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Jedna dilema – objektívna realita – objektívna cesta, objektívne výsledky – je teda kresťanstvo výnimočné? 

Poznáte tie diskusie, napríklad ohľadom vzniku vedy: Jedna 
strana tvrdí, že za vznik vedy vďačíme kresťanstvu, bez neho by 
nikdy nevznikla. Oponenti tvrdia, že veda vznikla aj inde, nielen 
v kresťanstve, poznali ju už starí Gréci, jeden čas aj moslimo-
via, alebo Číňania a dokonca nejaký čas boli vyspelejší, než 
kresťania. A tí prví zase tvrdia, že nie, že to nikdy nebol inštitút 
vedy v plnom zmysle slova a ten vznikol iba v kresťanstve a 
vďaka kresťanstvu. Alebo napríklad v oblasti morálky: Kresťa-
nia tvrdia, že práve kresťanstvo dalo vznik Západnému, nami 
tak cenenému systému hodnôt a bez neho nemôžu fungovať. 
Načo ateisti namietajú, že oni predsa tiež tieto isté hodnoty žijú 
(tvrdia to aspoň poniektorí) a pritom ani v Boha neveria, ani nie 
sú kresťanmi a že podobné hodnoty nájdeme napríklad aj u 
budhistov, alebo hoci aj u rímskych stoikov a podobne. Výsled-
kom sú dva tábory, z ktorých jeden zanietene tvrdí, že kresťan-
stvo je absolútne nové a nevyhnutné pre pomaly čokoľvek; 
druhý zase tvrdí, že kresťanstvo neprinieslo nič nové a všetko 
toto môže v pohode fungovať a aj funguje aj mimo kresťanstva 
– a dokonca obviňujú kresťanstvo, že len pokradlo z okolitých 
kultúr, čo sa mu hodilo, privlastnilo si to a tvári sa, že je to jeho, 
kresťanské a pritom nič z toho kresťanské vlastne ani nie je – 
teda to dobré. To zlé podľa nich samozrejme vždy je kresťan-
ské… ☺ 

Problémom oboch táborov je svorné ignorovanie objektívnej 
reality. Obidva narábajú s kresťanstvom tak, ako keby patrilo do 
kategórie vier a svetonázorov, ako sú napríklad ateizmus, 
Platónova filozofia, či rôzne mytológie.  

Pravdou ale je, že východiskom a základom všetkého je ob-
jektívna realita – a jej plnosťou je Boh. Či sa to priateľom 
ateistom páči, alebo nie, Boh tu objektívne je a nikto s tým nič 
nenarobí. Človek je stvorený na obraz Boha a nikde inde, okrem 
Boha svoje naplnenie nenájde, bez ohľadu na to, či sa to nieko-
mu páči, alebo nie. Hriech spôsobil, že človek je náchylný na 
zlo a sledovať toto svoje dobro a povolanie mu už nie je priro-
dzené a žiadni liberáli a zástancovia vízií „ušľachtilého divo-
cha“ na tom nijako a nič nezmenia. Boh napriek tomu človeka 
miluje bezhranične a dáva sa poznať každému, kto Ho akokoľ-
vek hľadá, vedome, či nevedome, bez ohľadu na to, či formálne 
vyzná vieru v Krista, alebo nie – a žiadni zástancovia opaku z 
radov poniektorých kresťanov na tom tiež nič nezmenia. Ob-
jektívne tak žijeme vo svete, kde je Kristus-Boh prítomný, kde 
mocne koná a pôsobí a vábi ľudské srdcia svojou láskou a to 
vždy a všade a spôsobmi, o ktorých mnohokrát nemáme ani 
tušenia; vo svete, kde každý človek, ktorý akokoľvek dosahuje 
Boha a približuje sa Mu, prežíva rozkoš a radosť z tejto blízkos-
ti a zase bez ohľadu na to, či za touto rozkošou vedome rozpoz-
ná Boha, alebo nie – pretože sme stavaní na to, aby sme žili s 
Bohom a podľa Boha a ak tak žijeme a konáme, napĺňa nás to 
radosťou a blahom. A, naopak, ak tak nežijeme, náš život je 
prázdny, nefunguje, čo nás napĺňa hnevom, skleslosťou, závis-
ťou, nervozitou a podráždenosťou, robí nás to závislými na 
zábave a odreagovávaní sa a unikaní pred nudou, ktorá pramení 

z prázdnoty srdca a desí nás – a žiadne bytie sa do pŕs, že akí 
sme kresťania, alebo akí sme naopak so životom bez Boha 
spokojní, na tom zase nijako a nič nezmení. 

