je řízen jediným 
Bohem a není produktem rozmarů mnoha bohů, z nichž každý 
vládne ve své oblasti podle svých vlastních zákonů. Tento  
monoteistický pohled se jeví jako historický základ moderní 
vědy.“ Podobne píšu Thaxton a Percyová: „Dřívější vědci 
byli s velkou pravděpodobností věřící, kteří vědecké bádání a 
náboženskou oddanost nepovažovali za neslučitelné. Naopak, 
ke zkoumání divů přírody je vedl náboženský popud oslavit 
Boha, který tyto divy stvořil. A přestože zkoumali fyzický svět, 
obvykle nepůsobili jako vědci (výrazu „vědec" se začalo 
užívat až r. 1834), nýbrž jako duchovní. Zejména na anglic-
kém venkově byl farář-přírodovědec běžnou postavou.“ Na 
Slovensku to platilo tiež, je vari dobré podotknúť… Podobne 
sa vyjadruje aj historik Thomas E. Woods: „Je poměrné 
snadné ukázat, že řada velkých vědců, jako například Louis 
Pasteur, byli katolíci. Mnohem důležitější však je překvapují-
cí počet mužů Církve, zvláště kněží, jejichž vědecká práce 
byla rozsáhlá a významná. Ve většině případů se jednalo o 
řeholníky, kteří se oddali nejvyššímu a nejvýznamnějšímu 
duchovnímu povolání, jež Církev poskytuje. Jejich nenasytná 
zvídavost ohledně věcí týkajících se vesmíru, jejž Bůh stvořil, 
a jejich zaujatost vědeckým výzkumem ukazuje daleko zřetel-
něji než jakákoli teoretická diskuse, že vztah mezi Církví a 
vědou odpovídá spíše přirozenému přátelství než antagonis-
mu a podezírání. … Svatý Albert byl slavným přírodovědcem 
a zaznamenal obrovské množství poznatků o okolním světě. 
„Zběhlý ve všech vědeckých odvětvích," píše Životopisný 
slovník vědců, „byl jedním ze slavných předchůdců moderní 
vědy ve vrcholném středověku.“ Robert Grosseteste, kancléř 
oxfordské univerzity a biskup v Lincolnu, je považován za 
jednoho z nejučenějších mužů středověku a bývá uváděn jako 
vůbec první, kdo sepsal úplný seznam kroků pro provádění 
vědeckého experimentu.  Nicolaus Steno (1638-1686), 
konvertita z luterství, který se stal katolickým knězem, „polo-
žil větší část základů moderní geologie„ a bývá někdy nazý-
ván otcem stratigrafie (studia zemských vrstev: vrstva - 
stratum). … Podobně popsal významný badatel v oblasti 
raného zkoumání elektřiny Tovaryšstvo (= jezuiti) jako 
„nejdůležitějšího přispěvatele v oblasti experimentální fyziky 
v 17. století". „Tuto poctu," píše další vědec, „lze ještě zesílit 
o detailní studia dalších věd, jako je optika, kde prakticky 
všechna důležitá pojednání tohoto období sepsali jezuité." 
Několik velkých jezuitských vědců také odvedlo mimořádně 
cenný úkol seřazením svých dat do impozantních encyklope-
dií, jež hrály zásadní roh při šíření vědeckého výzkumu po 
komunitě vzdělanců. „Jestliže vědecká spolupráce byla 
jedním z výdobytků vědecké revoluce," říká historik William 
Ashworth, „pak na tom mají jezuité velký díl zásluh."“ 

Vráťme sa ale ku kresťanstvu samotnému. Na čom teda 
stojí? Na slepej viere v slová akéhosi chlapíka spred 2000 
rokov? Či – ešte horšie – na demagógii kňazov-
černokňažníkov (ako ich dnes niektorí nazývajú), ktorí zúfalo 



usilujú o moc nad ľudstvom? Alebo stojí naozaj na faktoch?  

