
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 9. 

REALITA VERSUS POCITY (28,1–29,24) 

 

„Náboženstvo je ópium ľudstva“ (Karol Marx) 
(28,7–13) 

… a to ani netušil, akú hlboko kresťanskú a biblickú myšlienku vyslovil! 

 

NA ZAČIATOK TROCHU TEÓRIE…  

Ako vieme, Židia nepoznali slovo „náboženstvo“. 

Nepoznali ani náboženstvo v našom dnešnom zmysle slova: nejaký „svetonázor“ 
a súbor „praktík“, ktoré „praktikujeme“. 

• Poznali len slovo jírá – bázeň – vyjadrujúce osobný vzťah úžasu, uchvátenia, 
lásky a oddanosti voči osobe Boha, ktorý človeka miluje rovnako oddane (až na 
smrť, ako zistili v roku 30 po Kr.) 

• A, samozrejme, slovo b’rít , ktoré značí vzťah zmluvy medzi osobou človeka 
a osobou Boha. Jej podstatou je obojstranná láska a verná oddanosť: 

o  BOHA ČLOVEKOVI :  
� „ 6 Veď ty si svätý ľud Pána, svojho Boha; teba si vyvolil Pán, tvoj 

Boh, za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi.  7 Nie 
preto, žeby ste boli početnejší ako ostatné národy, prilipol k vám 
Pán a vyvolil si vás, veď ste najmenší zo všetkých národov.  8 Ale 
preto, že vás mal rád a že chcel zachovať prísahu, ktorú urobil 
vašim otcom, Pán vás vyviedol mocnou rukou a vyslobodil z domu 
otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa.  (Deu 7:6-8 SSV)“ 

o  ČLOVEKA BOHU :  
� „ 4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!  5 A ty budeš milovať 

Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a 
celou svojou silou.  6 A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech 
sú v tvojom srdci,  7 poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o 
nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš 



ležať alebo stáť.  8 Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako 
znaky medzi tvojimi očami,  9 a napíš si ich na veraje svojho domu a 
na dvere.  (Deu 6:4-9 SSV)“ 

 

VZNIK „NÁBOŽENSTVA“  

„ 7 Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú, kňaz i prorok blúdia od liehu, sú 
pomätení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku.  8 
Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže niet miesta.  9 "Koho to učí múdrosti? 
A komu to vysvetľuje náuku? Odkojeným mliekom? Odtrhnutým od pŕs?  10 Veď káž 
len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam!"  11 
Veru brblavými perami a cudzím jazykom bude hovoriť k tomuto ľudu  12 ten, čo im 
hovoril: "Toto je odpočinok, dajte pokoj mdlému, toto je zotavenie," ale nechceli počuť.  
13 Preto k nim bude slovo Pánovo: "Káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj 
len, čakaj, trochu sem, trochu tam!" - aby išli a klesli nazad a boli zdrvení, zaplietli sa 
a boli chytení.  (Isa 28:7-13 SSV)“ 

 

OTÁZKA : Čo dostaneme, ak sa rozhodneme na jednej strane Boha zanechať, ale na 
druhej strane sa (možno zo strachu, alebo z alibizmu, alebo z nostalgie) považovať za 
„veriacich nábožných ľudí“? 

ODPOVEĎ: „Duchovnosť“, resp. „náboženstvo“. „Kresťanstvo nie je 
najpopulárnejším náboženstvom v Amerike. Nie je ním ani ateizmus, ani materializmus, 
ani scientizmus či sekularizmus, alebo naturalizmus. Je ním „duchovnosť". Títo 
„duchovní" ľudia neveria v kresťanstvo (hoci si väčšina z nich myslí, že sú kresťanmi), 
neveria ani v ateizmus či materializmus; oni veria v „duchovnosť". Myslia si, že 
náboženstvo - akékoľvek náboženstvo - je dobrou vecou nie preto, že je pravdivé, ale 
preto, lebo podporuje morálku.“ (Peter Kreeft, filozof) 

 

V ČOM SA ODLIŠUJÚ? 

• „Jírá“ a „B’rít“ : 
o  OBJEKTÍVNY Boh, 
o  OBJEKTÍVNY vzťah, 
o  OBJEKTÍVNY cieľ, 
o  OBJEKTÍVNA cesta k nemu, 
o  OBJEKTÍVNE PODMIENKY na kráčanie po tejto ceste k cieľu. 



