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Najdôležitejšia otázka v 
živote človeka… 



Predstavte si: 

 

Zjaví sa Vám jedného dňa krásna víla 

a povie Vám: 

 

„ODPOVIEM TI PRAVDIVO – A 
NIČ TI NEZAMLČÍM – NA 

NAJDÔLEŽITEJŠIU OTÁZKU 
TVOJHO ŽIVOTA. PÝTAJ SA!“ 

AKÁ OTÁZKA TO 
BUDE? 



Ja si myslím, že najdôležitejšia otázka 

znie: 

JESTVUJE 
BOH? 
Nezdá sa Vám to? Uvažujte...! 



Existencia Boha… 

… a zmysel ľudstva a 
človeka 



ZMYSEL ĽUDSTVA A ČLOVEKA 

Má ľudský život nejaký zmysel? 

Má nejaký zmysel ľudstvo ako celok? 

Jestvuje nejaký dôvod, pre ktorý tu sme a nejaký 
cieľ, ku ktorému smerujeme? 

Alebo sme vo Vesmíre nezamýšľaným produktom 
náhody bez akéhokoľvek dôvodu, zmyslu, či 

cieľa? 



Len si to 
predstavme: 
obrovský, takmer 
nekonečný Vesmír,  v 
ktorom sa podľa 
odhadov nachádzajú 
rádovo desiatky 
miliárd galaxií. 

Jedna z nich je aj „tá 
naša“, zvaná Mliečna 
cesta (Milky Way). 



Galaxia Mliečnej 
cesty – tá „naša“: 

- priemer: 100 000 ly 

- počet hviezd: 400 
miliárd 



100 000 ly...: 
Pozemská vesmírna sonda PIONEER 
10, svištiaca rýchlosťou 44 064 km/h(!) 
k hviezde Aldebaran, vzdialenej 
smiešnych 65ly, prekoná túto 
vzdialenosť až za 1 592 035 rokov!!! 

Prelet naprieč Galaxiou by jej trval dve 
a pol miliardy rokov, čo je väčšia 
polovica veku celej našej planéty 
Zem... 

Galaxia Mliečnej 
cesty – tá „naša“: 

- priemer: 100 000 ly 

- počet hviezd: 400 
miliárd 



400 000 000 000 hviezd...: 
400 miliárd eur by Vám stačilo na to, 
aby ste si denne kupovali nové auto v 
cene 20 000 € po dobu neuveriteľných 
65 400* rokov, kým by sa Vám všetky 
tieto peniaze minuli... 

Galaxia Mliečnej cesty – tá 
„naša“: 

- priemer: 100 000 ly 

- počet hviezd: 400 miliárd 

* Pre porovnanie – keby ste začali počítať sekundy, 
tak k sekunde číslo 65 400 by ste sa dopočítali za 18 
hodín aj 4 minúty… 

Keby ste rovno rátali tých 400 miliárd sekúnd, tak to 
by Vám trvalo rovných 7 305 936 rokov nepretržitého 
počítania, kým by ste sa dopočítali k poslednej! 



Galaxia Mliečnej cesty – tá 
„naša“: 

- priemer: 100 000 ly 

- počet hviezd: 400 miliárd 

Jednou z tých 400 000 000 000 
hviezd, malou žltou hviezdičkou 
na periférii Galaxie, je naše 
Slnko. 



Okolo tejto malej bezvýznamnej hviezdičky typu G2 na samej 
periférii Galaxie, zvanej „Slnko“, obieha osem planét. 

Jedna z tých najmenších sa familiárne volá „Zem“... 



Povrch Zeme 
miestami pokrýva 
tenulinký film akejsi 
organickej „pliesne“, 
nazývanej „život“... 
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Povrch Zeme 
miestami pokrýva 
tenulinký film akejsi 
organickej „pliesne“, 
nazývanej „život“... 

Keby sa Zemeguľa 
scvrkla do veľkosti 

futbalovej lopty, naša 
civilizácia by na nej 

predstavovala (vrátane 
mrakodrapov!) 
vrstvičku hrubú  

jedinú stotinu 
milimetra! 

Vesmírna stanica ISS 
(obieha Zem vo výške 
350km) by túto loptu 

obiehala vo výške 

šiestich milimetrov! 

Ak by sme vek 
Zemegule (4,5 mld 

rokov) zredukovali na 
24 hodín, potom by celá 

ľudská civilizácia 
(zhruba 5 000 rokov) 

trvala 

jedinú stotinu sekundy! 



Súčasťou tejto tenulinkej bio-vrstvičky je 
aj akési „ľudstvo“, zastúpené zhruba 

7 000 000 000 krehkých jedincov... 
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Súčasťou tejto tenulinkej bio-vrstvičky je 
aj akési „ľudstvo“, zastúpené zhruba 

7 000 000 000 krehkých jedincov... 

