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Záver jedného filmu – redefinícia kresťanstva – mýtus o rovnosti – dôsledky 

Pamätáte si záver filmu Dobyvatelia stratenej Archy? Potom si 
spomínate, ako v posledných sekundách filmu bola Indianom 
Jonesom znovuobjavená Archa Zmluvy zabalená do štandardnej 
debny a potom odvezená do skladiska, v ktorom boli zrejme 
desiatky tisíc úplne rovnakých drevených debien a uložená medzi 
ne ako jedna z nich. Bolo jedno, že v jednej debne je náhradný 
motor pre stíhačku P-51, v druhej náklad obväzov, v tretej náboje 
pre 40mm pom-pomy vojnových lodí, v ďalšej konzervy s brav-
čovým mäsom, v ďalšej pozostatky zostreleného japonského 
lietadla a v ďalšej Archa Zmluvy. Od tej chvíle všetko vyzeralo 
úplne rovnako, štandardizovane a nebolo toho, kto by okom 
dokázal odlíšiť: Aha, toto je debna plná zostreleného šrotu a toto 
je nesmierne vzácny a mocný „artefakt“ Archy Zmluvy... 

Niečo podobné sa nám dnes deje priamo pod nosom. A, ako 
zvyčajne, na počiatku toho stoja naši priatelia ateisti a ich rôzne 
klony, ako osvietenci, humanisti, liberáli,... atď. Všetci títo 
vychádzajú viac-menej z nejakej formy ateizmu, agnosticizmu, či 
prinajlepšom iracionálneho deizmu. A tu začína ich problém, 
ktorý ale postupne zmenili na náš problém: 

1) VÝCHODISKO. Ateizmus je viera. Nič, než viera. Slepá, 
iracionálna, nepodložená ani logikou, ani faktami. Záležitosť 
citov, ako pekne zhodnotil sám seba Isaac Asimov, sám ateista: 
„Emocionálne som ateista. Nemám žiadne fakty, aby som dokázal, 
že Boh neexistuje, ale tak silne to tuším, že nechcem strácať čas.“ 
Ako súkromný svetonázor to síce nie je nič moc, ale nakoniec, 
boli sme svedkami aj pár väčších absurdít, ktorými si ľudia 
poisťovali a racionalizovali svoju snahu vyhnúť sa námahe 
reagovania na realitu a snažili sa dať akýsi „punc rozumnosti“ 
tomu, čo žili. Problém ale začína vtedy, ak chcete, aby sa táto 
vaša viera stala verejne akceptovanou, dokonca štátom vnucova-
nou normou. Ono je predsa len divné – obzvlášť v našom kres-
ťanským a ešte predtým antickým  racionalizmom formovanom 
kultúrnom priestore – len tak prísť a vyhlásiť: „A je to tak, lebo ja 
tomu verím a ja to tak cítim a basta!“ V tom prípade treba niečo 
vymyslieť. A oni vymysleli...: 

2) „ZADEBNENIE“. Prvým krokom je vyhlásenie: „Všetky 
ostatné náboženstvá a filozofie sú rovnakou vierou, ako tá naša!“ 
Všetko sú to len citové a iracionálne viery a názory, nepodložené 
ničím, ani rozumom, ani faktami. Všetci sme si v tomto úplne 
rovní. Ateista, woodista, kresťan, moslim, hinduista, taoista, 
deista,... – všetko sú viery a názory kvalitatívne rovnaké, na 
jednej a tej istej úrovni. Sú to všetko číre, slepé viery. Nič viac.  

Iste, nie je to pravda. Napríklad budhizmus je viac psychológia, 
než náboženstvo. Islam je zase náboženským náterom zakrytá 
spoločensko-sociálna doktrína. Ale je tu aj iný rozmer. Väčšina 
náboženstiev sa skutočne opiera o reálne fakty, reálne výsledky a 
dokonca minimálne v prípade kresťanstva aj o rozum a logiku. 
Takže porovnávať ateizmus a kresťanstvo je to isté, ako dať na 
jednu rovinu astrológiu s astronómiou a tvrdiť, že sú si úplne 
rovné, oboje sú len vierami a ani jedna sa netýka faktov a reálne-
ho sveta. Ale bratia ateisti to práve tak všetko pekne a úhľadne 
zabalili do štandardizovanej debny s nápisom „náboženstvo“ a my 
sme sa na to tak povrchne pozreli, uvideli sme rad debien, na 
pohľad rovnakých a povedali sme: „OK, v poriadku, máme tu 
teda náboženstvá a viery, ktoré sú si rovné a zaslúžia si rovnakú 
úctu. To znie veľkoryso a tolerantne, že?“ 