• DUCHOVNOSŤ: 
o  Žiaden objektívny Boh – Júdsko a Izrael „behajú za cudzími bohmi“ 

a súčasne sa (ako kedy a ako jak) hláska aj k JHWH, ide skôr o kult, než 
o nejakého skutočného Boha. 

o  Žiaden objektívny vzťah – Boh je mimo, nepoznaný, nebraný do úvahy, 
ignorovaný, je to už len „pojem“, „slovo“,… Skôr ide o nejaké magické 
praktiky, amulety, zaisťovanie si ochrany od „vyšších síl“, najlepšie od 
všetkých (aby aspoň jeden „tip“ nakoniec vyšiel). 

o  Žiadna cesta a žiaden cieľ – oboje je stratené spoločne s Bohom. 
o  O nejakých „podmienkach“ tejto cesty (v Biblii sa tomu hovorí 

„prikázania“ a „zmluva“) tým pádom ani neprichádzajú do úvahy. 

 

Aký je zmysel „duchovnosti“? 

BYŤ ÓPIOM: dávať človekovi „dobrý pocit“, „úľavu“, „povzbudiť ho“ a podobne. 

• Presne toto sa podľa Izaiáša deje v Júdsku:  
o kňazi i proroci pijú, hodujú (= sami nekráčajú po nijakej ceste)  
o – a navonok hovoria len prázdne reči a bláboly, ktoré síce znejú 

nábožensky, ale už len znejú… Nič nehovoria, nikam nesmerujú, nikam 
nevedú, sú to prázdne táraniny… 

BEZ BOHA SA NÁBOŽENSTVO STÁVA ÓPIOM 
ĽUDSTVA: 

• V „menej horšom“ prípade ich ohlupuje… 
• Vo „viac horšom“ prípade z nich robí fanatikov („Haššašínov“ ☺) 

 

KAUZA DUCHOVNOSŤ DNES A TU: 

„Žiarivý“ príklad NEW  AGE 

New Age (angl.  nový vek) alebo Nový vek (ďalšie názvy: Obdobie Vodnára, Obdobie Akvária, 
Obdobie Slnka, Obdobie Solária) je duchovné (náboženské) hnutie založené v 80. rokoch 20. 
stor. v USA, inšpirované a ovplyvnené panteizmom a východnými duchovnými prúdmi. Pojem 
zastrešuje celý rad ľudí, organizácií, akcií, praktík a myšlienok. Skladá sa z niekoľkých 
myšlienkových prúdov, má svoju vlastnú filozofickú a náboženskú interpretáciu a dovoláva sa 
vedeckých názorov. Podľa niektorých názorov vzniklo hnutie z potreby reflektovať 
postmodernistické sklamanie nad vedou a pokrokom. 

New Age hlása spirituálnu evolúciu jednotlivca, hľadanie skrytých individuálnych 



duchovných dimenzií, zdroj šťastia nachádza v človeku samom. New Age sa opiera o vieru v 
duchovnú transformáciu človeka: transformácia seba a sveta sa vedno spájajú ako cesta 
spasenia a cieľ. 

New Age sa opiera o vieru v duchovnú transformáciu človeka: transformácia seba a sveta sa 
vedno spájajú ako cesta spasenia a cieľ. New Age sa chápe ako evolúcia celkového 
uvedomenia sebatranscedencie človeka a ako odklon od racionálne mechanistického 
svetonázoru. V spasiteľskom procese osvietenia získaná spirituálna energia ovplyvňuje 
evolučný skok k vedomému kozmu - metafyzika ako panenteistická transcedencia. So 
zreteľom na temný strach z katastrofy (apokaliptika New Agu) sa pristupuje k času obrátenia, 
vyzýva sa k zodpovednosti jednotlivec, s realizáciou zodpovednosti sa obracia na spirituálnu 
sieť miestnych skupín a na pozitívne myslenie. Sekulárna viera v pokrok sa nahradzuje 
mýtickým znovuodhalením strateného vedenia predchádzajúcich kultúr. Náboženstvo ako 
ekokultivácia a ignorovanie strnulého kresťanstva ako mestského náboženstva, náboženstva 
inštitúcií, rozhodný ekumenizmus atď. 

New Age zahŕňa rozličné spoločenské hnutia a hypotézy: 

• vo vede: vizionárska fyzika - systémová teória evolúcie, sebaorganizácia kozmu, 
systémová biológia – hypotéza Gaia; teoria morfogenetického poľa; holografický 
model, informatika – internetológia, virtuálna realita; holistická medicína, 
transpersonálna psychológia, tanatológia; 

• v spoločnosti: alternatívna výchova, odzbrojenie, feminizmus, ekológia, pozvoľná 
technológia, New Age - management, nový svetový poriadok, eupsychická terapia, 
telesná terapia, liečenie ducha, psychedelizmus, neopsychedelizmus; 

• v umení: psychedelická hudba, spev horných tónov, fantasy fiction literatúra; 
• v spiritualite: neokozmická religiozita, gnosticko-ezoterické praktiky, prirodná 

mystika, teozoficky orientované hnutie, meditácia a mystika, synkretizmus, teórie 
reinkarnácie, mimozemské civilizácie, UFO. 

