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Byť človekom ako normatív a cieľ náboženskej praxe kresťanstva 
 

Wilfried Engemann 
 
 

Abstrakt:  Lebensgefühl und Glaubenskultur. Menschsein als Vorgabe und 
Zweck der religiösen Praxis des Christentums 
In der religiösen Praxis des Christentums geht im Kern um das Menschsein des 
Menschen. Glauben schließt die Erfahrung ein, als Mensch zum Vorschein zu 
kommen. Daher sollte Menschen im Zusammenhang ihres Glaubens nichts 
zugemutet werden, was sich gegen ihr Menschsein richtet oder es ihnen zum Vorwurf 
macht. Glauben ist vielmehr eine Kategorie leidenschaftlichen Menschseins. In der 
christlichen Glaubenskultur kommt es gleichwohl vor, dass Menschen den Eindruck 
haben, sie stünden vor der Alternative, entweder ganz Mensch oder – um Gottes 
willen – religiös zu sein. Meine Vorlesung zeigt einige Hintergründe dieser 
Erfahrung auf und erläutert, warum eine der Funktionen des Glaubens darin besteht, 
Grundlage eines guten Lebensgefühls zu sein. 
 
Schlüsselworte: Lebensgefühl, Glaubenskultur, Menschsein 
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Predbežné poznámky k rozšírenej sebadiagnóze: „nábožensky nemuzikálny“ 
 
Akademický rituál „predstavenia a pozdravenia referenta“  sprostredkuje prednášajúcim 

spravidla príjemný pocit z toho, že sú vítaní a cenení. Za to by som sa chcel srdečne poďakovať. 

Nasledovným textom prednášky sa chcem pokúsiť trochu sa za to odplatiť a  nasmerovať svetlo 

reflektora na tému, ktorá odhalí aj niečo z toho,  čo Vám dopraje „cítiť sa dobre“. 

„Cítiť sa dobre“ by malo vlastne patriť k zvyčajným účinkom náboženskej praxe kresťanstva.: 

„Komunikácia evanjelia“, ako sa táto prax v odbornom žargóne občas menuje, má okrem iného za 

následok, že ľudia radi žijú, že svoj život pociťujú ako  skvelý, osobný dar, že sú nanovo  privádzaný 

k svojmu životu a v dôsledku toho aj “svoj život dobre zvládajú“. K tomu patrí vykročenie do slobody, 

skúsenosť ocenenia a pocit toho, ako sa do ich života vracia nadšenie. Biblické texty sú (z časti) údiv 

vyvolávajúce doklady skúseností, čo to znamená. Ako posudzovať cirkevnú prax kresťanstva 

v jednotlivých prípadoch teda nezávisí len od učenia, na ktoré sa ona odvoláva, ale aj od toho, či táto 

prax v sebe zahŕňa také zaobchádzanie s ľuďmi, ktoré im napríklad priznáva slobodu, ktoré posilňuje 

ich schopnosť milovať  a zohľadňuje ich odkázanosť na láskavú pozornosť – alebo vôbec nie. 

Keď sa ľudia považujú   za „nábožensky nemuzikálnych“ a vysvetľujú, prečo„radšej“ 

nevyužívajú cirkevný repertoár náboženskej praxe, nikdy nie je reč o tom, že by nemali radi slobodu 

alebo že by si nevedeli počať s kategóriou  zanieteného života. Zdá sa im nanajvýš nepravdepodobné, 

že by práve kultúra viery, ktorú poznali ako náboženstvo, mohla prispieť k tomu, aby ich životu dala 

šírku a hĺbku. Istá lekárka, evanjelička, to počas  jedného rozhovoru  v ordinácii vyjadrila takto:  Len 
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čo zistila, že som teológ, domnievala sa, že sa musí  ospravedlňovať za to, že – ako povedala -  „tam 

už viac nechodí“ a potom dodala: „Viete, nerobí mi to jednoducho dobre. Človek sa necíti dobre, ak 

mi každú nedeľu robia výčitky.“ 

Táto žena nie je pravdepodobne ojedinelý prípad. Častejšie sa asi stáva, že sa niekto ocitne pred 

grotesknou alternatívou byť rád človekom alebo byť náboženským. Rozhodnúť sa pre to druhé by 

znamenalo súhlasiť s tiesnivým životným pocitom a vyrovnať sa s tým, že budem hosťom vo vlastnom 

živote. Prečo by sa človek mal dať k tomu prehovoriť? To by bolo neevanjeliové. 

To najlepšie, čo sa prostredníctvom náboženskej praxe môže udiať, je, že sa človek prejaví ako 

človek so všetkým, čo  patrí k jeho človečenstvu: Nie ako dobrák, nie ako vševed, ale ako človek, 

ktorý je vybavený tajomnou slabosťou pre slobodu a lásku a preto  už tisícročia  vzbudzuje 

podozrenie, že je v tomto ohľade Božím obrazom. K človečenstvu ďalej patria splniteľné 

a nesplniteľné želania, ktoré nemajú nič spoločné s egoizmom, odôvodnená vlastná vôľa, o ktorej by 

sa nemalo navrávať, že je urážkou ominóznej Božej vôle,. A tiež suverénne rozhodnutia, ktoré patria 

ku človeku, ktorým sa stal, a aj to šťastie vrhnúť sa do činnosti, o ktorej zmysle je človek presvedčený 

bez toho, aby bol kvôli tomu hneď podozrievaný zo skutkárskej spravodlivosti. 

V nasledujúcej časti by som chcel (1) naznačenú problematiku zahrotiť, (2) vziať pod lupu 

chápanie náboženstva v rozšírenej bohoslužobnej praxi, (3) načrtnúť ľudskú dôstojnosť ako normatív 

náboženskej praxe, (4) objasniť súvislosť životného pocitu a kultúry viery a (5) z toho odvodiť 

exemplárne dôsledky pre teologickú prácu. 

 

1.Byť človekom alebo byť náboženským? Kontúry jednej dilemy 

Najneskôr po privítaní  to začne byť na mnohých službách Božích vážne. To bola ešte reč 

o peknom počasí. A keď sme už vkročili na trh možností, zaznela výzva k živej účasti v sviežo 

prichádzajúcich odkazoch na podujatia, výzva k pečeniu koláčov pre zborovú slávnosť a k ubytovaniu 

ekumenických hostí zo zahraničia. 

No najneskôr po ôsmich minútach liturg stanovuje vážnu diagnózu, v znamení ktorej - ako sa 

zdá -  budú  prebiehať  celé služby Božie: Boh a človek majú opäť vzťahový problém. Veď človek je ... 

aj posadnutý slobodou, bažiaci po uznaní, vybavený notorickým sklonom k sebaláske. Nie div, že Boh 

musí byť zarmútený, dotknutý, urazený a nahnevaný – najmä keď s Ním počas týždňa nikto nehovorí. 

Je to ťaživá škatuľa plná vzťahov, ktoré sa musia podrobovať týždňovej prehliadke.1 

Tento problém je nastolený hneď v „prípravnej modlitbe“ -  v tom „malom zhodnotení celého 

týždňa“. Výsledok je vždy ten istý. Človek sa jednoducho nedá odnaučiť od svojho človečenstva: Zase 

                                                           

1 V tomto ohľade sa to, čo sa deje pri bohoslužbách, podobá onej neprínosnej praxi politických strán, v ktorej 
aktéri neustále preberajú „personálne otázky namiesto toho, aby sa zamerali na pálčivé výzvy každodenného 
spoločenského života. 
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sa celý týždeň zaoberal len sebou samým. Opäť nebol dosť otvorený pre iných – a opäť sa príliš málo 

staral o Boha. A čo je najhoršie: Aspoň občas sa  riadil svojou vlastnou vôľou.  A ešte: Príliš veľa 

starostlivosti o seba a príliš málo obetavosti, príliš veľký ohľad na vlastnú osobu a príliš málo 

nasledovania.  Opäť sme v nesprávnej  veci príliš  veľa, poťažne príliš málo urobili alebo  zanedbali. 

Tento „“ Sieblowa-Komplex“  (z nem. Sieblowa = Sieh bloss, was du angerichtet hast – len sa pozri, 

čo si napáchal)2, sa rozmanitými spôsobmi kultivuje pri zvyčajnom začiatku služieb Božích – 

a v Kýrie a v príhovorných modlitbách a pri VP. 

Nápadné je, že osoby, ktoré vedú služby Božie, často udržiavanie tejto praxe neregistrujú alebo 

predstavujú ako výnimku zavinenú propriom nedele. Snáď je to znakom pre  rovnako nevedomú ako 

aj nekritickú akceptáciu tradičných liturgických a antropologických vzorcov, ktorým je ich vlastná 

legitimita priznávaná mimo diskurzov súčasnej teológie. Nie nepodstatnú rolu pri tom môže hrať 

tisícročná sociálna funkcia náboženstva ľudí disciplinovať. 

 

Skrátka: Človek – exemplárne prítomný v každom jednom z návštevníkov služieb Božích – opäť 

sa pre Boha ukázal ako bezočivosť. Zdá sa akoby človečenstvo človeka bolo večným tŕňom v Božom 

oku, ktoré musí byť ošetrené každých 8 dní, aby potom mohlo opäť zažiariť v novom lesku.  

