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Kristus a jeho koncepcia nesmrteľnosti v postmodernej dobe.  

 

Imrich Belejkanič 

 

 

Abstrakt: Christ and His Conception of Immortality in the Postmodern Era. The aim of 

this study is to present the conception of  an immortal human being announced by Christ. 

Despite Christianity constantly updating the message of Christ, humanity  has adopted a  

rather reserved and cautious attitude towards it. In the contemporary era, which has been 

defined as postmodern,it seems that the stated  message is disappearing. 

Where can we find  the causes of this state?  Is Christianity incapable of  intelligibly 

presenting this timeless news ? Or has the postmodern era already antiquated the range of 

Christ´s message? 

Have the economic processes and the concurrent globalisation absorbed the  interest of the 

contemporary modern individual to such an extent that they lack the time for deeper self-

examination of their interior self? Has humans´ own spirituality become such a marginal 

matter that it is denied concern with? Or does the postmodern era mould human beings into a 

superficial way of thinking,indifference to the spiritual,without  a more critical attitude 

towards evaluation of  various situations in life? 

Is a conteporary individual being absorbed by the consumer way of life? When did the 

individual become a passive consumer of technological advancement ? Perhaps,it is the 

Christian confessions that present Christ´s conception of an immortal human being with 

inadequate voice. Perhaps it has been wrongfully grasped in the churches´ structuring of the 

message. 

What is death according to the idea of Christ´s message? How should suffering, death and 

Christ´s successive  resurrection be understood in the given context ? Is there any sense in 

human participation in Christ´s suffering and resurrection by participating in the secret of the  

Eucharist? By means of these prisms, we will try to present the Christian view on death and 

immortality in a  more understandable and deeper way.  

 

Úvod 

 

Dnešné civilizačné procesy sú definované ako tzv. postmoderná doba, ktorá je 

charakteristická globalizačným procesom, hospodárskym rozvojom, silným konzumným 

životným štýlom, demokratizáciou a všetko toto je akoby dotvárané sekularizáciou. Dôraz je 

kladený na ekonomické a materiálne hodnoty, ktoré sú základným meradlom životnej úrovne 

a prosperity. Tieto princípy sa vzťahujú tak na jednotlivca ako aj na celé krajiny a regióny 

sveta. 

V tejto štruktúre zaznieva aj náboženský  životný štýl, ktorý však nie je dominantný, preto 

zaznieva iba okrajovo, ak sa človek  hlbšie zamýšľa nad rozmerom svojho bytia 
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a perspektívy. Je táto ľudská perspektíva dočasná a determinovaná životom na našej planéte, 

alebo ide o život širšej dimenzie a večnosti? To je zásadná otázka, na ktorú ľudstvo už od 

nepamäti hľadá a snaží sa nájsť vierohodnú odpoveď, ktorá by bola racionálne zdôvodnená. 

Dnešný človek v prevažnej väčšine verí iba tomu, čo sa dá postulátmi dokázať. 

Nedokázateľné nejestvuje. 

Boh, alebo Absolútno, je z tohto aspektu spochybniteľný. Nakoľko sa nedá dokázať, potom 

neexistuje. Keďže nijaké Absolútno nejestvuje, nemôže existovať ani večnosť 

a nesmrteľnosť. 

Našu civilizáciu principiálne ovplyvnil judaizmus. Mezopotámia, kolíska našej kultúry, 

krajina medzi riekami Eufrat a Tigris, je prezentovaná v Biblii, ako územie kde došlo 

k prvému stretnutiu Boha s človekom. Biblia tento priestor pomenovala rajom.
1
 Absolútno 

alebo judaistický osobný Boh sa dotkol dočasnosti. Vznikol svet, ktorého dejiny odvtedy 

plynú v čase a priestore. Boh teda môže existovať v čase, priestore a v ohraničení, pričom 

Biblia prezentuje Boha ako neohraničenú bytosť. Osobitosťou je aj to, že v spomínanom 

priestore dochádza k stretnutiu Osoby s osobou. Človek bol stvorený na Boží obraz a Božiu 

podobu.
2
 A ľudská prirodzenosť nejestvuje mimo osoby ako nejaká abstrakcia. To isté platí 

aj o Božej prirodzenosti. Tá tak isto nejestvuje mimo osoby. Boh je tiež personálny. Iba tento 

predpoklad dáva možnosť stretnutiu sa Absolútna s človekom. Judaizmus aj tak vníma Boha. 