'Filozofi' New Age zhrnuli problémy našej doby, ktoré tu nepochybne sú, a urobili z nich 
najväčšiu krízu v dejinách ľudstva. Údajne predstavuje zároveň medzník k novej epoche. Túto 
krízu - podľa nich - zavinil náš osvietenský izolovaný, lineárny a mechanizovaný obraz sveta. 
Cestou z nej je transformácia povedomia. Vychodiskovým bodom je pritom nový postoj k 
prírode a okolitému svetu, k duchu, telu a duši, k vede a technike, k spoločnosti a blížnemu. 
Všetky tieto stavebné kamene nového povedomia majú byť spojené medzi sebou a s 
východnými náboženskými tradíciami, s tajomnými učeniami a mýtmi stredoveku, antiky a 
prehistorickej doby, ako aj s prvkami všetkých svetových náboženstiev. V konečnom dôsledku 
má teda v povedomí všetko so všetkým vstúpiť do zväzku. Výsledok: všestranný človek, ktorý 
'sa cíti spojený s kozmom ako celok'. To je ten medzník k novej ére, obdobiu Vodnára. Po 
osobnej transformácii bude nasledovať transformácia celej spoločnosti v nový vek s vyšším 
špirituálnym povedomím, čo sa označuje ako 'špiritualita New Age'. 

Toto 'preskočenie iskry' sa pokladá za čosi revolučné: pre nadšencov za New Age to znamená 
vytúžený 'evolučný skok' v dejinách ľudstva. 

V tejto myšlienkovej stavbe Boh figuruje ako neosobná sila a človek ako časť božstva. Jeho 
povedomie môže mať účasť na 'kozmickom povedomí'. Duch určuje hmotu a človek to môže 
spoznať na ceste 'osvietenia'. Zlo je identické so stavom neosvietenia. Účelom a náplňou života 
je v dôsledku toho uvedomenie si našej božskej prirodzenosti prostredníctvom ovládania 
špirituálnych techník a tým dosiahnutie duchovno-špirituálnej moci. 

Myšlienky New Age nie sú nové, predstavujú sa skôr ako príznaky v súčasnosti sa 
rozmáhajúcej neognózy... 



Pretože cesta osvietenia ... sa nedá absolvovať za jeden ľudský život, zaujíma v hnutí New Age 
centrálne postavenie viera v reinkarnáciu (znozrodenie). Minulé a budúce životy možno 
aplikáciou určitých psychotechník (napr. reinkarnačná terapia) zažiť ešte raz, resp. 
anticipovať, 'predžiť'. Terajšiemu jestvovaniu sa tak pripisuje iba relatívny význam alebo sa 
predstavuje zodpovedne tomu-ktorému chápaniu dokonca ako ilúzia. (wikipedia.sk) 

 

V ČOM JE PROBLÉM „DUCHOVNOSTI?  

 

• TEORETICKOS Ť – nie je podložená žiadnymi faktami – iba zbožnými prianiami jej 
vyznávačov… 

• SYNKRETIZMUS : vyberá si z každého náboženstva niečo (čo sa im hodí), ale zo žiadneho 
všetko… 

Takže z kresťanstva si vyberieme postavu Krista, ale len jej časť, len jej aspekt „duchovného učiteľa“, 
z budhizmu meditáciu, ale aj tú len v obmedzenej forme pol hodinky „snívania“ denne, bez koánov 
a bez zvyšku, pridáme vegetariánstvo a pozdrav slnku z jógy – a je to! 

Výsledkom je, že výsledný paškvíl: 

- neprinesie spásu 

- neprinesie osvietenie 

- neprinesie efekty joginského cvičenia 

- možno iba klamný hmlistý pocit „ezoteriky“ a „duchovnosti“… 

• ABSENCIA CIEĽA – v praxi „duchovnosť“ nikam nevedie. Nemá žiaden objekívny cieľ, 
kam by mal človek smerovať a kam by ho viedla. 

• IBA HODNOTY – ŽIADNE „PRIKÁZANIA“   

„…Z ďalšej konverzácie s Harrym vysvitlo, že bol alkoholik, závislý na kokaíne a cudzoložník na 
pokračovanie. O svojich minulých bláznovstvách mi rozprával tónom, ktorý mal bliž-šie k nostalgii a 
pýche, než k výčitkám svedomia či pokániu. Odrazu som si uvedomil, že najzrejmejším rozdielom 
medzi kresťanstvom a „duchovnosťou" je fakt, že kresťanstvo v sebe zahŕňa prikázania, zatiaľ čo 
„duchovnosť" zahŕňa iba hodnoty.“ (Peter Kreeft) 

Pretože nikam nevedie, nepotrebuje ani žiadne smernice 

• ABSENCIA DOBRA A ZLA  – jestvuje len dobro. 