Ale – tak sa zdá – veď sú našťastie služby Božie, v ktorých Boh konečne  opäť môže prísť 

k slovu a človeku je ukázaná žltá karta. Človek je koniec koncov vinný na narušení vzťahu, ktorý teraz 

– s farárom ako mediátorom – sa má opäť napraviť.  Nie že by sa aj liturg nemohol ukázať tiež 

solidárne. Jeho súcitné chápanie platí však v tejto bohoslužobnej tradícii nie prítomným, ale Bohu ako 

trúchliacemu tohto týždňa. 

Táto forma náboženskej praxe kresťanstva nie je jedinou,  ale bezpochyby rozšírenou.3 Je 

necitlivá a teologicky nedomyslená do konca.  Napriek tomu sa podporuje  širokým sortimentom  

dostupných liturgických textov a piesní a implicitne sa zachováva  pri živote celým množstvom 

otáznych antropologických premís. Takýmto spôsobom sa  dilema  udržiava vo veľkej a dôležitej 

oblasti kresťanskej kultúry viery: Spočíva v tom, že človeku vytýka nielen jeho človečenstvo, ale že 

mu znechucuje repertoár, ktorý pre svoje človečenstvo potrebuje – napríklad svoju vlastnú vôľu. 

Pritom k praktizovaniu človečenstva nevyhnutne patrí skutočnosť, že človek je subjektom vlastného 

                                                           

2 Stereotypné vzory interakcie, ktoré nachádzajú využitie v rozličných komunikačných situáciách a zúčastneným 
partnerom priraďujú od začiatku určité roly, sa v transakčnej analýze nazývajú tradične podľa typickej kľúčovej 
vety, ktorá postaví do priameho svetla nevyslovenú skutočnosť bez príkras. Cf. BERNE, Eric. Spiele der 
Erwachsenen. 8. vydanie. Hamburg, 2006. 

3 Podrobnejšie predstavenie tejto praxe sa nachádza: ENGEMANN, Wilfried. Vom Umgang mit Menschen im 
Gottesdienst : Probleme der impliziten liturgischen Anthropologie. In Evangelische Theologie 2012, roč. 72, č. 
2, s. 101 – 117. 
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života, pánom vo vlastnom dome, čo v sebe zahŕňa osvedčenie sa v slobode a kultúru seba-docenenia 

– dôležité faktory „dobrého životného pocitu“. K tomu sa ešte vrátime. 

„Zlý životný pocit“ je však neprimeraná daň náboženstvu, ku ktorého teológii predsa patrí 

sprevádzať ľudí do ich života a ktorého centrálne pojmy sú „ sloboda“ a „láska“. Kto sa po 

opakovaných pokusoch priblížiť sa cirkevnej praxi kresťanstva  nevie ubrániť dojmu, že kultúra viery, 

ktorá sa mu sprostredkúva, vedie k rigoróznemu zaobchádzaniu so sebou samým, bude prirodzene 

pociťovať takéto  ponuky skôr ako ohrozenie než ako pozvanie: Skúsenosť z hranice trpezlivosti, 

skúsenosť klíčiacej agresie, skúsenosť odstupu k ľuďom, ktorých nevieme pochopiť – heslá z 

vyhodnotenia týždňa -  v tom všetkom má človek rozpoznať  spôsob, akým sa Boh dá rozhnevať ,a má 

sa tomu odnaučiť? Mnohí ľudia už takéto výrazné spochybnenie svojho človečenstva nechcú 

akceptovať. Je tým však už natrvalo spečatené, že sú „nábožensky nemuzikálny“? 

Čo navzájom spája rozličné vysvetlenia a ospravedlňovania vlastnej „náboženskej 

nemuzikálnosti“, je pokus opísať rozpaky, ktoré ľudia pociťujú, keď (v spätnom pohľade) sledujú 

faktický účinok náboženstva vo svojom živote. Sú to ich príbehy „rozpakov z náboženstva“. Preto 

nemá zmysel takýto výklad rezervovanosti voči náboženstvu, ktorú daní ľudia sami na sebe pozorujú, 

kvalifikovať ako nesprávny tak, že sa týmto ľuďom pripíše nepresné alebo nedostatočné pochopenie 

náboženstva, ktoré asi „nesprávne prežívali“. 

Náboženská prax kresťanstva je forma toho, ako byť človekom, resp. toho ako sa človek stáva 

človekom. Ona tu je kvôli človeku, nie opačne.4 Nie je samoúčelom  a ani žiadnou zbierkou predpisov 

na zvládnutie hystérie týkajúcej sa spásy a zatratenia. Keďže však – ako to pred približne 100 rokmi 

povedal Max Weber - vzbudzuje práve tento dojem, on sa radšej bude považovať za nábožensky 

nemuzikálneho, ako by mal absolvovať ďalšie hodiny cvičenia.5 Ak  by sa však kresťanské 

náboženstvo vnímalo ako človeku hlboko primeraná forma  priblíženia sa k vlastnému životu, ako to, 

čo sa napája zo zdrojov slobody a lásky, ba dokonca chutí po večnosti – kto by potom ešte chcel byť 

nábožensky nemuzikálny?  

Prv než si tí, ktorí sa teologicky, pastorálne či iným spôsobom cítia zodpovední za cirkev, budú 

robiť starosti z toho, že zdanlivo čoraz viac ľudí odpadáva od viery, mali by sa spýtať seba samých, či 
                                                           

4 Táto maxima sa odzrkadľuje v stovkách malých výhybiek kultúry viery v židovsko-kresťanskej tradícii. Siahajú 
od objasňujúcich funkcionálnych určení sobotného pokoja v Starej a Novej zmluve až po dôvody na reformu 
bohoslužieb u Luthera. Aké (napr. nábožensko-psychologické) dôvody viedli k tomu, že vlaky vývoja 
náboženskej praxe napriek spomínaným „výhybkám“ tak často viedli k iným koľajniciam, by stálo za samostatné 
preskúmanie. 

5 Idea považovať sa za „nábožensky nemuzikálneho“ siaha k Maxovi Weberovi, ktorý o sebe povedal, že vraj 
patrí k moderným a preto „nábožensky ‚nemuzikálnym‘ ľuďom“, už nevedia, čo si počať s tým, že by mali 
„starosť o ‚transcendentno‘ považovať za to „najskutočnejšie zo všetkého“, čo len môže byť. Citované podľa 
Dirka Kaeslera „Religiös unmusikalisch“ : Anmerkungen zum Verhältnis von Jürgen Habermas zu Max Weber. 
Dostupné na internete: <http://www.literaturkritik.de/public/rezension> [Citované 6. jún 2009]. 
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nekultivujú náboženskú prax, pri ktorej od človeka odpadáva viera, lebo nemá nijaké záchytné body 

človečenskosť človeka. Takúto vieru  možno len stratiť. A niet dôvodu nad tým žialiť. 

 

2.Predpoklady a ciele náboženskej praxe v teológii a cirkvi 

2.1.K otázke cieľa náboženskej praxe 

Pýtať sa na cieľ náboženskej praxe v súvislosti s náboženstvom nie je samozrejmé.  Možno 

vysloviť empirické a teologické námietky. Empirické , pretože sa ľudia – podľa toho, v akej rodine, 

zbore a regióne vyrastajú - vnímajú ako náboženskí bez toho, že by tým vopred sledovali nejaký cieľ. 

Náboženstvom sú privedení k nejakému pochopeniu svojej existencie, ku ktorému skôr alebo neskôr 

zaujmú nejaký postoj: súhlasný, vďačný, odmietavý, zatrpknutý, smútiaci, urazený. Prostredníctvom 

konkrétnej náboženskej praxe, ktorú prežívajú na svojom tele, duši a duchu, sa im sprostredkúva určitý 

repertoár, ako uvažovať nad svojím životom, vytvoriť vzťah k iným i k sebe samým atď. Z celku tejto 

skúsenosti potom vyplýva však implicitný účel toho, čo bolo ľuďom v určitom okamihu ako 

„náboženské“ sprostredkované. 

Kto sa však navyše náboženstvom zaoberá z povolania, nemôže sa už vôbec zriecť jasných 

pojmov, ktoré sa týkajú toho, aký účel má náboženstvo  pre ľudské vnímanie svojej existencie.  Ako 

ináč možno byť na pomoci človeku, ktorý okrem iného  psychicky ochorel aj participáciou na určitej 

náboženskej praxi a teraz ozdravel, ale náboženstva sa nechce vzdať? 