Je to absolútna osobná Bytosť. Je to Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Boh, ktorý vyviedol 

svoj ľud z egyptského zajatia,
3
 ktorý oslovoval prorokov a dejiny tohto ľudu plynuli s Božím 

dohľadom. V Judsku silnela idea mesianizmu, ktorá je dodnes rôzne chápaná i prezentovaná. 

 

Osobnosť Ježiša Krista 

 

Faktom je, že v judaistickom prostredí sa objavil Ježiš z  Nazaretu, ktorého činnosť bola 

zlomovým medzníkom v dejinách. Ježiš obsahom zvesti presiahol hranice Izraela. Jeho žiaci 

mali úspech, predtým  rybári, sa teraz stali lovcami ľudí.
4
 Boh vo svojom Synovi vstúpil do 

dejín. Stal sa súčasťou nášho sveta. Neohraničený a nedefinovateľný žil v priestore a čase. 

Žil ako osoba, pravý Boh a pravý človek v našom  materiálnom svete.
5
 Opäť došlo 

                                                 
1
 Gn 1, 8. 

2
 Gn 1, 27. 

3
 Ex 14, 30 – 31. 

4
 Mt 4, 19. 

5
 Evdokimov, Paul: Prawoslawie. Warszawa 1964, s. 78 -79.  
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k priamemu stretnutiu Boha s človekom ako Persony s personou. Stretli sa osobný Boh 

s osobným človekom, ktorý je jeho stvorenie.
6
  

Evanjelista Matúš, ktorý podľa tradície adresoval evanjelium Židom, približuje osobnosť 

Ježiša cez rodokmeň Izraelitov, počínajúc od Adama, pričom v ďalšom texte uvádza akým 

spôsobom sa uskutočnilo narodenie Ježiša, ktorý podľa jeho vyjadrenia bol počatý od 

Svätého Ducha.
7
 Nadprirodzená dimenzia Kristovho  počatia je následne podporená 

kresťanskou teologickou koncepciou o vtelení Božieho Syna. Termín vtelenie na jednej 

strane mystifikuje Ježišovu osobnosť, na druhej strane ju maximálne zreálňuje a umiestňuje 

do nášho materiálneho sveta. Dokonca v evanjeliu je zmienka o Ježišovom príbuzenstve. 

Avšak jeho detstvo je zahalené rúškom tajomstva. Mária s Jozefom ho dali, podľa 

vtedajšieho zákona, v ôsmy deň po narodení obrezať, čo tiež je prezentáciou jeho  reálneho 

jestvovania v našom svete.   Nadprirodzenosť Ježiša je potom zvýraznená pri návšteve 

Jeruzalema, keď ako dvanásťročný, preukázal mimoriadne schopnosti v dialógu s kňazmi 

a predstavenými Izraela v otázkach náboženskej viery. 

Zlomovým medzníkom sa javí udalosť Jordánu, kde dochádza k stretnutiu dvoch na tu dobu 

významných osobností v náboženskom živote Izraela. Proféta Ján, ktorého evanjelium 

predstavuje ako predchodcu Krista, udeľuje krst pokánia Ježišovi, pričom táto udalosť má aj 

metafyzický rozmer. Boh vydáva svedectvo o svojom milovanom Synovi, v ktorom sa mu 

zaľúbilo.
8
 Osobnosť Ježiša tak opäť  získava aj reálnu spojitosť s Bohom Izraela a svoj 

osobný život smeruje k askéze  formou pobytu na púšti.  