Tejto otázke sme sa už venovali napríklad v úvahách 221 
a 258. Nebudeme sa preto opakovať. Stačí zhrnúť: Kresťan-
stvo stojí na skutočných a dokázateľných, vedou 21. storočia 
overených faktoch. Presne tak, ako to Cirkev vyznáva už od 
samého počiatku a ako sa to môžeme dočítať aj v jej Kate-
chizme, kde píše: „„Svätá matka Cirkev vyznáva a učí, že 
Boha, ktorý je počiatkom a cieľom všetkého, možno s istotou 
poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského 
rozumu.“ Bez tejto schopnosti by človek nemohol prijať Božie 
zjavenie. Človek má túto schopnosť preto, že je stvorený „na 
Boží obraz““ (KKC 36). Mimochodom, všimnime si ešte raz 
slová: „Bez tejto schopnosti by človek nemohol prijať Božie 
zjavenie.“ Prečo? Pretože by si ho nemohol overiť! Bez 
overenia by sa však kresťanstvo zmenilo na demagógiu a viera 
na slepú ľahkomyseľnosť. To by už ale nebolo kresťanstvo… 

Dokonca aj keby sme všetky tieto fakty dali stranou, nedá sa 
poprieť, že kresťanstvo dalo vzniknúť najskvelejšej civilizácie 
v dejinách sveta. A to už samo o sebe je fakt, ktorí sám o sebe 
potvrdzuje, že princípy, ktoré hlása, sú minimálne veľmi 
funkčné a užitočné! Lukáš Krivošík k tomu poznamenáva: 
„Ľudia, ktorí nenávidia kresťanstvo a zvlášť Cirkev sa často 
vysmievajú zo „starodávnych morálnych dogiem“, ktorými sa 
veriaci riadia. Lenže málokto sa zamýšľa, prečo tie starodáv-
ne dogmy prežili tak dlho. Teoretici kultúrnej evolúcie norma-
tívnych systémov nato majú jasnú odpoveď: lebo sa dlhodobo 
osvedčili. Náboženské prikázania, ktoré hlásajú cirkvi, nie sú 
arbitrárne zvolené. Nevznikli tak, žeby si ich niekto vycucal z 
dlhej chvíle z prsta. Vyprofilovali sa v normatívnej selekcii 
kultúrnej evolúcie, ktorá trvala tisícročia. Tie prikázania sú 
užitočné v dvoch rovinách. 1.) Spoločenstvám, ktoré sa nimi 
riadili, zabezpečili rast, vnútornú súdržnosť a dokonca i 
materiálnu prosperitu. 2.) Jednotlivcom, ktorí boli ochotní sa 
nimi riadiť, pomohli v živote minimalizovať niečo, čo by sme 
mohli označiť ako emocionálne transakčné náklady.“ 

Mimochodom, je zaujímavé sledovať požiadavku na slepú 
vieru mimo kresťanstva. Stačí sa pozrieť na rôznych „sociál-
nych reformátorov“, ktorí v mene „vedy“ a „zdravého rozu-
mu“ rozbiehajú ambiciózne sociálne experimenty. Francúzska 
revolúcia (a jatky, ktoré rozpútala) sa diala v mene „Rozumu“. 
Jej koniec bohužiaľ neznamenal koniec jej ideí. Ťažil z nej 
komunizmus, ktorí ešte v roku 1988 vyžadoval do slova a do 
písmena slepú vieru v ničím nepodložené a faktom odporujúce 
teórie Marxizmu – leninizmu, ktoré (aká to paródia) nazýval 
„vedeckými“! Len o niečo mladší bol nacizmus, ktorý vyža-
doval rovnako slepú vieru v ničím nepodložené rojčenie 
národných socialistov a vyžadoval skutočnú slepú vieru 
a slepú oddanosť jedinému spasiteľovi, vodcovi Veľkonemec-
kého národa, Adolfovi Hitlerovi. Je dobré si uvedomiť, že dve 
najväčšie ľuďmi spôsobené pohromy v dejinách, ktoré za 
sebou zanechali stovky miliónov obetí a rádovo miliardy ľudí 
inak postihnutými oboma katastrofami, pohromy, v ktorých sa 
zrodili gulagy i Osvienčim – komunizmus a nacizmus – boli 
obe striktne a dôsledne antikresťanské a boli vedené ľuďmi, 
ktorí odmietali akékoľvek náboženstvo a vyhlasovali sa za 
vedeckých a podobne. „Sociálni liberáli radi opakujú marxis-
tickú mantru o tom, že najviac ľudí zomrelo v priebehu dejín 
kvôli náboženstvu. Omyl! Za posledných dvesto rokov od 
Francúzskej revolúcie zomrelo kvôli racionalistickým ideoló-
giám, ktoré vylúčili Boha zo svojho stredu viac ľudí, ako kvôli 
náboženstvu v priebehu celých dejín. Genocída pol milióna 
sedliakov vo Vendée, ktorú mali na svedomí osvietení francúz-
ski revolucionári dramaticky predznamenala masové zločiny 
neskoršej, ešte „osvietenejšej“ epochy. Pre porovnanie, 
nenávidená španielska inkvizícia usmrtila za tristo rokov 
svojho fungovania podľa horných odhadov okolo 5 tisíc ľudí. 