Teologicky sa otázka účelu náboženskej praxe medzi iným odmietala argumentom, že človek 

v otázkach viery vôbec nestojí pred voľbou dosiahnuť „prostredníctvom náboženstva“  to alebo ono, 

ale že ide  len o jeho áno alebo nie zoči voči Božiemu nároku. Napriek tomu otázka účelu náboženskej 

praxe hrala v dejinách viery a teológie fakticky vždy určitú rolu, veď sa to točí okolo jej zmyslu 

a prínosu, okolo jej motívov – a okolo zámerov tých, ktorí zodpovedajú za náboženskú prax 

kresťanstva pastorálne, liturgicky atď. Len v pohľade na jej  „Worumwillen (to, o čo ide)“6  sa môže 

jestvujúca náboženská prax posudzovať, sprevádzať a kriticky  skúmať. Teda:  K čomu v ideálnom 

prípade smeruje? Čo je pritom v hre? Kvôli čomu by mala byť v centre záujmu  teológie? 

Teológia by na univerzite nemala čo hľadať, keby na to –  v spolu s inými humanitnými a 

spoločenskými vedami, avšak s vlastnými argumentmi – neodpovedala: „kvôli človeku“. Čo sa tým 

však už hovorí? Pod zámienkou urobiť človeka šťastným ostáva ešte každé náboženstvo zneužité ako 

ideológia, pričom o jednotlivca sa nezaujímala práve ako o subjekt vlastného navonok otvoreného 

života , ale ako o nástroj k zaisteniu prospechu pre niekoho tretieho. Z tohto dôvodu bude teraz 

                                                           

6 Por. široký filozofický horizont otázky na účel v Aristotelových úvahách nad tým, „o čo ide“  v súvise s tým, 
prečo sa niečo robí. to. ou- e[neka e;scaton (to, kvôli čomu sa nakoniec všetko ostatné robí), cf. ARISTOTELES. 
Ethica Nichomachea. Rec. BYWATER, I. Oxford, 1894 (Dotlač 1954), 1097a, 21n.  
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nasledovať malá inventúra pojmu náboženstvo, pričom sa budem koncentrovať na nánosy, ktoré 

zanechali rozličné spôsoby chápania náboženstva v súčasnej bohoslužobnej praxi. 

 

2.2 Pohľad späť:  Pohanské vzorce v náboženskej praxi kresťanstva? 

Už v antike zvonia, keď príde čas na náboženskosť, zvony – a síce  zvony na poplach. Už podľa 

najstarších nám známych dokladov7 z tretieho storočia pred Kristom byť náboženský znamená zo 

strachu pred božstvami nerobiť to, čo by človek vlastne chcel robiť. Náboženský je človek, ktorý sa 

skrze niečo, čo považuje za skúsenosť s Bohom  (napríklad veštba), dáva presvedčiť na to, aby si 

udržiaval odstup od nejakého zámeru alebo činnosti.  Výstraha a odmietnutie utvárajú pojem 

náboženstva celé stáročia. Možno to formulovať pozitívne: Náboženskí ľudia majú od nepamäti 

svedomie. Disponujú určitým druhom vnútorného semaforu – avšak len vo farbách žltej a červenej. 

Toto chápanie náboženstva, ktoré je zamerané na pozorovanie a dodržiavanie cudzej, do určitých  

hraníc vykazujúcej vôle, sa uchováva v obidvoch etymologických odvodeninách tohto pojmu:  Cicero 

(106 -43 pred Kristom) sa domnieval, že výraz religio pochádza z relegere.8 Homo religiosus je podľa 

toho niekto, kto si stále znovu a znovu sprítomňuje, čo chcú božstvá a ako to chcú. Presnosťou 

v dodržiavaní kultových predpisov preukazuje božstvám rešpekt a dúfa, že ho za to nechajú na pokoji. 

Naproti tomu Lactantius (okolo 250 – 320 po Kristu), učiteľ rétoriky a kresťanský apologéta 

odvodzoval asi 300 rokov neskôr religio od religare, teda od väzby človeka na Boha, ktorú Bohu 

dlhuje. Religiozita je preňho  „puto“, ktorým sa stávame „religati“, ľudia zaviazaní  voči Bohu.9 

Ak sledujeme vývoj chápanie náboženstva v kresťanstve naprieč  stáročiami, ukazuje sa, že – až 

na niekoľko výnimiek10 –v praxi hralo sotva nejakú rolu to, či sa pohľad upieral skôr na Cicerovu 

alebo Lactantiovu koncepciu, či sa o náboženskej praxi uvažovalo „pohansky“ alebo „kresťansky“11, 

zvlášť keď sa obidve interpretačné línie stále znovu vzájomne prepletali. Ak sa niekto chce chápať ako 

náboženský človek, budú sa mu zakaždým k tomu dodatočne pripomínať povinnosti, v jednom prípade 

čo sa týka korektného kultu, v inom prípade čo sa týka náročného utvárania vlastného vzťahu k Bohu. 

Tomáš Akvinský ohľadne kresťanstva sumarizuje: náboženstvo je vraj „cnosť, ktorou niečo Bohu 

                                                           

7 Nachádzajú sa v spisoch Tita Maccia Plauta (ca. 254 – 184 pr. Kr.) a Aula Gellia (ca. 130 – 180 po Kr.). Cf. 
RATSCHOW, Carl-Heinz. Religion II – IV. In Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 8 (R-Sc), 
Darmstadt, 1992, 633 – 644, 633n. 

8 MUTH, Robert. Vom Wesen römischer religio. In HAASE, W. (Hg.) Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt II. Bd. 16. Berlin, New York, 1978, s.  290 – 354, 349. 

9 Cf. LACTANTIUS, Divinae institutiones, IV, 28, 2. 

10 K niekoľkým výnimkám patria – okrem teológie Martina Luthera – Eckhartovo pochopenie náboženstva ako 
kultúry odlúčenosti (Gelassenheit). 

11 Cf. obzvlášť AUGUSTÍN. Retractiones I, 12, 9 ako aj De vera religione I, § 1. 
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obetujeme k službe (ad Dei servitium) a ku cti“.12 Náboženstvo je teda „ služba Bohu“ (genitivus 

objectivus), ktorú treba vykonať, lebo si toto Božia česť vyžaduje. 

Luther sa pokúsil služby Božie urobiť zrozumiteľnými  v prvom rade ako „služby človeku“ tým, 

že ich apostrofoval ako beneficium Dei, ako  Božie dobročinné podujatie v prospech človeka. To 

nebolo len vyjadrenie prelomu v teologickom myslení. Nová kultúra viery, ktorá vkročila spolu 

reformáciou, bola nielen u samotného Luthera , no uňho výrazným spôsobom spojená  s novým 

životným pocitom. Náboženská prax a vznik samostatnej, premýšľajúcej a konajúcej bytosti – subjektu  

patria odrazu spolu – a to uľavujúcim spôsobom: Viera dovoľuje ľuďom byť človekom bez toho, aby 

mal z toho zlé svedomie,  a spása sa nesprostredkuje kultovým dívaním, dotýkaním alebo 

zúčastňovaním, ale iba podmienkami ľudskej komunikácie, a to hovorením, počúvaním, chápaním. 

Lutherova nová definícia náboženskej praxe nemohla zabrániť tomu, aby sa v kultúre viery 

protestantizmu nevlieklo storočiami spolu aj jej „pohanské  podložie“ . Už v luteránskej ortodoxii sa 

za náboženské opäť považovalo úzkostlivo sa na službách Božích usilovať o spásu; vidíme ľudí  

prinášať obete rozumu a pritakať článkom viery, ktoré sa im zdajú rovnako  nezrozumiteľné ako  

irelevantné. Vidíme ako ešte v osvietenstve celé generácie vychádzajú z toho, že náboženstvo je tu 

predovšetkým na to, aby ľudí volalo k Raison (k rozumu), aby ich spolunažívanie bolo znesiteľným.13 

V textoch onej doby, ktoré  prekladajú kresťanskú vieru do náboženskej praxe, sa dá rozpoznať len 

málo zo slobody kresťana, zato veľa  morálnej povinnosti, návodu na úzkostlivé sebaskúmanie 

a sebavydesenie – a  v porovnaní s tým  málo útechy.14 Iba sucho komentoval náboženstvo pietizmu 

a osvietenstva Voltaire: Čo  už, radšej zlé náboženstvo ako vôbec žiadne, napokon ľud potrebuje „un 

grand frein“ -  veľkú uzdu.15 

Vo veľkej miere – profitujúc zo Schleiermachera – to bolo zásluhou liberálnej teológie získať 

aspoň pojem náboženstva opäť pre človečenstvo človeka a jeho vzťah k Bohu pritom predpokladať 

                                                           

12 AKVINSKÝ, Tomáš. Summa theologiae I – II, 9 186, 1. Lat: „Religio [...] est quaedem virtus per quam 
aliquis ad Dei servitium et cultum aliquid adhibet.“ 

13 Diferencovanejšie výpovede o funkcii kresťanského náboženstva sa nachádzajú okrem iného u Johanna 
Spaldinga: Podľa jeho názoru by sme sa my ľudia mali prostredníctvom náboženstva stať dobrými a šťastnými 
tak, že sa budeme chovať podľa náboženstva, ktoré zodpovedá „presvedčeniam nášho svedomia“ a ktorému 
záleží na „spravodlivosti srdca“. Tým sa do zorného uhla dostáva moderná myšlienka „vnútornej koherencie“ 
ľudskej vôle a konania prostredníctvom náboženstva. Por. SPALDING, Johann Joachim. Gedanken über den 
Werth der Gefühle im Christentum. 5. vydanie [1784]. In BEUTEL, Albrecht, JERSAK, Tobias (Hg.). Johann 
Joachim Spalding. Kritische Ausgabe. Bd. I/2. Tübingen,  2005, os. s. 186 - 205. 