Ďalšou významnou udalosťou, ktorá charakterizuje osobnosť Ježiša, je jeho vystúpenie 

v synagóge, kedy na seba nasmeroval profetický text s mesiášskou tematikou. 

Zaujímavosťou na celom prípade je, že dialóg sa odohráva medzi Ježišom a predstavenými 

židovskej relígie v nazaretskej synagóge, v meste, kde Kristus prežil prevažnú časť svojho 

života. Tu vyrastal a poznali ho ako syna  Jozefa.
9
  Napriek tomu Ježiš neváhal prítomných 

upozorniť na svoj mesiášsky pôvod.
10

  Kristus obhajuje pred svojimi rodákmi 

transcedentnosť svojho bytia. 

 

Inakosť života po smrti 

 

                                                 
6
 Gn 1, 26 – 31. 

7
 Mt 1, 20. 

8
 Mk 1, 11. 

9
 Lk 4, 22. 

10
 Lk 4, 17 – 21. 
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V evanjeliu podľa Lukáša, Matúša a Marka je zaznamenaný spor o vzkriesení.
11

 Saduceji, 

ktorí vo svojej koncepcii vnímania života popierali vzkriesenie a posmrtný život 

argumentovali Ježišovi jednoduchým spôsobom o manželke, ktorá sa vydala po smrti 

svojich mužov ešte niekoľkokrát. Ježiš sa v tomto dialógu odvoláva na Mojžiša: „A že mŕtvi 

naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o  kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, 

Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci 

žijú“.
12

 Inakosť života po smrti je zjavná z daného textu. Pritom je nepopierateľná 

kontinuálna existencia ľudského bytia v živote po smrti. Smrťou sa jestvovanie človeka 

končí v tomto našom svete, ale nie vo večnosti. Večnosť je však inakšia ako naše bytie 

v materiálnom a časovom priestore. Z kresťanského pohľadu to nie nič výnimočné. Smrť je 

totiž chápaná ako dočasné oddelenie duše od tela, ako dôsledok prvotného hriechu prvých 

ľudí v rajskom prostredí. K opätovnej jednote dôjde pri druhej Kristovej parúzii v sláve, 

kedy nastane „posledný súd“. Smrť je teda cudzím elementom v živote človeka, 

neprirodzeným faktorom, z ktorého človek má strach. Zvlášť tragicky prijímajú 

a vyrovnávajú sa s fenoménom smrti tí ľudia, ktorí sú príliš spätí s  materiálnym svetom.  

 

Narodenie z vody i Ducha 

 

Pripútanosť k „nízkosti zmyslu života“ obmedzuje človeka. Technologická  vyspelosť  našej 

civilizácie obmedzuje a v mnohých prípadoch aj zotročuje človeka. Zo slobodného jedinca 

sa stáva konzument a prijímateľ civilizačných technologických vymožeností. Oslobodenie 

od technologických závislostí je v dnešnej dobe pre človeka úlohou číslo jeden. 

Technologický rozvoj v mnohom paralyzuje život človeka. Podľa evanjelia Pravda 

oslobodzuje. Núka sa však otázka: Aká Pravda oslobodzuje? Čo je to za Pravda, ktorá nás 

môže oslobodiť? Kristus  súčasne dáva aj odpoveď: Ja som Cesta, Pravda i Život. Všetko sa 

teda centralizuje v osobe Krista, pretože On je Cestou, Pravdou i Životom.
13

 Ide zrejme o iný 

spôsob života v duchovnej rovine, keďže sa pre túto formu života musíme znovu narodiť. 