To je sotva štvrtina z toho, čo zvládla gilotína na Námestí 
svornosti za jediný rok.“ (Lukáš Krivošík) 

Sami iniciátori týchto udalostí pritom taktne zamlčali, že to, 
čo stvorili, nebolo nič iné, než náboženstvo – akurát že na 
rozdiel od kresťanstva iracionálne a vyžadujúce slepú po-
slušnosť, vynútenú zákonom, ktorá nastupuje tam, kde 
chýbajú argumenty. 

Nie že by sme tieto doby slepej viery mali už definitívne za 
sebou. Stačí sa pozrieť na rôzne „sociálne konštrukcie“, 
ktoré sa v nedávnej minulosti a aj v súčasnosti stále presa-
dzujú ako „vedecké“ a „pokrokové“. Doktríny „unisexu“ a 
„feminizmu“ a „rovnakosti muža a ženy“, „socializmu“ a 
podobné nezmysly sú často dodnes presadzované 
a vnucované nie váhou faktov a argumentov, ale váhou 
zákonov a nariadení a tlakom verejnej mienky a vynucované 
pod hrozbou trestov, pretože chýbajú práve fakty 
a argumenty… 

Stačí sa pozrieť na súčasnú európsku „politicky korektnú“ 
politiku a objavíme tam demagógie a dogmatickosti viac, ako 
dosť. Prenikla aj do oblasti vedy, kde sa okrem iného verí 
v dogmu (ničím nepodopretú a odporujúcu faktom), že Boh 
alebo neexistuje, alebo ak jestvuje, tak je mimo možností 
vedeckého bádania a nie je možné jeho existenciu nijako 
potvrdiť. Táto dogma je dôležitá, pretože na nej stojí iná 
nesmierne dôležitá dogma súčasnej Európy, ktorá hovorí, že 
náboženstvo nie je nič iné, než ničím nepodložený súkromný 
názor človeka a ako taký nemá vo verejnom priestore žiadne 
miesto. Smie sa vyznávať súkromne, ale nesmie byť prítom-
né na verejnosti. Len na ilustráciu uvedieme prepis reči 
istého sudcu, nie Európana, ale Američana, čo však nie je 
v súčasnosti žiaden podstatný rozdiel: „A buďte si istí, že súd 
si na tejto promócii zabezpečí prítomnosť šerifa. Ak ktorý-
koľvek študent v tejto veci spácha prečin, bude bez váhania 
uväznený a bude čeliť až šesťmesačnému väzneniu v Galves-
ton County Jail za pohŕdanie súdom. Každý, kto si myslí, že v 
tejto veci žartujem...[alebo] budem v tejto veci konať neroz-
hodne či robiť kompromisy, mal by si to premyslieť ešte raz. 
Každý, kto poruší tieto nariadenia si potom bude priať, aby 
radšej zomrel ešte ako malé dieťa, ako prišiel do cesty 
tomuto súdu.“ (sudca Samuel B. Kent, 5. 5. 1995 – na adresu 
študenta, ktorý by sa pri modlitbe z príležitosti promócií 
odvážil nahlas vysloviť meno „Ježiš“).  