Keby si celé ľudstvo 
stálo na váhu, displej 

by ukázal úctyhodných  

560 000 000 ton! 

Keby sme si však 
Zemeguľu prirovnali k 
Prage V3S (10 500kg), 
potom by celé ľudstvo 

v porovnaní s ňou 
predstavovalo 

smiešnych 

0,000001 gramu! 
(= 1 µg,  – pre porovnanie 

jediné zrnko prachu s 
priemerom 0,06 mm váži 

trikrát viac!) 

A to stále v 
porovnaní s 

nepatrne 
maličkým, 

mikroskopickým 
vesmírnym 

smietkom, akým 
naša planéta Zem 
v skutočnosti je! 



Súčasťou tejto tenulinkej bio-vrstvičky je 
aj akési „ľudstvo“, zastúpené zhruba  

7 000 000 000 krehkých jedincov... 

... a jedným z tých 7 000 000 000, 
bezvýznamným, nepatrným, nič 
neznamenajúcim, si 

TY! 



... stratený uprostred Vesmíru, nič neznamenajúci. 

Naozaj si myslíte, že máte Vy a Vás život v rámci Vesmíru nejaký 
zmysel a význam? 

Cítite sa nejako významne? Dôležito? 

Keby Vás teraz niekto zavraždil, vznikla by 
tým Vesmíru nejaká škoda? Ujma?  

•  Bola by to pre Vesmír strata?  

•  Alebo aspoň pre našu Slnečnú sústavu?  

•  Aspoň pre našu maličkú planétu Zem? 



Tvoje narodenie 
neznamenalo dokonca ani 
pre našu malilinkatú 
Zemeguľu vôbec nič. Ani si 
Ťa nevšimla. 

Pre  obrovitý Vesmír 
neznamenáš ani to 
bezvýznamné NIČ… 

Zánik celého ľudstva by 
neznamenal nič 

Ovplyvnilo by ho to 
nekonečne menej, než 
ovplyvní osudy ľudstva smrť 
blchy v kožuchu Vášho psa 
!... 



Celé ľudstvo neznamená 
pre Vesmír ani toľko, čo 
jediná maličká bublinka vo 
svetovom oceáne, zbytočná, 
ničotná , ktorá  kdesi 
uprostred neho náhodou 
vznikne, v nasledujúcej 
sekunde zanikne a nikto si 
ju ani nevšimne… 



ZMYSEL ĽUDSTVA A ČLOVEKA 
Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
NEJESTVUJE,... 

... potom ľudstvo nikto nezamýšľal, 
nikto neplánoval, vzniklo vo Vesmíre 
úplne náhodne, slepo, neplánovane,  
nechcene, ničotné, zanedbateľné, 
úplne zbytočné, bez toho, aby malo 
akýkoľvek význam a zmysel v rámci 
rovnako nezmyselného, mŕtveho a 
mechanického, večne sa v 
nekonečných cykloch točiaceho 
Vesmíru... 



ZMYSEL ĽUDSTVA A ČLOVEKA 
Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
NEJESTVUJE,... 

... potom ľudstvo nikto nezamýšľal, 
nikto neplánoval, vzniklo vo Vesmíre 
úplne náhodne, slepo, neplánovane,  
nechcene, ničotné, zanedbateľné, 
úplne zbytočné, bez toho, aby malo 
akýkoľvek význam a zmysel v rámci 
rovnako nezmyselného, mŕtveho a 
mechanického, večne sa v 
nekonečných cykloch točiaceho 
Vesmíru... 

„Človek je produktom príčin, ktoré nemali 
schopnosť predvídať cieľ svojho pôsobenia; 
jeho pôvod, rozvoj, nádeje i strachy, to, čo 
miluje a čomu verí, nie je nič iné, než 
výsledok náhodného usporiadania atómov. 
Žiadne zanietenie ani hrdinstvo, žiadna sila 
myšlienky či pocitov nedokáže uchovať život 
jednotlivca za hrobom; všetky ľudské činy za celé 
veky, všetko zanietenie a všetka inšpirácia, 
najžiarivejšia múdrosť ľudského génia – to všetko 
je určené na zánik... Chrám všetkého, čo ľudstvo 
dosiahlo, musí byť nevyhnutne pochovaný. … 
Priestor, kde bude odteraz žiť ľudská duša, 
možno pevne vybudovať len v rámci tejto 
pravdy, iba na pevnom základe zúfalstva, 
ktoré sa samo sebe nepoddá." 