Ježiš to potvrdzuje s patričným zdôvodnením starcovi Nikodémovi.
14

 Narodenie z vody 

i z Ducha je podmienkou pre nesmrteľnosť. Znovunarodenie, ktoré je z vody a z Ducha, je aj 

personálne podmienené osobou Syna človeka, ktorým je Kristus. Zo slov Ježiša vyplýva, že 

                                                 
11

 Lk 20, 27 – 40; Mt 22, 23 – 33; Mk 12, 18, 27. 
12

 Lk 20, 37 - 38. 
13

  Jn 14, 6. 
14

  Jn  3, 1 – 15. 
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nejde o telesné narodenie, ale o výlučne duchovné s jasnou známkou tajomnosti, preto je 

narodenie z vody a z Ducha zadefinované aj ako „narodenie z hora“, ktoré je dôležité pre 

uzretie Božieho kráľovstva.
15

 

Voda je znakom krstu a pomazanie myrom je znakom udelenia daru Svätého Ducha, pretože 

tak ako všetko tajomné má aj krst a myropomazanie viditeľné symboly, vodu a myro. Všetko 

tajomné sa musí premietnuť do materiálneho, hmotného života, pretože viera bez skutkov je 

mŕtva. Dané prepojenie Božieho s ľudským sa uskutočnilo v osobe Ježiša Krista. V Jeho 

osobe bola spojená Božská a ľudská prirodzenosť. Vďaka tomuto spojeniu mohol Syn Boží 

preniesť ľudskú prirodzenosť do stavu nesmrteľnosti. Preto hypostatická jednota dvoch 

prirodzeností v Kristu je fundamentálnym faktom v dejinách celého ľudstva, preto je 

Kristovo posolstvo neopakovateľné a svojim obsahom nadčasové. Svoje opodstatnenie má aj 

teologické tvrdenie, že Ježišovo posolstvo bolo zacielené na človeka. Človek od počiatku 

dejín je  objektom Božieho záujmu s cieľom privedenia ho k nesmrteľnosti. Paradoxom je 

však to, že človek nechápe a neoceňuje tento Boží zámer. Nielenže mu venuje málo 

pozornosti, ale ho aj argumentačne spochybňuje. Tendencia ľudského bytia je pochybovačná 

a sebe samému škodlivá, pritom človek často nevidí, že sám sebe škodí. Tieto tendencie 

nezostávajú iba v teoretickej rovine, ale duchovná kríza sa principiálne premieta do 

každodennej reality osoby, rodiny, i spoločnosti, vplýva na kvalitu ich života. 

 

Život v Kristu 

 

Život v Kristu vedie človeka k nesmrteľnosti, ak sa nanovo narodí z vody a z Ducha. Čo 

znamená žiť v Kristu? Ako má človek smerovať svoj život, aby žil v Kristu? Kristus 

predtým než sa chystal na odchod z nášho sveta, ešte tesne pred svojim utrpením a smrťou, 

dal inštrukcie svojim najbližším, aby pripravili všetko k stolovaniu. Tento akt je 

v kresťanskom prostredí vnímaný ako Tajomná večera, v protestantských konfesiách je 

prezentovaný ako Posledná večera. Vo svojej podstate ide o ustanovenie Eucharistie. Ako 

spomínané stolovanie opisujú synoptickí evanjelisti?  „A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, 

dobrorečil, lámal a dával im a povedal: Vezmite,  jedzte, toto je moje telo. Potom vzal 

kalich, poďakoval sa a dal im, aby pili z neho všetci. A povedal im: Toto je moja tej novej 

zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“
16

 Evanjelista Ján, ktorý 

píše evanjelium, ako doplnenie troch synoptických, zachytáva veľmi podrobne rozhovor 

                                                 
15

  Jn 3, 3. 
16

 Mt 26, 26 – 28; Mk 14, 22 – 23; Lk 22, 19 – 20.  
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medzi Židmi a Kristom O chlebe života. Kristus reptajúcim Židom priamo povedal: „Ja som 

chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli; ale toto je chlieb, ktorý zostupuje 

z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. 