Ale čo sa stane, ak vedec napriek tomu narazí na jasný dôkaz 
Boha a transcendentného sveta? Čo potom? Ak by objavil 
jasné dôkazy existencie napríklad Higgsovho bozónu, dostal 
by Nobelovú cenu. Ale ak objaví napríklad jasné dôkazy… 
posmrtného života? Čo potom? Odpoveď dáva doktor 
a vedec Melvin Morse, ktorý práve na niečo podobné narazil. 
V rozhovore s ním sa píše: „Jsou tyhle vjemy skutečné? 
„Nevím," přiznává Morse, „a myslím, že to ani nemáme 
vědět." Je však pevně přesvědčen, že tyto prožitky poskytují 
malým pacientům obrovský klid v duši a odvahu bojovat s 
nemocí. Stále častěji také přemýšlí nad tím, kde přesně leží 
hranice jeho výzkumu. „Přiznávám, že čím jsem starší, tím se 
pro mě stává podstatnější duchovní stránka věci. Záměrně si 
však od ní držím odstup, protože vím, že jakmile tu hranici 
jednou překročím, přestanu být vědcem." A protože je vědec, 
přestává věřit, že se mu někdy podaří zážitky z klinické smrti 
dostatečně objasnit.“ (Rider’s Digest). Zaujímavé, že? 
Nobelová cena sa nekoná (a že by to bol epochálny objav!). 
Namiesto toho Melvin Morse… sa zastaví a svoju prácu 
nedotiahne až do logického konca! Ak nechce byť vylúčený 
z komunity vedcov, musí… sa zastaviť. Ďalej už nebádať. 
Ak by bádal ďalej – prestal by byť vedcom! Zaujímavé, že? 

Aj preto sa dnes kresťanstvo stále viac stáva štvancom 



a nepriateľom štátu a spoločnosti. Na tomto jeho „imidži“ 
horlivo pracuje spústa lobistických skupín. Príčinu trefne 
vyjadril Lukáš Krivošík, keď napísal: „Čo zbožňovatelia 
naivného rozumu nechápu je, že racionalizmus má podobný 
sklon k deviáciám a preto musí byť podopretý transcendentne 
ukotvenou morálkou. Ak sa teda vrátime k prebiehajúcim 
kultúrno-etickým sporom medzi Cirkvou, konzervatívcami a 
sociálnymi liberálmi, čo uvidíme? Na jednej strane je stará, 
múdra a svetaskúsená dáma, ktorá v priebehu tisícročí zažila 
všetko a má preto solídne skúsenosti s ľudskou prirodzenos-
ťou. A na strane druhej je zbierka bláznivých sociálnych 
inžinierov, ktorí si myslia, že svet začal fungovať včera a 
arogantne zamýšľajú prekresliť moderného človeka. Teda 
žiadni talibanskí ideológovia proti pokrokovým a osvieteným 
vedátorom. Ani súboj dvoch rovnako zvrhlých ideológií. Je to 
súboj zdravého rozumu s naivným konštruktivistickým racio-
nalizmom, ktorý je len iným názvom pre šialenstvo.“ A tak, 
ako konštatuje Thomas E. Woods: „Pokud jde o zesměšňování 
a parodování Církve, neexistují v našich médiích a populární 
kultuře prakticky žádné meze. Moji vlastní studenti sice téměř 
nic o Církvi nevědí, ale znají její údajnou „zkaženost", o níž 
slyšeli nekonečné příběhy různé věrohodnosti od svých středo-
školských učitelů. Dějiny Církve, nakolik je znají, jsou historií 
ignorance, represe a stagnace. To, že západní civilizace vděčí 
Církvi za univerzitní systém, charitativní práci, mezinárodní 
právo, přírodní vědy, důležité právní principy i řadu jiných 
věcí, se jim nesdělovalo s žádným velkým nadšením. Západní 
civilizace ale vděčí katolické církvi za mnohem více, než si 
většina lidí - včetně katolíků - uvědomuje. Církev vlastně 
západní civilizaci vybudovala.“  