Bertrand Russell 

(1872 – 1970) 

anglický filozof, 
logik, matematik, 
sociológ, od roku 

1908 člen 
Londýnskej 
kráľovskej 

spoločnosti, jeden 
zo zakladateľov 

analytickej filozofie. 
V roku 1950 mu bola 

udelená Nobelova 
cena za literatúru. 

Ateista. 



Ak ale Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
JESTVUJE,... 

... potom je človek a ľudstvo 
CHCENÉ, PLÁNOVANÉ, 

STVORENÉ SO ZMYSLOM svojej 
existencie a smerujúce k 

niečomu, čo mu tento zmysel 
dáva a čo presahuje jeho i 

Vesmír samotný! Nie je to len 
jedenie, aby sme žili a žitie, aby 

sme jedli! 

ZMYSEL ĽUDSTVA A ČLOVEKA 



Je to TAK? 
•  AK BOHA NIET, potom nemáme väčší zmysel a 
význam, než mydlová bublina: rovnako nestáli, 
pominuteľní, nezmyselní, náhodní a bezcieľni... 

•  AK BOH JESTVUJE, potom sme zamýšľaní, chcení a 
potom jestvuje nádej, že smerujeme k nejakému cieľu a 
život, človek i ľudstvo stoja za to! 

„Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší 
zo všetkých ľudí. .“ (1 Kor 15,19) 



Existencia Boha… 

… a zmysel ľudského 
života na tomto svete 



Čo je to vlastne život? 

Kedy začína a kedy končí? 

Je tento život sám o sebe cieľom – a nič viac už 
čakať nemožno? 

Alebo je len malou epizódou v kontexte niečoho 
omnoho väčšieho? 

Ako by sme mali so svojim životom vlastne 
naložiť? 

POZEMSKÝ ŽIVOT 



POZEMSKÝ ŽIVOT 

Pozemský život 

Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
NEJESTVUJE,... 

... potom je pozemský život VŠETKÝM, je CIEĽOM a 
ABSOLÚTNOU HODNOTOU, pretože bez neho nič 
nejestvuje a ani mimo neho nič nejestvuje. 

Niet žiadnej „posmrtnej 
odmeny“ ani „trestu“. Všetko, 
po čom túžite, dosiahnete 
alebo tu a teraz – alebo nikdy. 
Žiadna iná šanca už nebude, 
nič viac už nejestvuje! 

nič 

nič 

nič 

nič 



POZEMSKÝ ŽIVOT 
Ak Boh (a večnosť a 

duchovný svet,...) 
JESTVUJE,... 

... potom je pozemský život iba malým, takmer zanedbateľným 
okamihom, skôr PREDOHROU ku Životu skutočnému, než 
životom samotným, s ktorým sa vlastne ani len nedá vážne 

porovnávať! 

Svet v ktorom žijeme, je len malým OSTROVČEKOM v oceáne 
nekonečne úžasnejšej reality, ktorá ho obklopuje 

Skutočný Život ... do nekonečna, naveky! 



AK BOHA NIET… 

nič nič 

nič 



AK BOH JESTVUJE… 



Je to TAK? 
•  AK BOHA NIET, treba sa celou silou sústrediť na veci 
pozemské, všetko ostatné sú len smiešne bájky. 

•  AK BOH JESTVUJE, potom sa treba obrátiť celou 
silou k Nemu, v porovnaní s Ním je všetko ostatné len 
smetie, prelud, strata času... 

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže 
byť mojím učeníkom.“ (Lk 14,33) 



Existencia Boha… 

… a najzákladnejšie 
životné ciele 



Kedy je život úspešný? 

Čo je teda jeho cieľom? 

Za čím by sme mali ísť?  

A čoho sa, naopak, vyvarovať? 

ŽIVOTNÉ CIELE 



ŽIVOTNÉ CIELE 
Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
NEJESTVUJE,... 

... potom jediné, čo 
jestvuje a na čom záleží 
sú veci tohto sveta. 

Nič okrem nich totiž aj 
tak nejestvuje,... 

Oni sú to jediné reálne a 
skutočné, čo môžeme 
nadobudnúť a o čo sa 
oplatí zápasiť, aby sme 
to získali! 

Jedlo, pitie, zdravie, krása, peniaze, dom, 
kariéra, dobré zamestnanie, biznis, sláva a 
uznanie, moc, vplyv, zábava, rozkoš, sex, 
záľuby, šport, adrenalín, nakupovanie, 
luxus, limuzína (šporťák), móda, šperky,... 



Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
JESTVUJE,... 

ŽIVOTNÉ CIELE 

... potom jediné, na čom 
záleží, je BOH SÁM. 

Všetko ostatné je totiž v 
porovnaní s Bohom a 
Jeho Darom smiešne 
malé a bezvýznamné,  

všetko ostatné je v 
porovnaní s večnosťou 
smiešne, zanedbateľne 

malé, malicherné, 
ničotné...!!!   