Toto všetko je objektívna realita. Rovnaká, ako Mount 
Everest. A rovnako, ako onen vrch môžete nájsť a zdolať s 
cestovnou kanceláriou (a je to istejšie, bezpečnejšie, rýchlej-
šie a spoľahlivejšie), tak úplne rovnako naň môžete naraziť aj 
úplne náhodou a bez cestovky, alebo zámerne a bez cestovky 
a takisto ho aj zdolať (aj keď možno menej pohodlne a isto a 
bezpečne) – a basta. 

Toto isté vysvetľuje Pavol ohľadom Boha a spásy. Najprv 
hovorí o Kristovi Bohu: „On je kameň, ktorý ste vy, 
stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom 
inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného 
ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4,11-12 SSV). 
V hebrejskom myslení „meno“ = „osoba“, Pavol teda hovorí: 
Kristus je objektívny základ sveta, Vesmíru, človeka, všetké-
ho. Žiaden iný nejestvuje a ani jestvovať nebude. Akékoľvek 
dovŕšenie, spasenie, šťastie, plnosť,... teda spočívajú jedine v 
Bohu-Kristovi a jedine v Ňom sa dajú nájsť. A potom Pavol 
pokračuje: „6 On odplatí každému podľa jeho skutkov:  7 
večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch 
hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť,  8 hnevom a rozhorčením 
tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti.  
9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha 
zlo, najprv na Žida, potom na Gréka,  10 ale sláva, česť a 
pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom 
Gréka.  11 Veď Boh nikomu nenadŕža.  12 Všetci, čo hrešili 
bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod 
zákonom, budú súdení podľa zákona.“  (Rim 2,6-12 SSV).  

Pavol a Písmo všeobecne nás tak učí, že Boh chce, „aby boli 
všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,4 SSV) a 
preto „neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa 
skrze neho svet spasil“ (Jn 3,17 SSV) – počujeme dobre, celý 
svet! Naozaj je Božou túžbou, aby bol spasený celý svet. 
Preto „Boh nikomu nenadŕža“ (Rim 2,11 SSV) a, logicky, ani 
sa pred nikým neskrýva, ale sám hovorí: „toho, kto prichádza 
ku mne, neodoženiem“ (Jn 6,37 SSV). „Od nikoho z nás nie 
je ďaleko.  Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme”  (Sk 17,27-
28 SSV). Chce, aby všetci ľudia, áno, aj pohania, ako Pavol 
vysvetľuje v Aténach, „hľadali Boha, ak by ho dajako 
nahmatali a našli“ (Sk 17,27 SSV). A preto „každý, kto 
prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria“ 
(Mt 7,8 SSV). A na tom stoja Pavlove slová z listu Rima-
nom: Boh je objektívna realita. Je svätý a zodpovedá mu 
určitý svätý spôsob myslenia, života, konania, vzťahov,… 
Každý, kto sa k Nemu objektívne približuje tým, že si tieto 
spôsoby osvojuje a teda „v dobrých skutkoch1 hľadajú slávu, 

                                                           
1 gr. ergon, dielo, zamestnanie, niečo, pre čo žijeme, na čom počas života 
pracujeme, o čo sa usilujeme. Podobne slovo praxis, používané v podobných 
textoch, označuje bežnú životnú prax, bežný spôsob života. Nie sú to teda 
nejaké výnimočné, či dokonca „zbožné skutky“ typu „pomodlil som sa, bol 



česť a nesmrteľnosť“, Ho aj skutočne nachádza, nachádza Jeho 
model života, plný blaženosti a Boh sám ho sprevádza a posil-
ňuje svojou milosťou, ako to vyplýva z Božích vlastných slov. 
Nezáleží na tom, ako sa dotyčný človek k Bohu dostal: „Veď to, 
čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od 
stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí“ 
(Rim 1,20 SSV) – nie iba z výslovného ohlasovania kresťanov. 
Znova: Boh je objektívna, všadeprítomná realita, prejavuje sa 
všade, je poznateľný všade a pôsobí všade a volá všetkých ľudí. 
Nezáleží na tom, či Ho dotyčný človek, ktorý Ho spoznáva, 
dokáže správne „po kresťansky“ pomenovať. Boh túži byť 
objavený a je v dosahu každého úprimného a hľadajúceho 
človeka. Nikoho neodoženie od seba len preto, že náhodou 
nechodí na bohoslužby tej správnej Cirkvi, nikdy uprostred 
svojho územíčka v dažďovom pralese nečítal Bibliu, nedokáže 
po mene vyznať Ježiša Krista, ani sa nikdy nepomodlil výslovne 
a nahlas „Modlitbu hriešnika“… A, naopak, ani všetky tieto 
úkony neznamenajú vôbec nič, ak sa k objektívne Bohu svojim 
bytím, životom, myslením, konaním,… neblížime: „Súženie a 
úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na 
Žida, potom na Gréka“. Každý bude „súdený podľa svojich 
skutkov“ (Zjv 20,13 SSV) a len podľa nich: podľa toho, nakoľko 
úmerne svojmu poznaniu a možnostiam svojim myslením, 
životom, poznaním, konaním,… miloval to, čo miluje Boh, žil 
to, čo žije Boh a konal to, čo koná Boh. 