14 Cf. HUME, David. Dialogues concerning natural religion (1799). In GREEN, Th.H., GROSE, Th.H. (vyd.) 
The Philosophical Works. Vol. 2. London, 1882 – 1886. Dotlač 1964, s. 463 – 466; nem. Dialog über die 
natürliche Religion. GAWLICK, Günter (vyd.). 5. vydanie. Hamburg, 1980, s. 112 – 120. 

15 „Il est très vrai que par tous pays la populace a besoin d’un grand frein“ – a tým myslel náboženstvo. 
VOLTAIRE, Atheisme, Section première. In Dictionnaire philosophique (1764), 1367n. 
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namiesto toho, aby sa vnímal ako výsledok náboženských cvičení.16 Postaviť život a existenciu 

človeka  do úbežného bodu náboženstva (teda na hranicu vytratenia) – a síce nie inkvizične, nie  na to, 

aby sa mu pripomenula povinnosť -, tu znamená, dovoliť mu objaviť sa ako obraz Boží, vybavený 

schopnosťou, viesť život v slobode a láske bez toho, aby sme ho kompromitovali v pohľade na jeho 

pocit, rozum alebo jeho konanie. 

S tým spojené prihovárania sa za  pochopenie náboženstva, ktoré je dôstojné človeka, ako 

ukazujú liturgické dokumenty z tej doby, mali však sotva vplyv na identifikačné ponuky, ktoré sa 

ľuďom podávali v bohoslužobnej praxi. Analógie medzi pohanskou antikou a  cirkevnou praxou – čo 

sa týka uplatnenia človeka pre náboženstvo – ďalej trvajú. Dotýkajú sa predovšetkým  kultového 

stresového faktora, ktorý v nekresťanských náboženstvách vyplýva zo zachovávania kultových 

predpisov, ktoré sú nevyhnutné pre spásu, v kresťanskej kultúre viery skôr z permanentného 

preverovania vzťahu  a ritualizovaného sebaukázňovania. Láska k človeku stojí celkom v znamení 

hrubými písmenami zvýrazneného  „Napriek tomu“. Liturgické dialógy dávajú jednoznačne  na 

vedomie, že človek je len „napriek tomu“ Bohom milovaný, t. j. hoci je človek a teda aj hriešnik. Len 

si predstavte, že by  niekto, ku ktorému by ste mali mať vrúcny vzťah, by vám denne dával na 

vedomie, že vás miluje „napriek tomu“ – keďže  to zodpovedá jeho povahe -, hoci ste taký, aký ste. 

Dokázali by ste túto osobu skutočne milovať? 

Kritika náboženstva  Sigmunda Freuda v tomto ohľade nestratila nič na aktualite. Veď Freud sa 

neodvoláva iba na stredovek alebo na  Frankeho pietizmus. Má rovnako pred očami kresťanskú 

každodennú i nedeľnú prax na prelome predposledného storočia, keď bilancuje, že sa náboženstvo vraj  

prejavuje primárne v pestovaní  nepretržitého povedomia viny, ktoré je preniknuté tušením  hroziaceho  

odopretia lásky. Osvedčenou cestou ku skúsenosti Božej lásky by podľa toho malo byť stupňovanie 

pocitu viny17 -  čo v praxi spolu kráča s vyhláskovaním vlastnej nehodnosti. Kto by Freudov názor  

ako názor  pohŕdača náboženstva  nechcel brať vážne, sa možno dá  naladiť na premýšľanie Falkom 

Wagnerom, ktorý učil systematickú teológiu na viedenskej teologickej fakulte do konca roku 1998: 

Wagner  bol až do svojej smrti tej mienky, „ že  náboženské kultúry cirkevnej a mimocirkevnej 

                                                           

16 Nemyslím tu len na výpad Rudolfa Bultmanna (1884 – 1975) podniknutý na hranici liberálnej teológie 
preformulovať záujem o mýtus fakticky ako záujem o človeka, ale aj skoršie, menej spektakulárne tézy ako je tá 
od Aloisa E. Biedermanna ( 1819 – 1885): Náboženstvo je „vzťah človeka k Bohu na základe vzťahu Boha 
k človeku“ (podľa SCHMIDINGER, Heinrich M. Religion VII. In HWPh. Bd. 8 [R-Sc], Darmstadt, 1992, s 683 
– 701, s. 685). Cf. tiež Pochopenie náboženstva u Eduarda Zellera (1814 – 1908) ako „vzťahu vedenia [Wissen, 
pozn. prekl.] a konania k pocitu“, ktoré vyplýva zo vzťahu „osobného sebapovedomia [...] k povedomiu Boha“ 
(ZELLER, Eduard. Über das Wesen der Religion. In ZELLER, Eduard. Kleine Schriften. LEUZE, O. (vyd.). Bd. 
3, Berlin, 1910, s. 127n. 

17 Cf. osobitne FREUD, Siegmund. Zur Einführung des Narzissmus. In Gesammelte Werke. Bd. X., 169; 
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In Gesammelte Werke. Bd. XI, s. 344; Der Mann Moses und 
die monotheistische Religion. In Gesammelte Werke. Bd. XVI, s. 167, 192. 
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proveniencie, ktoré fakticko-historicky jestvujú ‚po‘ osvietenstve (...),  ešte stále stoja  ‚pred‘ svojím 

osvietenstvom a kritikou.“18 

Pri pohľade na spôsoby pochopenia náboženstva, ktoré boli načrtnuté v tomto odseku, nieto sa čo diviť,, 

že sa empirické bádanie náboženstva vo výraznej miere zaujímalo o otázky, ktoré sa dotýkajú vzťahu človeka 

k cirkvi, dogme a službám Božím. Padajú otázky, do akej miery je jednotlivec uzrozumený s určitými 

vieroučnými výpoveďami, resp. obsahom dogmatiky, aká je miera  spolupatričnosti s cirkvou a s nositeľmi jej 

úradov a z toho vyplývajúcou skúsenosťou blízkosti a odstupu a tiež v akej miere sa využívajú cirkevné ponuky 

(predovšetkým služieb Božích),resp. miera účasti na takzvanom „cirkevnom živote“.19 Môžeme však ľudí, ktorí 

vo všetkých týchto prípadoch udávajú skôr nepatrnú mieru, zároveň charakterizovať ako náboženských 

v nepatrnej miere – práve vzhľadom na „pohanské podiely“ tejto náboženskej praxe? Kto zamýšľa týmto 

spôsobom získať adekvátny obraz o náboženskej praxi kresťanstva, ten sa dozvie iba to, ako mnoho či málo ľudí 

sa (ešte) pokúša v cirkevnom repertoári  získať niečo pre svoju individuálnu religiozitu. Pritom je empiricky 

rovnako doložené, že existuje aj silná, výrazná osobná kresťanskosť bez silného cirkevného  naviazania. Okrem 

toho sa dá obzvlášť u mládeže rozpoznať  silný záujem medzi iným o otázku Boha alebo o otázku , odkiaľ 

pochádza život a kam smeruje, častejšie ako dospelí veria v život po smrti bez toho, že by sa vedeli súčasne 

nadchnúť pre dogmatické alebo konfesijné  normy, resp. názory na tieto témy.20 Tieto pozorovania podľa môjho 

názoru zrkadlovo ukazujú  na inom mieste charakterizovaný postoj „generácie Berlín“21 voči politickým stranám 

na jednej strane a voči politike na druhej strane: Táto „generácia“ sa úplne zaujíma o politické témy; jej 

zástupcovia sa rovnako vášnivo ako aj kompetentne orientujú v politicko-spoločenskom diskurze bez toho, aby 

sa chceli odvolávať na program alebo  na reprezentantov určitej strany, tobôž nie uvažovať o členstve. 

2.3.Udržiavanie spásnej drámy prostredníctvom náboženstva? 

Inscenovanie mnohých služieb Božích má znaky antickej spásnej drámy. Človek je – vlastne – 

stratený. Previnil sa proti pravidlám a vytvoril zmätok. Boh  by ho mal  – vlastne – potrestať a odvrátiť 

sa od neho.  No hľa, skrze záchrancu, ktorý sa obetuje  a odčiní vinu, je to najhoršie odvrátené.  Z toho 

má však niečo len ten, kto zdieľa premisy diela, čo sa v kresťanstve často chápalo ako „viera“ a čo sa 

v súbore bohoslužobných textov a piesní obšírne preberá. 

                                                           

18 WAGNER, Falk. Religion II (Theologiegeschichtlich und systematisch-theologisch). In TRE 28, Berlin, 1998, 
s. 522 – 542, 523. 