„Popiera diabla (hovoriac, že duch je iba dobrý, nie zlý) a popiera hriech (hovoriac, že človek je iba 
dobrý, nie zlý).“  

(Peter Kreeft) 

Je to logické: Ak chceme namiesto smerovania niekam iba ZOTRVÁVAŤ, bez požiadavky na 
premenu človeka a života – potom, samozrejme, nesmie jestvovať zlo. A potom, samozrejme, musí 
byť celý svet – vrátane nás – dobrý, takže stačí „zotrvať“, „uvedomiť si to“, „pozitívne myslieť“ – a je 
to! 

• VYHÝBANIE SA NÁMAHE , sústreďovanie sa na „zážitok“. Načo sa nakoniec aj namáhať, 
keď netreba nikam ísť, nič meniť, o nič usilovať? 

• USPOKOJOVANIE PCITOV , nie zmena človeka a jeho života. Je to veľmi často o vonných 
tyčinkách a „ezoterickej hudbe“ a podobnývh blbostičkách… 

 



PREČO JE TAK POPULÁRNA?  

Analógia z oblasti „rýdzo telesnej“ sa priam núka! 

• Sú dva druhy ľudí: 
o  Tí, ktorí tvrdo cvičia a majú tomu primerané postavy. 
o  A potom tí, ktorí chcú mať rovnaké postavy, ale bez námahy a obmedzovania sa. 

Preto: 
� Kupujú výrobky typu „len päť minút denne“, „bez námahy“, „urobí za vás“ 

a podobne 
� Skúšajú rôzne diéty a programy typu „bez obmedzovania sa“, „stačí užívať 

trikrát denne“ a podobne 
o  „Tých druhých“ pritom nikdy nenapadne, že keby niečo podobné fungovalo, tak „tí 

prví“ naozaj nie sú tak tupí, aby tvrdo makali hodiny a hodiny denne, potili litre potu, 
vážili stravu na váhach a podobne, keby to šlo aj bez námahy a bez obmedzovania sa, 
že…? 

o  Preto „tí druhí“ nikdy nedosiahnu to, po čom túžia,… 
o … ale vďaka nim zarobí celé jedno odvetvie biznisu, využívajúce ich naivnú hlúposť… 

 

V duchovnom živote to platí obdobne: 

• Sú dva druhy ľudí: 
o Sú tu MYSTICI  a SVÄTCI , ktorí prežívajú mocnú skúsenosť Boha1. 

� Vložili do toho celý svoj život… 
� … sú zamilovaní do Boha a úplne sa Mu darovali… 
� … a zažívajú spoločenstvo lásky s Ním. 

o  A potom sú tu ĽUDIA „DUCHOVNÍ“ , ktorí: 
� Chcú zažívať „ezoterické mystické zážitky“,… 
� … ale bez námahy,… 
� … bez darovania sa,… 
� … bez toho, aby museli meniť svoj života a svoje zmýšľanie,… 
� … len tak, instantne. 

o  Samozrejme, že to u tých „duchovných“ nikdy nefunguje – najlepšie možno úroveň 
ich „skúsenosti“ vystihuje definícia „duchovnosti“ z wikipédie: „Dobrý človek, rýdza 
ľudskosť, to je druhá a základná úroveň duchovnosti … Každý človek sa s ňou rodí a 
naše matky sú prvé, ktoré nás učia hodnote ľudskosti.“2 

Ale je tu celý „ezoterický“ priemysel a prosperujúca subkultúra „New Age“, ktoré z toho neuveriteľne 
ťažia! „Väčšina lepších kníhkupectiev vytvára dve oddelené sekcie s názvami náboženská literatúra a 
duchovná literatúra alebo náboženská literatúra a literatúra New Age, s druhou sekciou obyčajne 
oveľa väčšou než je prvá. Hnutie New Age je najzreteľnejším špecifickým príkladom „duchovnosti", 
no bezpochyby nie je jediným. „Duchovnosť" presakuje do mnohých cirkví a osobného života ako plyn 
z praskliny na podzemnom potrubí.“ (Peter Kreeft) 

 

„DUCHOVNOSŤ“ a KRESŤANSTVO:  

Z pohľadu kresťanstva má „duchovnosť“ niekoľko problémov: 

                                         

1 a analogicki budhistickí mnísi, ktorí 10 – 16 hodín denne meditujú, aby dosiahli osvietenie, hinduistickí sadhuovia, ktorí 
sa zriekli majetku, žijú v prísnej askéze a pod, aby dosiahli svoje ciele a pod. 

2 Čo je definícia „dobrého človeka“, ale nie „duchovnosti“…! 