Objavovanie 
duchovného sveta, 
prekračovanie 
hraníc hmoty, 
poznanie Boha, 
spoločenstvo lásky 
s Bohom, jednota s 
Bohom, 
osvojovanie si Daru 
Božieho života, 
napĺňanie sa Božím 
Duchom, duchovný 
rast,... 



Je to TAK? 
•  AK BOHA NIET, zmyslom života je jedlo, pitie, sex, 
sláva, moc, zábava – všetko ostatné je strata a 
márnenie časom a prostriedkami, falošná nádej. 

•  AK BOH JESTVUJE, potom zmyslom života je Boh, 
duchovný rast – a všetko ostatné je vedľajšie, 
nedôležité, smiešne malé, ničotné... 

„A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám 
za odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,8) 



Existencia Boha… 

… a pramene morálky, 
spravodlivosti a etiky 



Život každého človeka sa riadi pravidlami, nejakou 
predstavou toho, čo je dobré a čo zlé. 

Hovorí sa tomu „etika“, alebo „morálka“. 

Odkiaľ sa ale tieto pravidlá berú? 

Kto ich definuje? 

A prečo by sme ich mali dodržiavať? 

PRAMENE MORÁLKY 



ČOMU VLASTNE MORÁLNE PRAVIDLÁ 
SLÚŽIA? 

Zmyslom akýchkoľvek pravidiel – aj 
morálnych – je dosahovanie cieľa. 

Podľa toho, aký CIEĽ života vyznávame, 
podľa toho sa odvíjajú aj pravidlá a 

hodnoty, ktoré vyznávame. 

PRAMENE MORÁLKY 



Závislosť CIEĽA a MORÁLKY – príklad na lepšie pochopenie 

V čase VOJNY je cieľom 
VÍŤAZSTVO. 

Vysoko sa preto hodnotia 
vlastnosti ako agresivita, 
zabíjanie, ničenie majetku 

nepriateľa a podobne. 

Naopak, neochota 
zabíjať, tolerancia a 
rešpekt, jemnosť a 
miernosť sa považujú 
za nevhodné, sú 
označované za 
zbabelosť a 
mnohokrát tvrdo 
trestané… 

V čase MIERU je cieľom 
POKOJNÉ SPOLUŽITIE. 

Vysoko sa preto hodnotia 
vlastnosti ako tolerancia, 
miernosť, rešpekt, veľkorysosť,… 
 

Naopak, cnosti vo 
vojne vyzdvihované 
sa opúšťajú a 
považujú za 
nevhodné, za 
neprispôsobivosť a 
sú štátom tvrdo 
trestané… 

PRAMENE MORÁLKY 



Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
NEJESTVUJE,... 
... potom CIEĽOM ŽIVOTA SME MY SAMI, 
NAŠA POZEMSKÁ EXISTENCIA! 

Potom je len na nás, čo si určíme ako dobré 
a prospešné – podľa toho, čo nám vyhovuje. 

Nejestvuje žiadne objektívne kritérium dobra 
a zla – len to, čo nám vyhovuje, alebo 
nevyhovuje… 

•  V LEPŠOM PRÍPADE je tak morálka 
otázkou spoločenskej dohody dohody. 

•  V HORŠOM PRÍPADE je vecou diktátu 
silnejšieho, početnejšieho, alebo väčšiny… 

PRAMENE MORÁLKY 



ANALÓGIA na lepšie pochopenie 

Ak by môj život mal skončiť 
maturitou, nemá zmysel uvažovať 
nad tým, čo bude „po maturite“ – 
pretože tam už nebude nič. 

Preto si môžem počas štúdií robiť 
čo len chcem: učiť sa, alebo neučiť, 
zabávať sa, zaháľať, flákať, minúť 
všetok majetok, čo mám,… čokoľvek 
– a žiadnu „pokazenú budúcnosť“ 
tým nijako neriskujem! 

Jediným kritériom môjho výberu 
bude to, čo z toho ma viac baví. 
Nemusím sa podriaďovať žiadnym 
iným pravidlám, ktoré by ma 
obmedzovali v robení toho, čo sa mi 
páči a čo chcem! 

Takže v PRAXI 

Ak by môj život mal skončiť 
smrťou, potom nemá zmysel 
uvažovať v dlhšej perspektíve, než je 
pozemský život – pretože „po ňom“ už 
nie je nič. 

Preto si môžem počas života robiť 
čo len chcem: byť dobrý, alebo zlý, 
chamtivý, alebo štedrý, povaľač, alebo 
filantrop,… čokoľvek – a NIČ VÄČŠIE 
TÝM NERISKUJEM! 