19 Cf. k tomu tiže PREUL, Reiner. Religion III (praktisch-theologisch). In TRE 28, s. 546 – 559, osobitne 548 – 
552. 

20 Cf. DAIBER, Karl-Fritz. Religion unter den Bedingungen der Moderne : Die Situation in der BRD. Marburg, 
1995, ako aj inštruktívny prehľad od ROTHGANGEL, Martin. Religiosität und Kirchenbindung Jugendlicher 
heute. In Praktische Theologie. 2010, roč. 45, s. 137 – 142. 

21 Cf. BUDE, Heinz. Generation Berlin. Berlin, 2001. Ako „Generation Berlin“ označuje autor ľudí narodených 
od roku 1960 do 1965 – posledná generácia, ktorá prežila svoje detstvo a mladosť v starej spolkovej republike. 
Z dôvodu ich špecifickej sociálnej biografie do nich Bude vkladá osobitné nádeje, že dnešnému Nemecku 
prinesú nové impulzy. 
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Nahodiť tu ironický podtón neznamená eliminovať soteriologické a kristologické perspektívy 

uvažovania z diskusie o kresťanskej kultúre viery.  Znamená to však oslobodiť z toho vyplývajúcu 

náboženskú prax nielen od  predosvieteneckej, ale aj predreformačnej podnikavosti v oblasti spásy.  

Vyžaduje si to teologickú intervenciu, ak ľudia nadobúdajú dojem , že sa bohoslužby vraj musia 

uskutočňovať, pretože svojím človečenstvom už zase riskovali svoju spásu. 

To, že Karol Barth sa proti tomuto poňatiu náboženstva staval a  upozorňoval cirkev, aby 

nechápala kresťanský kult ako továreň na spásu, je asi  jedným z jeho najdôležitejších (a súčasne 

najmenej docenených) výkonov.  Na druhej strane Barth  spochybnenie človečenstva človeka skrze 

náboženstvo ešte radikalizoval a vyhrotil tým,  že zostavoval celé mapy hriešnosti človeka22 a dal do 

oficiálneho zápisu, že náboženstvo môže vyjadrovať len zhrozenie človeka nad sebou samým a tým 

označuje každodennú potrebu milosti, čím sa osvedčuje  ako pravé náboženstvo.23 

Ako možno zoči voči takýmto námietkami zveriť teológii úlohu, aby dozerala na to, že sa 

v kresťanstve etabluje náboženská prax, v ktorej je človečenstvo človeka súčasne normatívom 

i cieľom? Takto sa postupovať musí, lebo človečenstvo človeka nie je len to najlepšie, čo môže 

náboženská prax dosiahnuť, ale aj to jediné, čo možno od ľudí požadovať, v čom sú „šikovní“ a čo nie 

je nad ich sily; lebo ľudia si môžu náboženstvo prisvojiť len v miere, v akej ich posilní v ich 

človečenstve. To je v neposlednom rade otázkou ich dôstojnosti. 

 

3. Dôstojnosť človeka ako normatív náboženskej praxe?24 

 

Kto má profesionálne niečo do činenia s náboženstvom, ten má niečo do činenia s človekom, 

a to na spôsob, ktorý sa z hľadiska teórie povolania týka štyroch povolaní:  profesie lekára, právnika, 

pedagóga a farára. Sú to povolania, ktoré sa vykonávajú bezprostredne na človeku, vyžadujú priamu 

komunikáciu a dotýkajú sa často centrálnych,  dôverných  otázok života. Sú to  tak povediac povolania 

pri otvorenom srdci. Preto ten, kto sa zaoberá základnými potrebami človeka ako je zdravie, vzdelanie, 

právo a náboženstvo, požíva vysoký preddavok dôvery a musí  vyhovovať  zvláštnym etickým 

nárokom. Ich základom je rešpekt pred ľudskou dôstojnosťou. 

Medicínske, pedagogické a právnické smernice pre zaobchádzanie s ľuďmi sú veľmi prísne. 

Ukazuje to, že ľudská dôstojnosť je síce vopred daná a nemusí sa priznávať až na základe určitých 

                                                           

22 Cf.  rozsiahle eseje Karla Bartha o hriechu okrem iného v KD IV/A, s. 458 – 520, ako aj KD  IV/2, s. 432 – 
509.  

23 BARTH, Karl. Der Römerbrief. 2. vyd. München, 1922, osobitne s. 215 – 221, 231 – 237. 

24 Rozsiahlejšie úvahy k teologickej relevantnosti myšlienky ľudskej dôstojnosti pre bohoslužby sa nachádzajú: 
ENGEMANN, Wilfried. Menschenwürde und Gottesdienst : Erniedrigte und Beleidigte im Kontext liturgischer 
Praxis? In Wege zum Menschen. 2012, roč. 64, č. 3, s. 239 – 252. 
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kvalít. V praxi ju však možno ignorovať. Človek ako človek predstavuje pre svoj aktuálny náprotivok 

výzvu, aby ho v jeho človečenstve chápal a primerane s ním zaobchádzal – teda  si ho cenil. Či sa to 

však naplní, je potrebné preukázať z prípadu na prípad. Dôstojnosť človeka je predovšetkým, ako to 

formuloval Eilert Herms, „predurčenie (Vorgegebenheit) pre zaobchádzanie s ňou“25 a musí sa 

v komunikácii osvedčiť. 

Čo však platí pre zaobchádzanie s človekom na klinike, vo vzdelávacích zariadeniach a pred 

súdom, by o to viac malo  platiť pre zaobchádzanie s človekom na službách Božích. Napríklad: Ľudia 

nie sú objekty,  s ktorými by sa to alebo ono mohlo robiť -  na ktorých by sa mohlo „vykonávať„ 

náboženstvo. Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme ich nechali byť alebo sa znovu stať subjektami 

vlastného života. Na prehnané požiadavky každého druhu sú potrebné presvedčivé dôvody, ktoré 

musia stáť v záujme jednotlivca. Treba zanechať všetko, čo by sa mohlo pociťovať ako ponižujúce, 

urážajúce alebo zahanbujúce. Je treba starostlivo dávať pozor na to, aby sme ich pri zaobchádzaní 

s nimi nepreťažili – aby napríklad kázeň mohli dobre sledovať. 

Ak by sme sa pokúsili s týmito maximami v hlave analyzovať stýkanie sa s ľuďmi na službách 

Božích, v niektorých prípadoch by sme prinajmenšom narazili na prax, ktorá by rešpektovaniu ľudskej 

dôstojnosti vyhovovala len  obmedzene, narazili by sme na služby Božie, od ktorých by „teologická 

etická komisia pre náboženskú prax“ – ak by taká komisia existovala – odrádzala. 

Sú to služby Božie,  ktoré slobodu tematizujú len ako „slobodu od....“, ako slobodu od zlých 

vplyvov, sklonov a vín, ktoré sú však nemé alebo jednotlivca  vykazujú do patričných medzí, ak ide 

o zodpovednú autonómiu, o slobodu pri vedení samostatne určovaného života. Sú to služby Božie, 

ktoré požiadavku lásky k blížnemu a lásky k Bohu notoricky spájajú s hanobením  lásky k sebe. 

Kultivujú ideálny obraz človečenstva , ktorý – navzdory všeobecným reformačným frázam v kázni – 

zodpovedajú mysleniu o perfektilibite minulých dôb: Keď ľudia majú odriekať modlitbu, ako vo 

všetkých dôležitých veciach „príliš málo“ vykonali – predovšetkým v láske -, mlčky sa im podsúva, že 

s väčším úsilím mohli vyhovieť Božím údajným ideálnym predstavám.  Je to nedôstojné a príliš lacné 

zaobchádzanie s vinou, označovať za hriech stále jestvujúcu medzeru siahajúcu až k onému nejasnému 

ideálnu  (ktorého napĺňanie nie je ani žiaduce) a za to človeku – ako to znie v bohoslužobnej agende –  

udeliť  predikát „nehodný Božej lásky“.26 

Služby Božie, ktoré berú vážne kresťanskú kultúru vyrovnávania sa so sebou samým, posilňujú 

dôstojnosť človeka tým, že mu dovoľujú nanovo sa pochopiť, otvárajú mu - pokiaľ možno - zmenu 

                                                           

25 Cf. HERMS, Eilert. Menschenwürde. In Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht. 2004, roč. 49, s. 121 – 
146, 146. 

26 „Ty si nás volal a my sme Ťa nepočúvali. Tvoja sláva sa zjavila a my sme boli slepí. Ty si k nám vystieral 
svoju ruku a my sme sa pre ňou odvrátili. My sme veľa prijali a málo ďakovali. Sme nehodní Tvojej lásky“ 
(prípravná modlitba. In Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin, 2000, s. 495). 
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myslenia a skúsenosť ľútosti, čo nevyhnutne kráča spolu s objavením vlastnej slobody. Služby Božie 

sú miesta, na ktorých môžu ľudia opäť nájsť niečo zo svojej dôstojnosti, čo im dovolí ísť priamejšie 

ako prišli.27 

 

Námietka, že na službách Božích ide v konečnom dôsledku o zachovávanie a komunikáciu dôstojnosti 

Božej ,a preto je vraj „účel“ liturgickej slávnosti naplnený, ak sa len Bohu primerane vzdá česť, nie je 

presvedčivá. Lebo služby Božie nie sú 50 percent Božia služba a 50 ľudská služba, služby Božie sú úplne 

beneficium Dei. Nekonajú sa preto, že by Boh tento druh náboženskej praxe potreboval, ale pretože sa ľudia ( aj) 

v tejto praxi môžu prejaviť ako ľudia. To, že sa týmto vyjadruje opäť Božia dôstojnosť, že Boh sa tiež a práve 

v skúsenosti slobody človeka  ukáže ako opravdivý a nie je ňou vôbec zatienený, sa hľadiska liturgickej vedy 

medzi iným intenzívne skúmalo ako anabatická dimenzia28 liturgických aktov. 