Takže, je kresťanstvo z tohto pohľadu vecí výnimočné?  

Ak sa vrátime k príkladu s Mount Everestom: Kresťanstvo a 
Cirkev obzvlášť je oná „cestovná kancelária“, najlepší, najin-
formovanejší a najbezpečnejší prístup k Bohu a k zbožšteniu sa 
v Bohu. Ale jeho nástroje, metódy a aktivity nie sú jediné, ktoré 
by mohli človeka k Bohu priviesť. Každý, kto Boh úprimne 
hľadá, Ho nakoniec nájde, navonok v Cirkvi, či navonok mimo 
nej (aj keď reálne vždy v nej). 

To isté platí o kresťanskej etike. Pretože je Cirkev Bohom 
založená a vedená, je len logické, že jej hodnoty a etika najdo-
konalejšie zodpovedajú Bohu, ktorého pozná, ktorý v nej je 
úplne zvláštnym spôsobom prítomný a pôsobí v nej. Ale je 
súčasne pravda, že žiť podľa týchto hodnôt znamená napĺňať 
svoje predurčenie, vložené do nás Bohom od stvorenia sveta, 
čiže byť ako Boh. Každý človek, ktorý z akýchkoľvek dôvodov 
koná Božie skutky, má Božie zmýšľanie a je naplnený Božími 
túžbami a postojmi, zažíva radosť a blaženosť z naplnenia. 
Dokonca aj keď sám seba považuje za ateistu. To je objektívny 
fakt. Takže áno, aj ateista môže byť v skutočnosti kresťan a ani 
o tom nevie, pretože našiel Boha a žije s Bohom a je mu dobre a 
miluje to, aj keď si (prinajmenšom nateraz) nechce pripustiť, že 
by už vlastne ateistom nebol… (dôvody môžu byť rôzne, na 
99% u týchto ľudí je ich absolútne ignorantský a deformovaný 
obraz kresťanstva, ktorý im ktosi akosi kedysi nakuvikal do 
hlavy a ktorý sa ešte neodvážili spochybniť). Napriek tomu je 
kresťanstvo výnimočné a jedinečné, pretože len v ňom sa 
objavuje opravdivá úplnosť všetkých týchto postojov a nielen 
niektoré z nich vo viac, či menej nedokonalej podobe. A tak 
vidíme kresťanstvo ako prvú a jedinú kultúru v dejinách, ktorá 
rozvinula napríklad všeobecnú charitatívnu a zdravotnú starost-
livosť o všetkých, ktorá zadefinovala neodňateľné ľudské práva 
všetkých ľudí, ktorá zvýšenú pozornosť venuje práve ľuďom 
znevýhodneným, ktorá presadila manželstvo z lásky a ktorá 
úplne revolučne odmietla násilie a krutosť tak rázne, že v našej 
už často odkresťančenej kultúre stále ostáva hlboko zakorenený 
vnútorný odpor voči krutosti, vraždeniu a pod. – niečo, čo 
žiadna iná kultúra pred ním nepoznala. 