Jediným kritériom môjho výberu 
bude to, čo z toho ma viac baví. 
Nemusím brať ohľad na žiadne 
„morálne pravidlá“ ani nijaké iné 
zásady, ktoré by ma obmedzovali v 
robení toho, čo sa mi páči a čo 
chcem. 

PRAMENE MORÁLKY 



PRAMENE MORÁLKY 

Problémom (alebo 
výhodou…?) je, že takto 
poňatá morálka dokáže 
nájsť vhodné 
ospravedlnenie v 
podstate pre čokoľvek. 

Ak nám niečo vyhovuje – 
potom je hračka nájsť si 
pre to vhodné 
ospravedlnenie a aj 
„morálne“ tak zdôvodniť 
svoje konanie. 



PRAMENE MORÁLKY 

Problémom (alebo 
výhodou…?) je, že takto 
poňatá morálka dokáže 
nájsť vhodné 
ospravedlnenie v 
podstate pre čokoľvek. 

Ak nám niečo vyhovuje – 
potom je hračka nájsť si 
pre to vhodné 
ospravedlnenie a aj 
„morálne“ tak zdôvodniť 
svoje konanie. 

CVIČENIE: 
Skúste zdôvodniť, prečo by malo byť 
zlým: 

•  okradnúť niekoho 

•  zabiť slabšieho 

•  utláčať slabších 

 

Jestvuje na to nejaký dôvod, ktorý by jasne 
určil, že je to objektívne zlé? 

(V tomto cvičení nesmiete argumentovať 
Bohom, ani náboženstvom!) 



PRAMENE MORÁLKY 

Problémom (alebo 
výhodou…?) je, že takto 
poňatá morálka dokáže 
nájsť vhodné 
ospravedlnenie v 
podstate pre čokoľvek. 

Ak nám niečo vyhovuje – 
potom je hračka nájsť si 
pre to vhodné 
ospravedlnenie a aj 
„morálne“ tak zdôvodniť 
svoje konanie. 

CVIČENIE: 
Predstavte si: 

•  Nacistický vojnový teror a koncentračné 
tábory 

•  Komunistický teror, genocída, gulagy… 

Tí, ktorí páchali tieto zverstvá, určite na 
to mali svoje vlastné „morálne 
zdôvodnenie“ – skúste ho nájsť! 

Je možné podobne si „morálne 
ospravedlniť“ napríklad okrádanie 
zamestnávateľa, zatajovanie daní, čiernu 
prácu, úplatky,…? 



PRAMENE MORÁLKY 

Problémom (alebo 
výhodou…?) je, že takto 
poňatá morálka dokáže 
nájsť vhodné 
ospravedlnenie v 
podstate pre čokoľvek. 

Ak nám niečo vyhovuje – 
potom je hračka nájsť si 
pre to vhodné 
ospravedlnenie a aj 
„morálne“ tak zdôvodniť 
svoje konanie. 

„Chceme-li mravním principům 
přiznat úlohu toho, co 
rozhoduje o prostředcích, 
musíme je zabezpečit proti 
historické, sociální relativitě, 
tedy najít pro ně základ mimo 
lidský druh, to jest, ať to je, 
nebo není příjemné, v Bohu.“ 

(David Rousset, filozof, Les 
Jours de notre mort) 



Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
JESTVUJE,... 

... potom ZMYSLOM ŽIVOTA JE BOH, 
NEBO, SPÁSA, VEČNÝ ŽIVOT! 

Potom je ale morálka vec objektívna!  

•  Dobré je to, čo sa zhoduje s Bohom ako 
absolútnym Dobrom. 

•  Zlo je to, čo sa s Ním nezhoduje a 
odporuje Mu. 

Upravovať si morálku v rozpore s týmto 
objektívny základom by bolo 

bláznovstvom!  

PRAMENE MORÁLKY 



ANALÓGIA na lepšie pochopenie 

Ak ale môj život po maturite vlastne 
ešte len začne, potom hľadisko „a čo 
po maturite?“ je kľúčové. 

Preto si nemôžem počas štúdií 
robiť čo len chcem: bolo by 
bláznovstvom kvôli štyrom rokom 
bláznenia sa na škole obetovať 
päťdesiat rokov života po maturite! 

Kritériom môjho výberu preto 
bude: Čo prospeje tomu, aby som 
prežil tých 50 rokov čo najlepšie? 
Potom je dobré podriadiť sa 
pravidlám, ktoré mi tento cieľ 
zabezpečia (učenie sa, odrieknutie si 
nejakej zábavy, dodržiavanie 
školského poriadku). 

Takže v PRAXI 

Ak ale môj život „smrťou“ vlastne 
ešte len začne, potom hľadisko „a čo 
po smrti?“ je kľúčové. 