 

4 K faktickosti  kultúr viery a ich ú činok na životný pocit ľudí. 

Kresťanstvo sa dá  okrem iného opísať ako kultúra viery s rôznorodými subkultúrami, ako sa 

objavujú napríklad v tradíciách zbožnosti mníšstva, pietizmu alebo ktorýchkoľvek výrazových foriem 

súčasnej kresťanskej religiozity. Pri takomto spôsobe posudzovania si menej všímame dogmatické 

profily určitých epoch alebo konfesií, oveľa viac pozeráme na komunikačný repertoár ich náboženskej 

praxe: K tomu patrí  celé množstvo znakov a symbolov, vrátane pochopení  človeka, Boha a sveta,  

ktoré sa v nich manifestujú. Napokon náboženská komunikácia  sa zakladá – okrem historických 

dokumentov – aj na dohodnutých i nevyslovených konvenciách, na odporúčaniach a tabu, na hymnách 

a rítoch, na legitimizovaných a sankcionovaných formách zaobchádzania s ľuďmi a vecami, 

skúsenosťami a situáciami. 

Služby Božie sú v tomto ohľade kryštalizačné miesta. Plne uplatňujú formujúci charakter určitej  

kultúry viery. Napríklad  zodpovedajúcou kultúrou modlitieb a piesní, špecifickou kultúrou  

zaobchádzania s chlebom a vínom a nemôžeme podceňovať ani kultúru zaobchádzania s textami. 

 

Zaobchádzanie s textami na službách Božích -  a s tým spojený podniknutý (alebo zanedbaný) pokus 

napojiť sa na autentické situácie – patrí k najvýrečnejším signifikantám pre orientáciu náboženskej praxe podľa 

človečenstva človeka. V kázni by sme nemali siahať raz  na šokujúce, inokedy na nezvyčajné a „neslýchané 

príbehy z každodenného života“, aby sme biblické texty ilustrovali, robili ich zrozumiteľnými za pomoci 

potvrdzujúcich príbehov a tak určitým spôsobom ľudí pohli k súhlasu s týmito textami. Ľudia by mali byť 

kázňou a zreteľom na texty omnoho skôr nanovo formovaní k tomu, aby chápali svoj život, resp. k tomuto životu 

                                                           

27 V tomto súvise je pozoruhodná Goetheho myšlienka vidieť v „úcte k sebe samému“ úbežný bod „týchto troch 
náboženstiev“. Cf. von GOETHE, Johann Wolfgang. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden 
(1821). In Werkausgabe in 10 Bänden (Könemann Classics). Bd. 5, Köln, 1997, s. 172. 

28 BIERITZ, Karl-Heinrich. Liturgik. Berlin, 2004, s. 256 – 260. 
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našli postoj, ktorý im dovolí ho „viesť“. Výzva, ktorú zaobchádzanie s textami vytvára, je uložená teda presne 

opačne: Pretože k nášmu človečenstvu patrí, že sa nám stane to alebo ono, pretože existujú veci, ktoré treba  ak 

už nie pochopiť, tak aspoň zvládnuť, pretože sú skúsenosti, o ktorých sa naliehavo musí hovoriť (a ktoré už pred 

2000 rokmi boli podnetom kázať), preto sa vyrovnávame aj so skúsenosťami viery vtedajších ľudí. 

Na tom, že ľudia písali pre ľudí,  netreba nič rušiť. Hoci ide o banálne zistenie, býva vždy znovu a znovu 

vytisnuté, ako by texty Písma svätého získavali svoju vážnosť tým, že nie sú napísané ľuďmi. O koľko viac 

ľudskosti by prišlo do kázní, ak by kazatelia nevyužívali biblické texty ako príležitosť postaviť sa nolens volens 

na Božie miesto a v istom zmysle cirkevníkom vytýkať nedostatočné napĺňanie, resp. vyhovenie biblickým 

textom namiesto toho, aby sa vo svetle týchto textov oddali novému porozumeniu textom. Podujať sa na 

predstavovanie dôležitosti biblických textov bez toho, že sa objavil náznak dopytu, sa nachádza v nebezpečí, že 

by učenie o živote, ktoré z nich presvitá, bolo použité proti skúsenostiam a poslucháčov. Tým sa ľudské 

skúsenosti zasypú namiesto toho, aby dnešné skúsenosti mohli byť obohatené tradovanými skúsenosťami textu. 

 

Tým, že služby Božie so svojimi rozličnými výrazovými prostriedkami a slobodnými 

možnosťami stvárnenia implicitne a explicitne „kultivujú“ aj určitý spôsob ako veriť, sprostredkujú 

prítomným určité pochopenia bytia, svojho vzťahu k svetu – a predkladajú im primerané identifikačné 

ponuky. Najsilnejší kultúrny poťažne vzdelávací účinok kultúry viery spočíva snáď v tom, že ľudia, 

ktorí na nej participujú, sa vystavujú určitému druhu a spôsobu chápania. S osvojením určitej kultúry 

viery si ľudia osvojujú určité zaobchádzanie so sebou samými, určitý druh toho, ako  o sebe 

v horizonte sveta uvažovať a „usudzovať“ -  s bezprostrednými dôsledkami na ich životný pocit, ktorý 

sa sám stáva súčasťou kultúry viery. 

Jednak reformáciou ako aj osvietenstvom  prirástol nový význam životnému pocitu ako 

skúsenosti , ktorá z praktizovania viery vyplýva, resp. ju sprevádza. Obidve epochy urýchlili proces 

rozpadu kresťansko-náboženskej ideológie, podľa ktorej sa diskontinuita medzi vierou a životným 

pocitom javila priam ako vopred naprogramovaná a „biblicky“ (okrem iného s istým špecifickým 

pochopením „nasledovania“) zdôvodnená. Myslím pritom na  prax zbožnosti v stredoveku a čiastočne 

aj v pietizme, ktorá vrcholila vo vylučovaní všetkého telesného a pozemského, v sebakontrole, 

v sebaobviňovaní a sebatrestaní. Lutherovo zasadzovanie sa o kultúru viery, ktorá by bola vo svojom 

jadre ľudská a voči jednotlivcovi – ako by sme povedali dnes – celostne prospievajúca, bolo pri 

vzájomnom porovnaní aj zápasom o nový životný pocit bez strachu z hroziaceho zatratenia, resp.  

večného trápenia. Táto kultúra viery bola spojená s dobrým, „potešeným svedomím“, ktoré dovoľuje 

kresťanovi vášnivo - nech už je to prácou – vrhnúť sa do života a môcť sa otočiť smerom k nemu. 

Životným pocitom označujeme v bežnej reči  obyčajne taký pocit, na základe ktorého sa s naším 

svetom jednak konfrontujeme, ako aj sme s ním prepojení. Pocit človeka k sebe a jeho pocit k svetu , 

resp. k tým druhým,  to sú dve strany toho istého, obsiahleho životného pocitu. V tejto súvislosti  teda 
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môžeme hovoriť aj o „existenčnom pocite“.29 Má to ďalekosiahly význam, lebo ho zažívame  

takpovediac ako naplnený facit žitého života, ako určitý druh emocionálneho výsledku, ktorý vyplýva 

zo súhrnu všetkých našich vnemov, pocitov a názorov. Náš životný pocit odzrkadľuje celkové 

emocionálne zhodnotenie nášho života. Ono sa môže v rámci určitých časových priestorov meniť, ale 

na rozdiel od rozmaru alebo nálady nás náš životný pocit neprekvapuje novými  výsledkami  každých 

pár hodín. Dáva nášmu životu v dlhodobejšom horizonte základný náter, ku ktorého farbe a intenzite 

podstatným spôsobom prispieva kultúra viery, v ktorej sme sa etablovali – alebo od ktorej sme sa 

dištancovali. 

Túto súvislosť by som nebol urobil predmetom svojej prednášky, keby sa náboženská prax 

kresťanstva prejavovala pozitívne na životný pocit ľudí už len tým, že by sa odvolávala na Ježiša, 

citovala z Biblie a za určitých predpokladov uprednostnila milosť pred právom. O tejto súvislosti 

nemusíme hovoriť ani preto, že by sa nedialo to, že ľudia prostredníctvom kultúry viery, na ktorej 

participujú, dospievajú do modernej doby a netolerujú zážitky neslobody, keď musia rátať 

s nevýhodami kvôli iným bez toho, že by to mali pociťovať ako obmedzovanie svojho života.  