• SÚSTREDENOSŤ NA SEBA – ja duchovne napredujem, duchovne rozvíjam seba,… To je 
sebectvo, ktoré je opakom lásky. Duchovnosť v praxi (paradoxne!) od Boha vzďaľuje 
a človeka uzatvára do seba. Toto je asi najzásadnejší problém „duchovnosti“! 

• ZAMIE ŇANIE CITOV A NÁLAD S DUCHOVNOM.  Duchovno v tomto ponímaní 
znamená „čosi prežívať“, niečo „pociťovať“ a pod. 

• BEZ BOHA  – a teda už sama v sebe stráca nádej na transcendenciu. 
• NAHRÁDZANIE HRUŠIEK JAB ĹČKAMI , čiže napríklad kombinovanie Krista a Buddhu 

(hoci obaja sledovali úplne odlišné ciele a teda aj vytvorili úplne odlišné cesty a systémy!3) – 
v praxi to potom nie je ani Kristus, ani Buddha – pričom sa z kresťanstva a z Evanjelia 
vypúšťajú veci, ktoré im „nesedia“ a zase sa importujú veci, ktoré síce odporujú Ježišovmu 
učeniu, ale to nevadí, lebo sú také „ezoterické“ a nám sa „tak páčia“… 

• ODMIETANIE NÁMAHY PREMENY ŽIVOTA  – a teda je to bez pokánia a bez obrátenia 
• POPIERANIE ZLA 
• NAMIESTO ŽIVOTA „NÁBOŽENSKÉ PRAKTIKY“  – zameranosť na „meditovanie“ 

(super vec, ale nie podstatná!), tyčinky, „pozitívne energie“,… 

 „Duchovnosť" (vo všeobecnom zmysle tohto slova, ako ho používajú v kníhkupectvách) je bežná 
forma najstaršieho, najrozsiahlejšieho a najnesmrteľnejšieho bludárstva v kresťanských dejinách. 
Jeho staré názvy boli gnosticizmus4, manicheizmus5 a marcionizmus6. (Peter Kreeft) 

                                         

3 Buddhovi išlo o to, aby sa človek zbavil nenaplniteľnej túžby po transcendencii meditáciou a osvietením a zanechaním 
všetkých túžob. Kristus prišiel na to, aby naplnil túto túžbu v spoločenstve lásky so živou osobou svojho Otca v Nebi. 

4 „Gnosticizmus alebo gnóza (z gr. γνῶσις - gnosis , dosl. poznanie, znalosť) je súhrnné označenie pre viacero 
dualistických náboženských prúdov, ktoré sa objavujú v počiatkoch kresťanskej éry a ktoré sa medzi sebou do určitej miery 
odlišujú. Pre gnosticizmus je typické používanie dvoch mýtov, patriacich vo väčšine prípadov k umiernenému dualizmu: 
mýtus o ženskom tricksterovi, nebeskej bohyni Sofii, ktorá spôsobí pohromu alebo ťažkosť, ktorá má za následok stvorenie 
sveta; a mýtus o mužskom tricksterovi, Sofiinom nedochôdčati, ktorý zhotovuje svet buď z akejsi odpornej látky zvanej 
„voda“ alebo z odpadkov či snov, pochádzajúcich zhora, od pravého Boha. Demiurg sveta sa obyčajne stotožňuje s Bohom 
Starého zákona. Len v málo svedectvách je vyložene zlý; v rade koptských textov, ktoré sa vyskytujú v zbierkach 
gnostickych papyrusov, z ktorých najvýznamnejšie sa našli v Nag Hammádí v Hornom Egypte r. 1945, je hlúpy a pyšný, 
„blázon“. Vo svedectvách, ktoré vzišli z valentínskej gnózy (jej rozkvet spádá do rokov 140-150), sa nevedomý demiurg 
kajá a stvorenie sveta sa mu odpúšťa.“ (wikipedia.sk).  

Krátko a stručne: HMOTA JE ZLÁ, „DUCH“ JE DOBRÝ . Človek sa musí zbaviť hmoty a rozvíjať „duchovno“ (porov. 
„evolučný skok“ New Age a ich vnímanie „duchovnej podstaty“ celého Vesmíru. Hmota je len forma „úpadku“ – cieľom je 
znova si uvedomiť svoju božskosť a stať sa tým, kým od večnosti sme: bohom = Vesmírom. 