Preto si nemôžem počas 
pozemského života robiť čo len 
chcem: bolo by bláznovstvom kvôli 80 
rokom bláznenia sa na zemi obetovať 
nekonečne dlhý čas skutočného 
života po smrti! 

Kritériom môjho výberu preto 
bude: Čo prospeje tomu, aby som 
svoj večný život prežil čo najlepšie? 
Potom je dobré podriadiť sa 
pravidlám, aj keď to bude znamenať 
zanechať niektoré veci, ktoré by som 
inak v živote konal. 

PRAMENE MORÁLKY 



Je to TAK? 
•  AK BOHA NIET, potom nejestvuje nijaká objektívna 
morálka. Je len vecou našich názorov a akejsi 
„spoločenskej dohody“, čo uznáme za dobré a 
prospešné a čo odsúdime ako zlé a nezákonné. 

•  AK BOH JESTVUJE, potom On sám je prototypom 
morálky a dobra. O tom, čo dobré je a čo dobré nie je 
rozhoduje zhoda s Bohom ako objektívnym 
východiskom morálky. 

„ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa 
za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých 
i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 
… Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“  

(Mt 5,44n.48) 



Existencia Boha… 

… a otázka záväznosti 
morálky, spravodlivosti 

a etiky 



ZÁVÄZNOSŤ MORÁLKY 

Čo ak sa moje ciele a morálne zásady dostanú do 
rozporu? 

Prečo by som mal uprednostniť dodržanie 
pravidiel a tak svoje ciele ohroziť? 

Kto a kedy mi to vynahradí, ak obetujem svoje 
túžby, svoje sny, svoj život dodržaniu nejakej 

„spoločenskej dohody“, ktorú si nejakí 
„zákonodarcovia“ vycucali z prsta? 

Žijeme len jeden život. 

Prečo by sme ho mali obetovať v mene nejakých 
pravidiel, ak nám tieto pravidlá znemožňujú 

dosiahnuť náš životný cieľ? 

 



Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
NEJESTVUJE,... 

... potom JEDINOU HODNOTOU JE MÔJ POZEMSKÝ ŽIVOT 
– A MOJE OSOBNÉ ŠŤASTIE A OSOBNÉ USPOKOJENIE V 
TOMTO JEDINOM ŽIVOTE. Nič iné nejestvuje: žiadna druhá 
šanca, žiadna odmena. 

Alebo svoje ciele dosiahnem tu a teraz – alebo nikdy! 

 

•  Ak mám dostatok MOCI, môžem nejaké „morálne zásady“ 
jednoducho ignorovať a smerovať za svojimi cieľmi. 

•  Ak sa na to necítim, môžem ich šikovne obísť. 

•  Ale obetovať svoje ciele a dodržať ich? Načo? 

ZÁVÄZNOSŤ MORÁLKY 



Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
JESTVUJE,... 

... potom ZÁLEŽÍ LEN NA TOM SKUTOČNOM 
ŽIVOTE, ktorý sa „smrťou“ ešte len začne! 

Potom je nekonečne dôležitejšie BYŤ, než 
MAŤ, pretože: 

•  Nič z „MAŤ“ si neodnesiem do Života,… 

•  … jedine to, čím „SOM“! 

 

Potom sa oplatí zachovať objektívne normy 
morálky a usilovať o dokonalosť aj za cenu 

krajnej straty, áno, aj za cenu smrti! 

ZÁVÄZNOSŤ MORÁLKY 



Je to TAK? 
•  AK BOHA NIET, potom je smiešne a škodlivé správať 
sa podľa nejakej morálky a kvôli nej si odopierať 
úspech a uspokojenie. Veď niet žiadneho súdu ani 
trestu! A kto nás za to kedy odmení? Nikto! 

•  AK BOH JESTVUJE, potom je duchovný rast a 
dokonalosť zmyslom a cieľom života. Oplatí sa preň 
obetovať čokoľvek: majetok, zdravie, život, povesť, 
všetko! 

„Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti 
rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre 
moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mk 
13,12n) 



Existencia Boha… 

… a otázka 
oprávnenosti a zmyslu 

náboženstva 



NÁBOŽENSTVO 

Definícia: 

 

Súbor techník a 
pomôcok, ktoré 
napomáhajú 
duchovnému rastu, 
jednote s Bohom a 
prijímaniu Božieho života. 



Aké miesto v živote človeka by malo mať 
náboženstvo? Duchovný život? 

Je to len nejaký doplnok, ktorému sa venujeme, 
keď „máme čas“? 

Alebo je to niečo podstatné a dôležité? 

Alebo, naopak, čosi zlé, škodlivé, Marxovo „ópium 
ľudstva“? 