Ale náboženská prax kresťanstva, resp.  kultúra viery, ktorá ju určuje, môže jednoducho vyvolať 

chorobu, môže človekom otriasť a priviesť  ho do zúfalstva, môže viesť k neurotickým 

a psychotickým  spôsobom správania.30 Do príslušnej dokumentácie by patril medzi iným prvý 

psychologický román svetovej literatúry – šokujúci, autobiograficky  zafarbený portrét „Antona 

Reisera“ z roku 1786 od Karla-Philippa Moritza. Kniha so zreteľom na Antonov odumierajúci životný 

pocit opisuje rozkladný účinok kultúry viery, ktorá sa odvoláva na rigorózny pietizmus.31 200 rokov 

neskôr si zo seba vylieva na papier Tilmann Moser  príbeh nemoci svojho „otrávenia z Boha“, ktoré 

mu sťažilo to, „aby sa našiel ako človek a hľadal iných ako ľudí.“32 

Ak analyzujeme tieto a na začiatku vyslovené frustrácie týkajúce sa náboženskej praxe 

kresťanstva v ich spoločných črtách, do popredia vystupujú dve skúsenostné oblasti, v ktorých sa tlmí 

                                                           

29 Cf. už SCHULZE, Gottlob Ernst. Grundriss der Philosophischen Wissenschaften. Bd. 1. Wittenberg, 1788, s. 
14 – 17, ako aj WUNDT, Wilhelm. Grundzüge der physiologischen Psychologie. 6. vyd. 1911, passim. 

30 Všetky pokusy dokázať, že veriaci sú zdravší a žijú dlhšie ako ateisti, stroskotali. Účinky, ktoré sa týkajú 
prepojenosti náboženstva a zdravia, sa dajú rovnako preukázať, záleží však celkom na druhu viery – a na druhu 
ateizmu. Cf. GROSSARTH-MATICEK, R. Formen der Religiosität und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und 
Kreativität. In Wege zum Menschen 2010, roč. 62, č. 4, s. 313 – 331. 

31 MORITZ, Karl-Philipp. Anton Reiser : Ein psychologischer Roman [1785/1786]. In MORITZ, Karl-Philipp. 
Werke in zwei Bänden. HOLLMER, Heide, MEIER, Albert (vyd.). Bd. 1 : Dichtungen und Schriften zur 
Erfahrungsseelenkunde. Frakfurt/M., 1999. 

32 Takto v propagačnom texte ku MOSER, Tilmann. Gottesvergiftung. 3. vyd. Frankfurt/M, 1976. Horst Krieger 
trefne opísal Moserovu skúsenosť ako „rozpoltenie človeka so sebou samým“ (KRIEGER, Horst. Die Krankheit 
an Gott. In Die Zeit. 1976, č. 49, s. 12). 
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životný pocit ľudí. Dotýkajú sa tém slobody  a lásky v ich rozličných súvislostiach. Na jednej strane je 

to neustále podmieňovanie a ústupky pred úctou k človeku ako človeku, ktorý je na pochopenie 

podávaný len ako ten, ktorého možno milovať len „napriek tomu“. Stojí pred neustálou výzvou, 

zmenšiť toto neprekonateľné „napriek tomu“ pokusmi prispôsobiť sa  ideálom určitej kultúry viery. 

A na druhej strane to je radikálne vyňatie jadra z pojmu slobody. Sloboda sa redukuje na  slobodu od 

hriechu, smrti a diabla, takže sa sloboda sotva zohľadní ako sloboda viesť autonómny život. Pochybné 

predstavy slobody a lásky sa okrem toho  komunikujú ako odmena za rozlúčku s vlastným 

človečenstvom:  za rozdvojenie so sebou samým, za zrieknutie sa sebalásky a ignorovanie vlastného 

chcenia. 

Naproti tomu pre pozitívny životný pocit má veľký význam, či sloboda a láska sa zakusujú ako 

niečo, čím život získava šírku a hĺbku. Bez slobody zažívame svoj život ako úzky a skľučujúci, bez 

lásky ako plytký a banálny. Preto je treba ľudí pri príprave služieb Božích brať ako autonómne 

subjekty, ktoré sa chcú a musia viazať vlastnými  dôvodmi a ktorí potrebujú skúsenosť, že sú schopní 

lásku poskytovať i prijímať bez toho, aby museli počúvať výčitku, že to prvé nevedia a to druhé si 

nezaslúžili.  Na to sú v komunikácii evanjelia špecifické argumenty a zdroje, o čom budeme hovoriť 

v nasledovnej časti. 

 

5.Veriť ako zdroj dobrého životného pocitu a ako kategória zanietenosti 

Viera jestvuje len ako „viera“ niekoho, len ako postoj, v ktorom sa niekto zakusuje ako veriaci. 

Tento postoj, teda viera, sa vždy nejakým spôsobom preciťuje. To, čo a ako ľudia veria, má svoju 

paralelu v pocitoch, ktoré táto viera konštituuje, provokuje a posilňuje. 

Keď autori biblických textov hovoria o význame viery, primerane tomu hovoria o emóciách, 

ktoré ich vieru sprevádzajú, v ktorých sa živosť a autenticita ich viery zjavne preukazuje. Viera sa 

objavuje v znovu-sklíčení vlastného pocitu očakávania, stáva sa zjavnou  v ľudskom pocite 

zodpovednosti a dovoľuje mu určité veci chcieť a niečo iné nie. Viera vystupuje ako pocit nádeje 

a získava svoju podobu v pocite odhodlanosti „ riskovať“ seba samú. Viera sa prejavuje v pocite 

vďačnosti a bezvýhradnej oddanosti. Viera sa teda nachádza v bezprostrednej súvislosti s pocitmi, 

ktoré sprevádzajú konanie i nečinnosť (Tun und Lassen) človeka: jeho želania, úsudky, chcenie 

a konanie. Takúto vieru nemožno redukovať na  kategóriu povedomia istoty, je rovnako aj kategóriou 

zanietenosti (Leidenschaft). 

Preto je zavádzajúce inscenovať komunikáciu evanjelia tak, že vzniká dojem, že sa pravá viera 

vyjadruje práve v diskontinuite medzi zastávanými dogmatickými presvedčeniami a faktickým 

životným pocitom človeka. (Pričom sa ešte možno vystupňovať a napojiť sa na klišé z teológie kríža, 

podľa ktorého je pokiaľ možno čo najnepríjemnejší životný pocit vítanou generálkou neotrasiteľnosti 

viery . Pri dobrom životnom pocite viera vraj nestojí za nič.)  To však, čo zažívame ako životný pocit, 

nie je - ako sme videli - Wiener Melange namiešaná zo slnečného svitu, bezbolestnosti a valčíku, ale 
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skúsenosť súzvuku nášho života. Dostavuje sa, keď na jednej strane cítime, že život, ktorý vedieme, 

patrí nám, lebo napr. odzrkadľuje naše zdôvodnené presvedčenia a sleduje rozhodnutia, ktoré skutočne 

považujeme za žiaduce – čo zažívame ako slobodu. Skúsenosť súzvuku je na druhej strane ozvena na 

to, že ocenenie a náklonnosť nie sú zriadené ako jednokoľajný transfer na iných, ale je vložený do 

dvojkoľajovej stopy, v ktorej sa náklonnosť poskytuje a prijíma. 

Kritériom na posudzovanie kresťanskej kultúry viery – a náboženskej praxe vôbec – je jej 

relevantnosť pre osvojenie dobrého životného pocitu v práve opísanom zmysle, jej použiteľnosť pre 

zápas o slobodu a život vo vzťahoch, v ktorých sú ľudia žiaduci kvôli nim samým a seba samých 

zakusujú ako milujúcich.  Oblasť viery nie je žiadna ťažko prístupná – a navyše málo lákajúca – terra 

extra, niečo pre nábožensko-muzikálnych virtuózov, ale  je kultúrou viery, v ktorej sa človek objavuje 

ako človek a nepotrebuje byť ničím iným ako človekom. 

To prirodzene predpokladá, že prvky, ktoré sa bežne počítajú ku „kresťanskej“ praxi, je potrebné 

preskúmať a preformulovať v tých miestach, kde umocňujú dojem podnikavého zaobchádzania so 

spásou (Heilsbetriebswirtschaft) alebo kde sa od ľudí žiada niečo, čo nemôže byť výrazom ich 

človečenstva. K tomu tri príklady: 

(1.) Jedno z najdôležitejších kultúrnych bohatstiev kresťanstva, kritické vyrovnávanie sa človeka 

so sebou samým  za predpokladu jeho akceptovateľnosti -  zvané ako pokánie -, je v liturgickom 

odklepotaní  zoznamov ľudských nedostatkov  morálne tak skomolené, ako by pokánie bolo 

priestorom, ktorom sa uplatnia len obzvlášť čestní alebo notorickí pochybovači o sebe samých, ako by 

teda bolo súčasťou kultúry priznania (Geständniskultur). Pokánie je však kultúra poznávania 

(Erkenntniskultur). V reči NZ je nepostrádateľným Meta-porozumením toho, ako viesť svoj život, 

meta-nou/j,33 ktorý potrebujeme, aby sme nadobudli vnútornú perspektívu a mohli  zmeniť  zmýšľanie, 

preskúmať vlastné priority, objaviť návykové  účinky  neslobody, pociťovať ľútosť a nanovo sa 

orientovať. 

