
PRVÁ KAPITOLA 

OD SKEPTIKA  
K VERIACEMU

Kresťanská apologetika – obrana kresťanskej viery – a teológia ma fas-
cinovali ešte predtým, ako sa zo mňa pred niekoľkými desaťročiami stal 
veriaci. Tieto témy som priebežne študoval s veľkým nasadením, preto 
dúfam, že ma moje štúdium na túto úlohu dostatočne pripravilo.

Asi to bude znieť otrepane, no povedal by som, že okolnosti, ktoré 
ma viedli k napísaniu tejto knihy, mohli byť spôsobené prozreteľnosťou. 
Pred niekoľkými mesiacmi som bol na večeri s dvoma blízkymi priateľ- 
mi. Jeden z nich začal hovoriť o kresťanstve ako už veľakrát predtým. 
Obaja sú neveriaci. Ten, ktorý vždy nadhodí otázku viery, o nej zrejme 
diskutuje, lebo si chce otestovať úprimnosť vlastných presvedčení tým, 
že skúška tie moje. Nepamätám si náš rozhovor od slova do slova, no jas-
ne si spomínam, že v určitom momente vyhlásil, že nechápe, ako môže  
byť rozumne uvažujúci človek kresťanom. Tvrdí – podľa mňa nadnese-
ne –, že je deista, teda človek veriaci v boha, ktorý stvoril svet a potom 
ho opustil a nechal ho starať sa sám o seba. O chvíľu sa k tomu vrátim.
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PRVOTNÉ POCHYBNOSTI

Pamätám si, že keď som bol veľmi mladý a zistil som, že sovietsky 
premiér Nikita Chruščov bol ateistom – vraj ako všetci dobrí komunis-
ti –, nemohol som tomu uveriť. Keď sme s otcom raz v nedeľu odchá-
dzali z kostola, opýtal som sa ho, ako by si niekto mohol myslieť, že 
toto všetko – úžasná nádhera Božieho stvorenia – pochádza z ničoho. 
Inštinktívne som vedel, že to nemôže byť pravda.

Nechcem tým povedať, že by som mal v ôsmich alebo deviatich ro-
koch sofistikované myšlienky. Naopak, chcem naznačiť, že keď som si 
tak jasne uvedomoval Božiu existenciu jednoducho prostredníctvom 
toho, čo som vypozoroval na Jeho výtvoroch, táto pravda musela po-
tvrdzovať samu seba.

Vedel som, že Boh je reálny, pretože Boh nás stvoril tak, aby sme 
Ho poznali, a ukazuje sa nám vo svojich výtvoroch. Biblia to potvr-
dzuje: „... lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; lebo sám Boh im 
to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to 
od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali 
výhovorky“ (List Rímskym 1, 19 – 20).

Samozrejme, čudoval som sa, ako mohol Boh vždy existovať. Keď 
som nad tým rozmýšľal, rozbolela ma hlava, ale veril som tomu, pre-
tože to bolo jediné, čo dávalo nejaký zmysel. Neskôr som sa dozve-
del, že na rozdiel od tvrdení humanistov, ateistov a antiteistov (osoby 
odmietajúce existenciu Boha, pozn. prekl.) existuje obrovský rozdiel 
medzi myšlienkou, že vesmír vždy existoval, alebo vznikol z ničoho 
a myšlienkou, že ho vytvoril Boh, nezapríčinená príčina, ktorá vždy 
existovala. Ani vo veku šesťdesiat jeden rokov nedokážem naplno po-
chopiť nekonečno alebo to, že Boh existuje úplne nezávisle od času, 
no verím, že neexistuje iné hodnoverné vysvetlenie pre bytie vesmíru 
alebo prítomnosť človeka v ňom. Oveľa ťažšie je pochopiť, že hmota 
vznikla spontánne z nehmotného a život z neživotného bez nemateri-
álneho, nezapríčineného stvoriteľa.

S bratom sme mali bežné, no nádherné detstvo na stredozápade 
Ameriky a milujúcich rodičov, ktorí nás brávali do nedeľnej školy 
a každú nedeľu na omšu. Celá naša rozvetvená rodina sa veľmi aktív-
ne zapájala do cirkevných aktivít a ja mám na tie dni len najkrajšie spo-
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mienky. Jedávanie mimo domova vždy po omši bol náš rodinný rituál,  
ktorý si zvlášť nesiem v srdci. Veril som, že s mojimi rodičmi ne- 
máme dôvod cítiť nedôveru voči kresťanstvu alebo Biblii, no pravda 
je, že tak isto ako mnohé ďalšie deti, ani ja som tomu v mladom veku 
nevenoval toľko pozornosti, koľko by bolo treba. Viac ma zaujímalo 
objavovanie spôsobov, ako nepozorovane vykĺznuť z kostola s mojimi 
uličníckymi priateľmi.