NÁBOŽENSTVO 



NÁBOŽENSTVO 
Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
NEJESTVUJE,... 

... potom je náboženstvo 
najškodlivejšia vec na svete! 

•  Nič človekovi nedáva 

•  Oberá ho o čas a odvádza od 
skutočného, materiálneho sveta 

•  Občas dokonca vedie k 
nezmyselnej obeti a utrpeniu,... 

•  ... a k zbytočnému rozdeleniu a 
sporom medzi ľuďmi 



Ak Boh (a večnosť a 
duchovný svet,...) 
JESTVUJE,... 

... potom je náboženstvo 
jedinou vecou, na ktorej 

v živote naozaj záleží! 

Potom je logické a 
rozumné, aby bolo 

náboženstvo HLAVNÝM 
ZAMESTNANÍM celého 

nášho života a aby 
všetko ostatné v našom 

živote slúžilo jemu a 
cieľom, ku ktorým vedie!  

NÁBOŽENSTVO 



Je to TAK? 
•  AK BOHA NIET, náboženstvo je „ópiom ľudstva“, 
démonickou poverou, zlom, ktoré treba zanechať a 
nemilosrdne vykoreniť! 

•  AK BOH JESTVUJE, potom je náboženstvo 
najdôležitejšou vecou na svete, našim hlavným 
zamestnaním – bez ohľadu na cenu a obete! 

„Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši 
by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 
16,26) 



NAJZÁVAŽNEJŠIA 
ODPOVEĎ NÁŠHO 
ŽIVOTA… 



AK BOH JESTVUJE… 
•  Potom ľudstvo MÁ ZMYSEL. 

•  Potom MÁ ZMYSEL aj náš vlastný 
život. 

•  Potom je najdôležitejšie v našom 
živote NAPLNIŤ TENTO ZMYSEL (= 
stať sa SVÄTÝ) – a všetko ostatné 
(zamestnanie, kde bývame, čím sme, 
majetok, postavenie,…) je ÚPLNE 
VEDĽAJŠIE! 

•  MORÁLKA odráža tento objektívny 
cieľ nášho života: Čo k nemu vedie, 
je DOBRÉ, čo k nemu nevedie, je ZLÉ 
a bodka…! 

•  NÁBOŽENSTVO a DUCHOVNÝ 
ŽIVOT je tak najprioritnejšia vec 
nášho života, ktorým sa podriaďuje 
všetko ostatné! 



AK ALE BOH NEJESTVUJE… 
•  Potom ľudstvo MÁ ZMYSEL. 

•  Potom MÁ ZMYSEL aj náš vlastný 
život. 

•  Potom je najdôležitejšie v našom 
živote NAPLNIŤ TENTO ZMYSEL (= 
stať sa SVÄTÝ) – a všetko ostatné 
(zamestnanie, kde bývame, čím sme, 
majetok, postavenie,…) je ÚPLNE 
VEDĽAJŠIE! 

•  MORÁLKA odráža tento objektívny 
cieľ nášho života: Čo k nemu vedie, 
je DOBRÉ, čo k nemu nevedie, je ZLÉ 
a bodka…! 

•  NÁBOŽENSTVO a DUCHOVNÝ 
ŽIVOT je tak najprioritnejšia vec 
nášho života, ktorým sa podriaďuje 
všetko ostatné! 

•  Potom ľudstvo NEMÁ ZMYSEL. 

•  Potom NEMÁ ZMYSEL ani náš 
vlastný život. 

•  Potom je najdôležitejšie v našom 
živote UŽIŤ SI ČO NAJVIAC – a 
všetko ostatné (nejaké zbytočné 
ohľady, tzv. „morálka“ atď.) je ÚPLNE 
VEDĽAJŠIE! 

•  MORÁLKA odráža tento 
individualistický cieľ nášho života: 
Čo vedie k rozkoši, je DOBRÉ, čo k 
nej nevedie, je ZLÉ a bodka…! 

•  NÁBOŽENSTVO a DUCHOVNÝ 
ŽIVOT je tá najzbytočnejšia vec na 
svete, ktorá by viac v našom živote 
nemala mať žiadne miesto, lebo nás 
zbytočne obmedzuje! 



AK ALE BOH NEJESTVUJE… 
•  Potom ľudstvo MÁ ZMYSEL. 

•  Potom MÁ ZMYSEL aj náš vlastný 
život. 

•  Potom je najdôležitejšie v našom 
živote NAPLNIŤ TENTO ZMYSEL (= 
stať sa SVÄTÝ) – a všetko ostatné 
(zamestnanie, kde bývame, čím sme, 
majetok, postavenie,…) je ÚPLNE 
VEDĽAJŠIE! 