Keby niekto jedol z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám je moje telo, ktoré 

ja dám za život sveta. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Ako nám tento 

môže dať jesť telo? A Ježiš im odpovedal: Amen, amen vám hovorím, že ak nebudete jesť tela 

Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný 

život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv 

pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa 

poslal ten živý Otec, a ako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To 

je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto je 

tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal v synagóge učiac v Kafarnaume“.
17

  

Judaistické náboženstvo malo svoj výklad pre zachovanie večnosti, ktoré bolo podmienené 

predlžovaním rodu. Z tohto dôvodu bola neplodnosť vnímaná ako Boží trest za hriech, keď 

si už Boh neželal zachovanie rodu. Kristus prichádza s novou koncepciou riešenia 

nesmrteľnosti, ktorá je podmienená spoločenstvom s jeho osobou, cez jeho telo a krv 

v podobe chleba a vína. Preto centrálnou udalosťou v živote prvých kresťanov bola 

aktualizácia Tajomnej večere v podobe Eucharistie, kedy sa v spojení s modlitbou, 

požehnaním a lámaním rozdáva v podobe chleba a vína telo a krv Kristova, ako pokrm pre 

večný život.
18

 Taká je teologická koncepcia chápania Eucharistie v kresťanskej Cirkvi.
19

 

Vďaka tomu je Kristus reálne prítomný vo svojej Cirkvi, aj keď odišiel z tohto sveta, po 

svojom zmŕtvychvstaní a vstúpil na nebo. Odišiel a súčasne zostal, čím nám cez Eucharistiu 

dáva možnosť participovať na večnosti. V Kristovej zvesti je dominantná idea večnosti 

a nesmrteľnosti, čo Kristus okrem iného prezentoval vzkriesením syna Naimskej vdovy,
20

 

potom dcéry Jaira,
21

 predstaveného synagógy a nakoniec do nášho života vrátil svojho 

priateľa Lazara.
22

 Lazarovo vzkriesenie mu prinieslo dočasný obdiv a oslavu, ktorú mu pri 

príchode do Jeruzalema pripravili obyvatelia mesta. Evanjelista Ján svedčí, že príčinou prečo 

sa zhromaždil veľký zástup ľudí bolo práve to, aby videli nielen Ježiša, ale aj Lazara. Ján 

                                                 
17

 Jn 6, 48 – 59. 
18

 Didaché – Učenie dvanástich apoštolov. 

http://www.catholic.szm.com/Didache%28UcenieDvanastichApostolov%29.pdf 
19 Pozri: Schmemann, Alexander: Evcharistija tainstvo Carstvija. Paris 1984; a Ján Pavol II. „Ecclesia de 

Eucharistia – Cirkev žije z Eucharistie“. Trnava 2003. 
20

 Lk. 7, 11 – 17. 
21

 Mk 5, 21 – 43. 
22

 Jn 11, 1 – 53. 
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túto udalosť zachytáva takto: „Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam, a prišli nie 

len pre Ježiša, ale tiež aby videli aj Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych“.
23

  

Boli to skutky, ktorými sa Kristus prezentoval ako vládca života, nesmrteľnosti a večnosti.  

 

Kristovo zmŕtvychvstanie a naša nesmrteľnosť 

 

Výnimočnou a prevratnou  udalosťou je samotné  Kristovo zmŕtvychvstanie. Udalosť, ktorá 

je dodnes spochybňovaná a preverovaná najprísnejším kriticizmom. Kriticizmus je 

badateľný aj v samotnom texte jednotlivých evanjelií. Prekvapené zostali Mária Magdaléna 

a ostatné ženy, ktoré včasne ráno išli pomazať telo Ježišovo, ale ho nenašli v hrobe.
24

 

Podobne zareagovali aj Kristovi učeníci, keď im ženy povedali, čo videli. Tiež sa im zdalo, 

že ide o mýtus a situáciu nechápali ani vtedy, keď sa sami presvedčili, že hrob je prázdny. 