(2.) Životný princíp nasledovania sa v náboženskej praxi kresťanstva považuje za jednu 

z najťažších výziev. Kto by to chcel popierať? Je však nesprávne  zdôvodňovať túto náročnosť tým, že 

nasledovanie si vyžaduje bezohľadné zaobchádzanie so sebou samým na základe sebazabudnutia, 

nepozná sebalásku ako argument a na dvojkoľajnej stope lásky žije len na strane  obetavosti. 

Nábožensky podfarbené sťažovanie sa na akúkoľvek sebalásku – ba už i len to, keď jednotlivec berie 

na seba ohľad – preruší ľuďom ich prirodzený „ zdroj spodnej vody“.34 V evanjeliách presadzované 

                                                           

33 Pojem  meta,noia (pokánie) označuje – filozoficky povedané – meta-nou/j ( (meta-rozum) v zmysle radikálnej 
zmeny myslenia a rozsiahlej revízie vnímania seba a sveta. 

34 K modlitebným prosbám, ktoré sa s obľubou spomínajú jedným dychom, patria stereotypne (a zväčša 
vyjadrené rečou, ktorá stavia človeka do pozície strohej alternatívy) prosba o väčšie priklonenie sa k Bohu, 
väčšej pozornosti voči druhým a väčšie oslobodenie sa od seba samého.  Ako „východisko z tejto situácie“ 
navrhuje Evanjelická bohoslužobná agenda napr.  tieto drastické slová: Sme „vo svedomí usvedčení [...] zo 
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nasledovanie je však vždy také, že ľudia z neslobody prenikajú do centra ich vlastného života. 

Vážnosť myšlienky nasledovania spočíva v tom, že teraz začína ľudský život vo všetkej jeho vážnosti, 

že človek začne skutočne žiť, že dospeje do dnešnej doby a v otázke sa slobody nedá korumpovať. 

V nasledovaní sa nikto nevykradne preč zo svojho života. 

(3.) K prvkom kresťanskej kultúry viery, ktoré bývajú často bez pochopenia vhodené do hry, 

patrí aj spektrum explicitných príkazov a smerníc, počnúc prvým prikázaním až k blahoslavenstvám 

z kázne  na vrchu. Hlavná myšlienka, ktorou to býva okomentované: „ Tak znie Božia vôľa; ale 

pretože sme ľudia, sotva jej dokážeme vyhovieť.“ Či kresťansko-náboženská prax bude slúžiť životu, 

záleží veľmi od toho, či sa podarí odkryť antropologickú dimenziu  životného poznania tradície, ktorá 

ju zdôvodňuje a pochopiť  spôsoby  približovania sa k nášmu bytiu, ktoré sú človeku primerané. „Ja 

som Hospodin, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ A prečo? Pretože iní bohovia – ako 

to ukázal tanec okolo zlatého teľaťa – nedovolia ľuďom zostať človekom. Oberajú ho o jeho 

dôstojnosť,  nechajú sa ním kulticky zabávať. Nechajú  človeka „preskakovať cez obruč“, neznesú ho 

ako svoj obraz.  Podkopávajú jeho autonómiu. V človeku vidia konkurenta. Cez svoju skúsenosť so 

slobodou  a láskou je pre nich  skutočným ohrozením... Preto by človek  radšej nemal mať  žiadnych 

iných bohov  ako toho, ktorý mu dovolí byť človekom. Podobne sú orientované aj blahoslavenstvá. 

Vyberme si jedno: „Blahoslavení čistého srdca:“ To nie je žiadny apel v zmysle „buďte čistí!“ „Čisté 

srdce“ je v reči Biblie nerozdelené srdce, ktoré sa nedá kompromitovať, ktoré sa stará o to, aby sa 

človek viazal svojím svedomím a nepustil sa do niečoho, čo odporuje jeho úsudku  a môže plne/bez 

delenia otočiť smerom k svojmu životu. 

Tieto ťažiskové nastavenia majú koncepčné dôsledky pre antropologické akcentovanie 

liturgických častí služieb Božích: prípravné modlitby a iné prvky liturgie, ktoré majú slúžiť 

zamysleniu,  nehodnotia  úspech pri plnení pochybných štandardov kvality  človečenstva, ktoré je 

rovné anjelom, ale prispievajú k tomu, aby sme do nášho zorného poľa dostali náš život v  

súradniciach jeho šírky a hĺbky – vrátane skúseností a očakávaní, ktoré na nás majú deň čo deň 

určujúci vplyv.  K tomu patrí vnímanie jemných, ešte len prichádzajúcich želaní rovnako ako aj 

schopnosť postaviť sa  voči neodkladným rozhodnutiam, vyjasnenie vlastnej vôle rovnako ako aj 

potvrdenie vlastného konania a zanechania– alebo práve vzdanie sa toho, čo sme doposiaľ  považovali 

za  bezpodmienečne potrebné. K zanechaniu (Lassen) patrí - ďaleko od každého akcionizmu a všetkej 

sebareflexie – odlúčenosť (Gelassenheit).  Niečo konečne môcť zanechať, prípadne aj ľudí zanechať, 

dokonca aj – ako Majster  Eckhart naznačoval svojim žiakom – Boha zanechať (t.j.  z viery sa vedieť 

zrieknuť toho, že by sme  Ním manipulovali alebo si Ho museli získať pre seba) si treba ceniť ako 

pôsobenie služieb Božích. 

                                                                                                                                                                                      

zotrvávajúceho odporu voči Tebe, usmrcujúcej ľahostajnosti voči našim blížnym a nevyliečiteľnej stratenosti 
k nám samotným“ (Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin, 2000, s. 498) 
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Tým, že teológia skúma a sprevádza náboženskú prax kresťanstva, preukazuje sa – spolu s inými 

vedami – ako strážkyňa človečenstva človeka. Výzvy, ktoré vyplývajú z tejto úlohy,  nie sú zďaleka 

jediné, ktoré pred súčasnou teológiou povstávajú. Neuvoľňujú ani od starej otázky, ako blízko sa tou 

ktorou teológiou a náboženstvom dostávame  k pravde o človeku. V určitom ohľade je však aj tu 

vykonané približovanie sa ku kresťanskej kultúre viery substanciálnou časťou odpovede na túto 

otázku. Lebo základnou funkciou pravdy – ak sledujeme etymológiu tohto pojmu – je  zachovávajúci 

charakter, zachováva človeka, bráni jeho dôstojnosť, jeho slobodu. To, čo neprispieva  k zachovaniu 

človečenstva človeka, nemôže byť časťou pravdy o ňom, ani kritériom alebo leitmotívom náboženskej 

praxe. 

Sprevádzanie kresťanskej praxe v tomto zmysle nemožno delegovať na praktickú teológiu, ale je 

to výzva, nasmerovaná na všetky teologické disciplíny. Preto kladiem študujúcim a všetkým, ktorí sú 

práve zamestnaní prípravou dizertačnej práce alebo inou teologickou činnosťou – a prirodzene tiež 

kolegyniam a kolegom – dôrazne na srdce: Nech už je predmet vašej práce akýkoľvek, pripusťte si 

otázku, čím môžu vaše výsledky a poznatky prispieť ku kriticko-konštruktívnemu kráčaniu s kultúrou 

viery, ktorá  ľudí necháva – v opísanom zmysle – byť ľuďmi s dobrým životným pocitom, to tiež 

znamená: ničím viac a ničím iným ako človekom.  Keď sa človek stáva človek, resp.  chcieť byť len 

človekom skrze náboženstvo je nesmierne emancipačným aktom. Náboženská prax, ktorá dovolí 

človeku vždy nanovo prejaviť sa ako človek – a v tom ako Boží obraz a náprotivok – sa nachádza 

v úbežnom bode evanjelickej teológie Adekvátnym spôsobom, ako sa pohybovať smerom k tomuto 

úbežnému bodu, je „komunikácia evanjelia“, ktorá sa v tejto prednáške sleduje z rôznych strán.  

Zohľadniť jej predpoklady, princípy a dôsledky spolu s príslušnými perspektívami uvažovania je a 

zostáva úlohou  súčasnej  teológie.35 Spoločne na tom ďalej pracovať , o to by nám malo 

predovšetkým ísť aj v nastávajúcich rokoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

35 Cf. príslušné štruktúrovanie reflexných polí praktickej teológie u ENGEMANN, Wilfried. Praktische 
Theologie : Eine Einführung in Selbstverständnis, Struktur und Methodik der Praktischen Theologie. In 
MARHOLD, Wolfgang, SCHRÖDER, Bernd (vyd.). Evangelische Theologie studieren : Eine Einführung. 2. 
vydanie. Münster, 2007, s. 137 – 170. 
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