•  MORÁLKA odráža tento objektívny 
cieľ nášho života: Čo k nemu vedie, 
je DOBRÉ, čo k nemu nevedie, je ZLÉ 
a bodka…! 

•  NÁBOŽENSTVO a DUCHOVNÝ 
ŽIVOT je tak najprioritnejšia vec 
nášho života, ktorým sa podriaďuje 
všetko ostatné! 

•  Potom ľudstvo NEMÁ ZMYSEL. 

•  Potom NEMÁ ZMYSEL ani náš 
vlastný život. 

•  Potom je najdôležitejšie v našom 
živote UŽIŤ SI ČO NAJVIAC – a 
všetko ostatné (nejaké zbytočné 
ohľady, tzv. „morálka“ atď.) je ÚPLNE 
VEDĽAJŠIE! 

•  MORÁLKA odráža tento 
individualistický cieľ nášho života: 
Čo vedie k rozkoši, je DOBRÉ, čo k 
nej nevedie, je ZLÉ a bodka…! 

•  NÁBOŽENSTVO a DUCHOVNÝ 
ŽIVOT je tá najzbytočnejšia vec na 
svete, ktorá by viac v našom živote 
nemala mať žiadne miesto, lebo nás 
zbytočne obmedzuje! 

VYŽADUJE TO OD NÁS 
JASNÚ ODPOVEĎ: 
•  Alebo urobiť z Ježiša Krista a Jeho Evanjelia 
zmysel, stred, podstatu nášho života a podriadiť 
mu všetko, čo máme, čím sme a čo žijeme,… 

•  … alebo zanechať Ježiša Krista a Jeho 
Evanjelium úplne a viac sa ničím z toho už nikdy 
a nijako nezaťažovať! 



NAJVÄČŠÍM BLÁZNOVSTVOM... 

... je ostať nerozhodný a pokrivkávať na 
obe strany bez toho, aby sme sa jasne a 

radikálne rozhodli pre jednu z nich! 

AK BOH NEJESTVUJE,... 
... k čomu je dobré brať ohľad na 
morálku, byť obetavý, zriekať sa 
uspokojenia a márniť 
nenahraditeľne drahocenný čas 
vysedávaním v kostole, 
počúvaním farárskych žvástov, 
chodením na tento kurz a 
mrmlaním nezmyselných 
modlitieb? 

AK ALE BOH JESTVUJE,... 
... môže nás vari spasiť a získať 

nám život, ak budeme prešľapovať 
na pol ceste a budeme sa zdráhať 

jasne a bez ohľadu na všetko Ho 
nasledovať a konať to, čo hovorí? 

Stoja pozemské „odpadky“ za to, 
aby sme pre ne obetovali Boha a 

Večnosť? 



VÄČŠINA ĽUDÍ             presne toto robí 
Na jednej strane 
nedokážu 
dôsledne napĺňať 
cestu Duchovného 
rastu – uspokoja sa 
s praktikovaním 
nejakých obradov, 
modlitieb, so zopár 
zvykmi –  

takže AK BOH 
JESTVUJE, aj tak 
im to bude figu 
platné a túto svoju 
šancu premrhali. 

Na druhej strane sa 
pridŕžajú zbytkov 
kresťanskej 
morálky a hodnôt 
a tie im bránia v 
potrebnej 
bezohľadnosti a 
tvrdosti, aby mohli 
uspieť v tomto 
svete – 

takže AK BOH 
NEJESTVUJE, aj 
túto svoju šancu 
premrhali 
zbytočnými 
škrupuľami.... 

„Nik nemôže slúžiť dvom pánom... (Mt 6,24) 



Je to TAK? 
•  AK BOHA NIET, je škodlivé, zbytočné a smiešne 
držať sa nejakých náboženských povier a zvykov a 
dokonca sa nimi nechať obmedzovať! Treba ich jasne a 
definitívne zahodiť! 

•  AK BOH JESTVUJE, potom je hlúposťou namiesto 
nasledovania Boha obmedzovať sa len na nejaké 
náboženské zvyky, praktiky a modlitby, ktoré nás bez 
nasledovania aj tak k Bohu nikdy neprivedú! 

„Ježiš mu povedal: "Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, 
nie je súci pre Božie kráľovstvo." “ (Lk 9,62) 



Tento kurz bude od nás vyžadovať 
radikálne, jednoznačné odpovede a 
radikálne, jednoznačné rozhodnutia. 

Nemá zmysel „absolvovať ho“ bez toho, 
aby sme sa k týmto jednoznačným 
postojom odhodlali !!! 

Zvážte cez týždeň tento fakt! 
Pokiaľ ste odhodlaní čeliť tejto 
ultimatívnej výzve, tak potom... 

... DOVIDENIA 
NABUDÚCE!!! 