5 „Manicheizmus bolo učenie iránskeho  proroka Maniho, ktorý spojil radikálny dualizmus zoroastrizmu  s kresťansko-
gnostickou ideou spasenia, tu chápanou ako „vykúpenie z telesnosti“. U čenie sa rozširovalo na východ i na západ (u 
Augustína) a niekoľko storočí konkurovalo kresťanstvu. V stredoveku sa ako Menicheizmus označovalo viacero nových 
učení napr. sekta katarov-albigéncov.“ (wikipedia.sk) 

6 „Marción (cca 110 n.l.) nedokázal nájsť spoločný jazyk pre pomstychtivého boha Starého zákona a mierumilovného boha 
Nového zákona. Odmietol spisy Starého zákona a učil, že Ježiš nebol Synom Boha Židov. Katolícka encyklopédia 
považuje stúpencov marcionizmu za "azda najnebezpečnejších nepriateľov, akých kresťanstvo kedy poznalo." 
Marcionizmus nespochybňoval svätú Trojicu alebo cirkev, ale prepojenie medzi rôznymi tvárami Boha, ktorý mal byť 
spoločný pre židov aj kresťanov.“ (wapedia.mobi.sk). „Vychadzajuc s Pavlovej charakteristiky stareho zakona ako priciny 
hriechu, zelal si Marcion krestanstvo zbavene akejkolvek spojitosti s judaizmom. Videl Boha stareho zakona ako kruteho a 
pomstychtiveho, ako prekazku pri evanjelizacii pohanov.  Ako by mohol byt Boh, ktory prikazuje kamenovanie smilnikov 
zmiereny s Bohom, ktory im odpusta a nechava ich ist? Tento problem prekonal prehlasenim existencie dvoch Bohov. 
Prisiel k zaveru, ze tyransky Stvoritel - Boh Stareho zakona, Yahweh bol v opozicii milostivemu a milujucemu Bohu Noveho 
zakona.  Hoci jeho ucenie silno pripominalo dualizmus dobreho/zleho Boha, ktory dosiahol svoj plny rozkvet v 
Manicheizme o viac ako storocie neskor, jeho teologia nebola ani systematicka, ani hlboka. Jeho hlavnym motivom pri 
zredukovani kanonu a odmietnuti Stareho zakona bolo vyhnut sa akejkolvek spojitosti s judaizmom.  Vytvoril svoj vlastny 
kanon, odmietol knihy Stareho zakona a z Noveho ponechal len tie, ktorych autorom bol nezpochybnitelne sv. Pavol. 
Vypustil texty, ktore sa nezhodovali s jeho vlastnym ucenim. Popieral vzkriesenie tela, prave vtelenie Jezisa, druhy 



 

KOĽKO JE NA SVETE „DUCHOVNÝCH“ KATOLÍKOV?  

Je to zlé, ale možno väčšina… 

• NEVERIA V ZLO  (aspoň nie u seba ☺☺☺☺) – „Veď ja som v pohode, dobrý, všetko 
dodržiavam… iste, mám nejaké chyby (ak chcete, poviem ‚hriechy‘, ale nemyslím tým nič 
tragické), ale veď sme ľudia, to k tomu patrí… a čo by potom farári robili, že, veď to by 
nemali koho spovedať… Ja už len sa snažím to takto zachovať a čakám, kedy ma Boh vezme 
k sebe do Neba.“ 

• POPIERAJÚ NUTNOSŤ OBRÁTENIA  – „Veď ja som dobrý, ja si všetko plním, chodím do 
kostola, aj sa modlím, ja to všetko verím!“ Hm, čo „všetko“…? 

• ODMIETAJÚ NÁMAHU NASLEDOVANIA KRISTA  – „To sa nedá… to je ťažké… a veď 
Ježiš vie, že sme slabí a krehkí ľudia… on nám to odpustí… ja verím, že sa nakoniec všetci 
ľudia spasia, veď on je taký dobrý, určite by nikoho nezatratil!“ Akurát, že o Pekle a o tom, 
kto tam „pôjde“, nerozhoduje Boh, ale my… 

• SÚSTREĎUJÚ SA NA NÁBOŽENSKÉ PRAKTIKY  – akurát, že namiesto mantry recitujú 
(!) ruženec, namiesto vonnej tyčinky si zapália sviečku a namiesto „pozitívnej energie“ 
čerpajú „dobrý pocit“ z toho, že sa venujú „niečomu duchovnému“ a z toho, že si v kostole 
vždy „tak oddýchnu“… 

• MIEŠAJÚ JABĹČKA Z HRUŠKAMI – zamieňajú si vieru s „pozitívnym myslením“, vieru 
v Ježiša s „vierou v niečo tam hore“, nábožnosť s „pocitom pri modlitbe“, lásku s akýmsi 
nedefinovateľným „pocitom“ čohosi voči iným ľuďom a pod. 

• NEŽIJÚ PRETO S BOHOM  – Namiesto toho „praktikujú náboženstvo“!  

 

AKO JE TO S NAMI? 

ČO S TÝM? 