O Biblii sme sa učili v nedeľnej škole a ja som neskôr, po príprave, 
bol konfirmovaný. Ťažko povedať, či som tým myšlienkam v skutoč-
nosti veril, alebo nie, no v každom prípade som ich neprijímal aktívne, 
a tak sa vo mne v priebehu ďalších rokov začali objavovať pochybnosti. 
Určite to nebola vina mojej výchovy alebo skvelej cirkevnej skupiny, 
ktorú som navštevoval; skôr to vychádzalo z nedostatočne vážneho prí-
stupu, aký som vtedy mal, a z mojich ďalších záujmov. Buď som dosta-
točne neabsorboval lekcie, ktoré som sa naučil z Biblie, alebo sa postup-
ne vytrácali z mojej pamäte, pretože som ich  nevyužíval. Som si istý, že 
to bude znieť povedome mnohým ľuďom, hlavne z vtedajšej éry.

Keď som sa dostal na univerzitu, už som asi nebol veriaci, no často 
som premýšľal nad filozofickými otázkami, napríklad: Kto je Boh? Aký 
je? Tak ako mnohí iní, aj ja som si myslel, že sa budem vedieť prepra-
covať k chápaniu duchovných právd výhradne prostredníctvom ro-
zumu, pričom som si takmer neuvedomoval skutočný obsah Božieho 
zjavenia v Biblii.

Nebol som si istý, či je Ježiš Kristus Božím Synom. Aj keď som vždy 
veril v Boha Stvoriteľa, nikdy sa mi nedarilo uveriť v Boha Biblie – pri-
čom sa ukazuje, že som o tomto Bohu vedel veľmi málo. Nedokázal 
som prijať fakt, že všemohúci Boh, ktorý by mal byť aj bezhranične 
milujúci, môže dovoliť, že sa deje toľko zla, bolesti a utrpenia, aké 
vidíme vo svete, keď je v Jeho moci zabrániť tomu. Okrem toho sa 
mi nedarilo spojiť predstavu večného pekla s konceptom nekonečne 
odpúšťajúceho Stvoriteľa.

Navyše som nechápal, prečo by Boh zaviedol systém vykúpenia, 
v ktorom môže človek dosiahnuť večný život jednoducho tým, že uve-
rí v Neho alebo skôr, že uverí v Ježiša Krista. Čudoval som sa, ako nás 
môže súdiť na základe toho, v čo veríme – čo nedokážeme kontrolovať 
–, namiesto toho, aby nás súdil podľa nášho správania, ktoré kontro-
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lovať vieme. Opäť však platí, že v tom čase som nechápal, že biblic-
ký koncept viery v sebe zahŕňa viac než len intelektuálnu vieru, no 
k tomu sa dostanem neskôr. Takže bez toho, aby som ako dospievajúci 
človek skúmal Bibliu, mal som o kresťanstve vážne pochybnosti.

Tak ako môj starý priateľ, aj ja som nejaký čas flirtoval s myšlien-
kou deizmu, keďže som sa s ňou stretol na kurze americkej literatúry 
na univerzite. Deizmus bol populárny v období osvietenstva a nie-
ktorí vysoko postavení vodcovia americkej revolúcie, ako Benjamin 
Franklin a Thomas Jefferson, boli údajne tiež deisti. Na kurze sme čí-
tali fascinujúci list Benjamina Franklina adresovaný Ezrovi Stilesovi, 
rektorovi Yalovej univerzity, v ktorom Franklin vyjadril pochybnos-
ti o božskosti Ježiša Krista.1 No pri spätnom pohľade pochybujem, 
že bol Franklin deista, pretože v tom liste jasne vyjadril svoju vieru 
v Boha, ktorý na všetko dohliada. Okrem toho, štyri roky predtým 
zvolal počas mŕtveho bodu jednania delegátov ústavného konventu 
k modlitbe2 – a prečo by sa modlil, keby si myslel, že Boh nezasahuje 
do ľudských záležitostí? V každom prípade ma v mojom postoji skep-
tika trochu uisťoval fakt, že niekto taký brilantný ako Franklin mal 
pochybnosti o kresťanstve.

Deizmus mi pripadal správny, pretože dával na prvý pohľad odpo-
veď na dilemu zla. Umožňoval človeku veriť vo všemohúceho Stvoriteľa, 
ktorý nie je zodpovedný za zlo a bolesť vo svete, pretože v ňom nie je 
aktívny. Aká úľava! Konečne som mohol veriť tomu, čomu som vo vnút-
ri vždy veril: že Boh existuje, ale je to dobrý Boh, nie Boh Biblie, ktorý 
umožňuje a možno dokonca aj spôsobuje utrpenie. 

Pri bližšom pohľade však zistíme, že deizmus vôbec nerieši prob-
lém zla. Ak niektorí považujú Boha Biblie za morálne neprijateľné-
ho, pretože aktívne zasahuje do svojich výtvorov, no umožňuje, ale-
bo spôsobuje utrpenie, o čo odpudivejší by bol boh deistov, ktorý bez 
akejkoľvek zjavnej príčiny cynicky vytvoril tento svet plný utrpenia 
a potom ho nadobro opustil? Plánuje pre nás vôbec tento mýtický boh 
nejaké vykúpenie? Ak je to tak, prečo nám o ňom nepovie prostredníc-
tvom zjavenia ako ten „krutý“ Boh Biblie? Ako vykonáva spravodli-
vosť? Existuje vôbec v tomto systéme viery? Ako sa stavia k zlu? Ako 
k sebe privoláva bytosti, ktoré stvoril – za predpokladu, že mu na nich 
aspoň trošku záleží? A kde vlastne je?
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