3) PREKVAPIVÉ VYBALENIE. Tretí krok spočíva v tom, že 
bratia ateisti náhle vybalia svoj ateizmus z debny. A začnú: 
Vidíte tie náboženstvá? My nie sme ako oni! Oni jedno popiera 
druhé (nie je to pravda, ale oni to nahlas kričia a dúfajú, že sila 
kriku nahradí pravdivosť kričaného)! Vnášajú do sveta rozpory! 
Konflikty! My jediní sme tí múdri, ktorí neveria v nič (známy 
výrok: ateista neverí len v o jedného boha viac, než teista). My 
sme tí jediní racionálni. Odlišní. Sme absencia viery, jediní 
múdri, ktorí ničomu neveria (je to nepravda, ale znie to dobre...). 
Nie ako náboženstvá, chápete? A my ani nemusíme na našom 
postoji a názore nič dokazovať, lebo vlastne nič netvrdíme (zase 
lož, ale technika „veľkého kriku“ je aj tu vcelku účinná, že?). 
Nech nám tí ostatní ukážu fakty, ak sú takí múdri (a keď ich 
ukážu, bratia ateisti ich zmietnu na zem v mene svojej viery 
slovami, citujem priateľa Rada Loveckého, ateistu: „O tomto 
diskutovat nemienim, na zazraky neverim, cela ta myslienka je 
absurdna“ )! Je to tak úžasne premakaný argument, akoby 
astrológ povedal: Vidíte všetkých tých vedcov a astronómov a 
kozmológov a kvantových fyzikov? Všetky tie teórie, ktoré si 
navzájom odporujú? Ten hurhaj na tých ich vedeckých konfe-
renciách? A tie peniaze, čo sa do toho vrážajú? My jediní, 
astrológovia, sme tí racionálni, ktorí na nič z toho, čo oni tvrdia 
a navzájom si vyvracajú, neveríme. Neveríme ani na Big-Bang, 
ani na inflačný Vesmír, ani na reliktné žiarenie, ani na tie ich 
paradoxy a princípy neurčitosti. Všetko je to na smiech a treba to 
odmietnuť! My jediní sme tí rozumní, pokojne si píšeme svoje 
horoskopy, s nikým sa nehádame... keď sa zo všetkých vedcov 
stanú mágovia a astrológovia a prestanú nám tvrdiť tie ich 
báchorky o rozpínajúcom sa Vesmíre a červích dierach a multi-
verze, bude to konečne víťazstvo rozumu a mier na celej zemi! 
Znie Vám to absurdne? Isto... Ale presne toto dokázala v rovine 
komplexného pohľadu na svet pretlačiť ateizmom inšpirovaná, 
či priamo ním poháňaná časť spoločnosti a urobila z tohto 
navýsosť ignorantského a iracionálneho postoja normu, základ 
súčasnej tzv. „sekulárnej“ spoločnosti (ďaleko za hranicami 
skutočného zmyslu tohto slova, ktoré stvorilo paradoxne práve 
kresťanstvo)...  

ZÁVER: Kým si neuvedomíme tento trik, nepochopíme ani to, 
kde je jadro problému. Budeme ako súčasná Európa, ktorá rieši 
otázku, čo si počať s miliónmi utečencov z Blízkeho Východu a 
Afriky, láme sa pod ich náporom, ale ešte stále ju nenapadá 
pozrieť sa na samotnú príčinu problému a urobiť niečo s tým, 
aby tí úbohí ľudia zo svojich krajín proste utekať preč nemuse-
li... Podobne to platí aj tu: Vo svete, kde existujú iba viery, ale 
žiadne fakty, či rozum, môže byť ateizmus považovaný za 
rovnocenného s ostatnými názormi a pohľadmi na svet. Dokonca 
môže byť vyhlasovaný za najlepšiu z vier (aj keď zase len pri 
ignorovaní faktov o tom, čo v praxi ľudstvu od osvietenstva až 
doteraz priniesol, pretože to je fakt krvavý a desivý zoznam...). 
Ale ak vezmeme do úvahy rozum a fakty – tak ona „debnizácia“ 
prestáva fungovať. Astrológia nie je rovná astronómii, a podob-
ne vo svete komplexných pohľadov na svet neexistuje žiadna ich 
nejaká paušálna rovnosť. Môžeme sa pri nich pohybovať v celej 
škále, ateizmom a mýtmi o Yggdrasile počnúc, cez na predsa 
akejsi realite založených kultoch carga, cez solídny a múdry 
budhizmus, či konfucianizmus až po vysoko racionálne a faktic-
ké kresťanstvo. 