 

  

                                                                                                                                           
prichod Jezisa a tvrdil, ze Jezis nebol zidovsky Mesias, ale prejav "dobreho" Boha. Odmietal manzelstvo a krstil iba 
slobodnych.“ (kredo.sk) 



NÁVRAT K OBJEKTIVITE (28,16–17) 
16 Preto takto hovorí Pán, Jahve: "Hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, 
uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše.  17 Mierou urobím právo a 
váhou spravodlivosť, útočište lži však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody.  
(Isa 28:16-17 SSV) 

Porovnajme aj Ježišove slová: 

46 Čo ma oslovujete: “Pane, Pane,” keď nerobíte, čo hovorím?  47 Ukážem vám, komu 
sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich.  48 
Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď 
potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre 
postavený.  49 Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si 
postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu 
zostalo veľké rumovisko."  (Luk 6:46-49 SSV) 

• „DUCHOVNOSŤ“ nesmeruje k ničomu objektívnemu. Jej zmyslom je: 
o  Dávať „dobrý pocit“ 
o  A – zvykne sa tak hovoriť – „napomáhať, aby ľudia boli dobrí“, lebo 

keď ľudia „v niečo“ veria, tak nie sú zlí…  
o  Je jedno, čomu človek verí a ako, všetky náboženstvá sú si rovnocenné, 

hlavné je, aby z roho človek mal dobrý pocit a aby bol tolerantný voči 
iným (čo je v praxi jediná „etická norma“, na ktorej sa „duchovní“ ľudia 
zhodnú…) 

• ŽIDOVSTVO a ešte viac KRESŤANSTVO ale smeruje k ničomu 
objektívnemu a odráža v sebe skúsenosť tejto objektívnej reality: 

o  OBJEKTÍVNY BOH  – ten jeden, konkrétny. Nie je jedno, či sa obraciam 
k fikcii (Bál, Ahura-Mazda, „Kozmický princíp“), alebo k skutočnej osobe 
Boha JHWH a jeho Syna Ježiša Krista. 

o  OBJEKTÍVNY CIE Ľ – Byť ako Boh, zbožštiť sa v Bohu (v TOM 
Bohu!), skrze Boha a v spoločenstve s Bohom. 

o  OBJEKTÍVNE PODMIENKY  – Byť ako Boh znamená byť ako Boh. 
Žiť ako Boh nutne vyžaduje žiť ako Boh. Spoločenstvo s Bohom nutne 
vyžaduje spoločenstvo s Bohom.  

o  OBJEKTÍVNA CESTA  – učeníctvo. 
� Tak, ako na získanie titulu z medicíny nestačí „byť dobrým“ a „mať 

dobrý pocit“, ale treba sa učiť a stať sa lekárom,… 
� … podobne pri dosahovaní tohto cieľa nestačí „byť tolerantný“ a 

„mať dobrý pocit“, ale je treba učiť sa a stať sa synom (dcérou) 
Boha. 



o  OBJEKTÍVNE DOBRO A ZLO  –  
� čo tomuto cieľu napomáha, je DOBRÉ = je v zhode s objektívnym 

a konkrétnym Bohom, ktorému sa pripodobňujeme. 
� čo tomuto nezodpovedá, dokonca prekáža, je ZLO. 

o  NUTNOSŤ OBRÁTENIA…  – pretože nie sme ako Boh – a preto 
musíme prejsť premenou znovuzrodenia! 

o … NA ÚROVNI CELÉHO ČLOVEKA  – pretože alebo sme ako Boh – 
a potom všetkým: telom, dušou, konaním, životom, majetkom,… – alebo 
nie sme vôbec. Nestačia „dobré pocity“ a „duchovné praktiky“… 

Toto sú veci, ktoré bežne platia vo všetkých ostatných oblastiach ľudského života, 
pečením bábovky počnúc a experimentmi vo Veľkom hadrónovom urýchľovači 
končiac… Bolo by divné, keby nefungovali v jedinej-jednej oblasti života človeka a tou 
je on sám… 

• Izaiáš konštatuje: 
o  OBJEKTÍVNA NORMA  – „skala“, ktorou je JHWH. 
o  KTO JU PRIJME  (= uverí), nezakolíše. 
o  MIEROU UROBÍM PRÁVO A VÁHOU SPRAVODLIVOS Ť – 

doslovne „súdiť budem podľa meracej šnúry“, čiže podľa objektívnej 
miery; a to čo zaváži, bude spravodlivosť (= vernosť vo vzťahu k Bohu 
a ľuďom).  

o  ÚTOČIŠTE uchytí voda – teda ono „ópium ľudstva“, prinášajúce falošný 
a realite nezodpovedajúci „dobrý pocit“…  – pretože k žiadnemu cieľu 
človeka nedoviedla, iba ho ohlúpila! 