Nás to neprekvapuje. Kresťanstvo – a Katolícka cirkev ob-
zvlášť – bolo vždy prekážkou tyranom a diktátorom a najrôz-
nejším demagógom. Stálo proti besneniu Franzúzskej revolú-
cie (a preto boli kňazi systematicky vyhladzovaní – leda že by 
prisahali vernosť štátu a revolúcii, tak ako to neskôr žiadali po 
ich vzore to isté nacisti a komunisti), stálo v opozícii voči 
nacizmu (až tak, že nacistické Nemecko plánovalo atentát na 
pápeža, tvrdo prenasledovalo kresťanov na svojom území 
a pokúšalo sa ovládnuť túto nebezpečnú Cirkev vytvorením 
vlastnej, štátnej vlasteneckej cirkvi. Mimochodom, od čias 
Henricha VIII. nič nové pod Slnkom…), stálo v opozícii voči 
Komunizmu („Poliaci boli v 70. rokoch takí deprimovaní, že 
málokto veril, že komunizmus raz padne. Nečakali sme taký 
dar z nebies v podobe Jána Pavla II., ktorý prebudil celý 
národ.“ (Lech Walesa); podľa Johna O‘ Sullivana sa o pád 
komunizmu zasadili najviac traja štátnici, ktorí dokázali na 
tomto cieli spolupracovať: Ronald Reagan, Margaret Thatche-

rova a Ján Pavol II.). Dnes stojí Katolícka cirkev v ceste 
moderným „sociálnym inžinierom“ a ich nepodloženým, ale 
o to sebavedomejším a to väčšou silou presadzovaným 
spoločenským experimentom, za ktoré zrejme (podobne ako 
u nacistov a komunistov) zaplatia celé generácie… Nedivme 
sa, že kresťanstvo vôbec nie je „in“ a Cirkev je všetkými 
dostupnými prostriedkami diskreditovaná a prenasledova-
ná… Nič nové pod Slnkom, že? 

Nemyslime si ale, že pred slepou vierou sme ako kresťa-
nia imúnni!  Odcitujme ešte raz Lukáša Krivošíka: „Nábo-
ženstvo môže za istých okolností prerásť do bigotnosti a 
fanatizmu a preto musí byť podopreté rozumom. Koniec 
koncov, v kresťanských kruhoch to chápal už Tomáš Akvinský 
a kritický rozum je tak neoddeliteľnou súčasťou katolíckej 
filozofie od 13. storočia.“ Fanatizmus nie je vo svojej podsta-
te nič iné, než snaha nahradiť argumenty silou – a ak sa to 
prihodilo komunistom, nacistom, či socialistom, prečo by sa 
to nemohlo prihodiť kresťanom, či náboženstvám v širšom 
zmysle slova? 

To platí aj o našej praxi: Je to, čo žijeme, naozaj kresťan-
stvom? Je to naozaj tá cesta, ktorú Boh ako takú potvrdil 
a potvrdzuje zjavnými faktami? Nesmieme ostať len pri 
slepej viere v štýle: „veď všetci tak robia“, či „pán farár 
povedal“ a podobne! Okrem dôkladného štúdia Biblie (je 
overená pár tisícročiami skúseností miliónov ľudí, že cesta, 
ktorú opisuje, naozaj funguje) sú tu stále tie isté znamenia, 
objektívne fakty, ktoré nám to môžu aj v bežnom živote 
jasne potvrdiť, stačí si ich zopakovať: 

„ Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. 
A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.“ (1 Jn 
3,24) 

„A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom 
mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými 
jazykmi,  hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné 
vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí 
ozdravejú.“ (Mk 16,17n) 

A určite nájdeme aj zopár ďalších, napríklad: Jn 13,34n; Jn 
17,11; 1 Jn 2,5.10; 1 Jn 3,10–14; 1 Jn 4,20; atď. Aj to sú 
fakty – aj keď možno trochu iného druhu. Spoločne však sú 
dôkazom – alebo popretím – toho, či náš život, to čo žijeme 
a konáme, je, alebo nie je kresťanstvom. 

 

 

Váš Inky 