                                                                                                        
som v kostole“ a pod., ale normálny a bežný spôsob života a veci a ciele, na 
ktorých pracujeme a po ktorých túžime a preto na ne vynakladáme svoj čas, 
prácu, námahu, peniaze,… 

To isté platí o objave a vzraste vedy. Je len logické, že 
kresťanský pohľad na svet a Vesmír dokonale zodpovedá 
realite sveta a Vesmíru. A teda kresťanská viera v to, že svet 
je poznateľný a racionálny a že človek by mal bádať a 
objavovať jeho taje, sa ukázali ako objektívne pravdivé. Ale 
takisto je faktom, že každý, kto sa z akýchkoľvek dôvodov 
vydá touto cestou, dokáže vedecky myslieť a vedecky konať 
a objavovať tajomstvá Vesmíru, pretože len jednoducho koná 
podľa tejto objektívnej reality. Ale predsa aj tu je kresťanstvo 
výnimočné, pretože v praxi dejín vidíme, že v konečnom 
dôsledku naozaj iba kresťanská civilizácia dala všetky tieto 
presvedčenia, motivácie a postoje dohromady tak úplne a 
komplexne, že sa ako jediná vymanila z bežnej úrovne 
„hĺbavého bádajúceho remeselníka, ktorý zdokonaľuje svoje 
výrobky“, ako by povedal Rodney Stark, na úroveň univerzít, 
výskumných ústavov, striktne vedeckého spôsobu práce, 
základného výskumu a pod.  

Aký záver teda z toho vyplýva? Nasledovný: 

• KRESŤANSTVO JE VÝNIMOČNÉ, pretože najdokona-
lejšie reflektuje celú objektívnu realitu – Boha i Vesmír – čo 
v rovine časnej demonštruje rozmach a vzrast kresťanskej 
civilizácie, v rovine večnej príklady nespočetných svätcov, 
ktorí na základe neho dosiahli neskutočne intenzívne a 
Božou mocou a slávou preniknuté spoločenstvo s Bohom. 

• BOH I SVET SÚ OBJEKTÍVNA REALITA. Každý, kto 
bude konať v zhode s ňou, uspeje. Preto je veda a jej objavy 
dostupná každému, kto vedecky myslí, bez ohľadu na to, či 
kresťanom je, alebo nie. Preto Boha nájde každý, kto úprim-
ne  a celým srdcom „v dobrých skutkoch hľadá slávu, česť a 
nesmrteľnosť“, bez ohľadu na to, či sa navonok ku kresťan-
stvu hlási, alebo nie, či dokonca o ňom ani nič nevie… 

• A NIE JE TO ARGUMENT PROTI KRESŤANSTVU, 
ALE V PROSPECH NEHO, pretože všetky tieto veci potvr-
dzujú, že kresťanstvo nie je o nejakej „viere“, v ktorú veríme 
preto, lebo je to napísané v akejsi „starej knihe“ a podobne. 
Kresťanstvo je reflexia objektívnej reality – tak objektívnej, 
že každý, či už formálne v ňom, či mimo neho, ak má jeho 
pohľad, vyznáva jeho hodnoty a ide jeho cestou, dosahuje aj 
jeho objektívny cieľ: radosť z Božieho života a zo spoločen-
stva s Bohom. A každý, kto to nekoná, Boha míňa a nezažíva 
túto radosť a to znova úplne objektívne, bez ohľadu na to, či 
sa za kresťana vydáva, alebo nie. 

• NAPRIEK TOMU tá istá skúsenosť ukazuje, že najväčšia 
šanca spoznať túto cestu je tam, kde sa Evanjelium ohlasuje a 
kde je opravdivo prítomná Cirkev. Skúsenosť ukazuje, že 
cesta vo viditeľnom organizme Cirkvi a s využitím všetkých 
jej nástrojov je najbezpečnejšia a najrýchlejšia cesta, ako sa k 
Bohu a k životu s Bohom dostať. A nakoniec tá istá skúse-
nosť ukazuje, že ľudia, ktorí žili najplnší a najintenzívnejší 
život s Bohom a v Bohu, boli asi bez výnimky ľudia, žijúci 
tento život v organizme Cirkvi, alebo aspoň v organizme 
kresťanstva. Čo je dôvod, prečo nemôžeme mávnuť rukou 
nad misijným imperatívom kresťanstva a povedať si: No a 
čo, veď aj bez nás sa môžu spasiť, tak načo sa snažiť? Bolo 
by to rovnako absurdné, ako keby napríklad v oblasti zdravia 
niekto povedal: Načo stavať nemocnicu? Veď harmanček im 
tam rastie, aj cibuľu a med majú, žije tam dokonca nejaký 
‚ľudový liečiteľ‘, môžu sa pokojne vyliečiť aj vďaka nim, 
načo lieky a doktorov? Znelo by to absurdne – a rovnako 
absurdné by bolo, keby sme rezignovali na budovanie a 
vzrast Cirkvi a apoštolskú horlivosť len preto, že však aj bez 
ohlasovania, katechézy, sviatostí a spoločenstva Cirkvi sa 
ešte nejako spasiť dá… 

Váš Inky 