 

Čo v praxi pre nás znamená táto výzva k „návratu ku skale“, k objektivite? 

Čo urobíme? 

 

  



TOLERANTNÝ, ALE NIE ĽAHOSTAJNÝ BOH 
(29,10–24) 

 

TOLERANTNÝ : 

10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, 
vidcov.  11 Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, 
čo vie čítať, so slovami: "Čítajže toto!" - odpovie: "Nemôžem, je zapečatená."  12 A ak 
dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: "Čítajže toto!" - odpovie: "Neviem čítať."  13 
Pán povedal: "Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, 
srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským 
príkazom,…  (Isa 29:10-13 SSV) 

• Dá sa povedať, že Boh tu „funguje“ podľa zásady: rešpektujem Vašu slobodu. 
Dostanete, po čom túžite… Nech sa stane, ako ste uverili! 

• Izaiáš v texte pripisuje Bohu dosť značnú iniciatívu (nielen „dopustenie“), aby 
zase zdôraznil: 

o  Nie je to porážka, slabosť, ani nezdar Boha. 
o  Je to Jeho slobodne zvolený postoj rešpektu k slobode človeka. 

 

V tom spočíva realita PEKLA : 

Filozof J. P. Moreland: „Peklo bude večným monumentom ľudskej dôstojnosti a veľkosti 
samostatného rozhodovania sa človeka. Je to chránené miesto, kde Boh hovorí dve 
dôležité veci: ,Slobodu rozhodovať sa rešpektujem až tak, že nikoho nebudem nútiť ísť 
tam, kam ja chcem, a nositeľov mojej podoby si tak veľmi vážim, že ich nikdy 
nezničím'."   

Pavel Evdokimov: „Vo vzťahu k Bohu, ktorý nikoho nenúti, aby Ho miloval, je 
existencia pekla svedectvom toho, že Boha milujeme slobodne. Práve táto slobody plodí 
peklo, pretože môžeme vždy povedať „nebuď vôľa Tvoja“, a sám Boh proti týmto 
slovám nič nezmôže. … peklo je medzi nami. Tento pojem síce býva nadužívaný, ale aj 
napriek tejto inflácii býva život takto trvalo označovaný: peklo nešťastnej lásky, peklo 
manželského života, peklo prítomnosti druhého, peklo seba samého. Je to peklo šité 
človekovi na mieru, vpadá do našej intimity, stáva sa všedným prvkom, známym a 
predsa drvivým. Líši sa síce od obrazov stredovekých majstrov, či od plátien 
Boschových, Goyových, alebo Tanca smrti, ale tým je iba reálnejšie.“ 



Marcel Jouhandeau: „Môžem proti Bohu vybudovať celú ríšu, s ktorou Boh nemôže 
urobiť vôbec nič; a to je peklo.“ 

M. Scott Peck: Boh nás netrestá; trestáme sa sami. Tí, ktorí sú v pekle, sú tam vlastnou 
voľbou. V skutočnosti by mohli okamžite vyjsť z pekla von, keby sa tak rozhodli, ich 
vlastné prekrútené zásady im to však znemožňujú a činia cestu z pekla nesmierne 
nebezpečnou, hrozivo strastiplnou a neznesiteľne zložitou. Takže zostávajú v pekle, 
pretože sa im zdá bezpečné a pohodlné.  

 

NIE VŠAK NEVŠÍMAVÝ : 

14 preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť 
jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová." (Isa 29:14 SSV) 

18 A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu. 19 
Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v Svätom 
Izraela. (Isa 29:18-19 SSV) 

23 Lebo keď uvidí (jeho dietky), dielo mojich rúk uprostred seba, zasvätia moje meno, 
zasvätia Svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho. 24 Zblúdení duchom 
pochopia múdrosť a odbojníci prijmú poučenie." (Isa 29:23-1 SSV) 

• Bohu nejde o potrestanie, či dokonca smrť človeka. 
• Dáva sa poznať – tým, ktorí chcú počúvať. 
• POKORNÍ : hebr. anav –ten, kto vie, kde je jeho miesto. Realista, ktorý sa pyšne 

nevypína, ale „ponížene“ dôveruje Bohu, lebo vie, kto je Boh a kto je on sám 
pred Bohom. 

• NAJÚBOHEJŠÍ  – hebr. ebijon – človek v núdzi. 

Oba termíny sa dajú nepochybne pochopiť aj v zmysle Ježišových slov: 

Ak je niekto smädný (= núdzny, niečo mu chýba) a verí vo mňa (vie, kde je jeho miesto 
vo vzťahu k Bohu), nech príde ku mne a nech pije.  38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra 
potečú prúdy živej vody. (Joh 7:37-38 SSV) 