Divili sa tomu čo sa stalo.
25

 Rovnakým spôsobom reagovali aj dvaja Kristovi učeníci na 

ceste do Emausy, ktorí svojho Učiteľa poznali až pri lámaní chleba: „A stalo sa, keď si sadol 

s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili ich oči 

a poznali ho, ale on sa v tom vzdialil od nich“.
26

 Ten istý scenár sa odohral aj vtedy, keď sa 

Kristus zjavil zhromaždeným učeníkom. O svojej reálnosti ich musel presvedčiť: „A keď ešte 

neverili od radosti a divili sa, povedal im: Či tu máte niečo na jedenie? A oni mu podali 

kúsok pečenej ryby a medového plasta. A vzal a jedol pred nimi. ...Vtedy im otvoril um, aby 

rozumeli písmam“.
27

 Situácia sa opakuje aj vtedy, keď neprítomnému Tomášovi povedali 

učeníci,  „videli sme Pána“.
28

 Jeho reakcia na zvesť bola veľmi kritická: „Ak neuvidím rany 

od klincov na jeho rukách a nepoložím svoje prsty na miesta od klincov, a  nepoložím svoje 

ruky na jeho bok, neuverím“.
29

  Apoštol Tomáš, nazývaný Didymus až vtedy, keď sa Kristus 

po ôsmich dňoch zjavil všetkým učeníkom, uveril v reálnosť zmŕtvychvstalého Krista, čo 

potvrdil svojim vyznaním: „Môj Pán a môj Boh!“
30

 

Kristovo zmŕtvychvstanie nie je udalosťou, ktorá by človeku garantovala večnosť 

a nesmrteľnosť na tejto Zemi. Ide o nesmrteľnosť v inom stave ľudského bytia. Pritom nejde 

iba o nesmrteľnosť duše, ale o nesmrteľnosť ľudskej bytosti, teda aj telesnej konštrukcie 

                                                 
23

 Jn 12, 9. 
24

 Lk 24, 1 – 10. 
25

 Lk. 24, 11 – 12. 
26

 Lk 24, 30 – 31. 
27

 Lk 24, 41 – 45. 
28

 Jn 20, 25. 
29

 Jn 20, 25. 
30

 Jn 20, 28. 
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človeka. Dôležitá je z tohto pohľadu informácia, že medzi zhromaždených učeníkov „prišiel 

Ježiš pri zamknutých dverách“.
31

 Táto skutočnosť potvrdzuje to, že Kristus mál materiálnu 

konštrukciu inej kvality, než je naša, preto je na mieste domnienka, že aj naša bytosť v stave 

nesmrteľnosti bude mať inú kvalitu. Avšak bude to tá istá naša, a nám identická bytosť, 

pretože aj Kristus bol ten istý, iba kvalitatívne iný.  

Kristus svojim zmŕtvychvstaním sám prezentoval, že smrťou prechádza každý človek do 

nesmrteľnosti, do večnosti, ktorá však podľa duchovného a psychického stavu človeka 

nebude rovnaká. Kristus jasne uvádza, že v nesmrteľnosti je stav blaženosti a zatratenia: „a  

vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie 

súdu“.
32

 Podľa Kristovho vyjadrenia sú dve cesty, ktoré človeka privádzajú do 

nesmrteľnosti: „široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou 

vchádzajú“ a  je „úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú“.
33

  

Pre večnú nesmrteľnú perspektívu človeka je dôležitá životná cesta, alebo moderne dnešným 

jazykom vyjadrené, filozofia života. Záleží na jedincovi akou cestou si bude kreovať svoju 

perspektívu večnosti. Kristus pri vnímaní tejto perspektívy stavia do ostrého protikladu 

dobro a zlo. Nastoľuje tým večný problém, ktorý je dodnes diskutovaný, prehodnocovaný. 

Čo je dobro? Čo je zlo? V tejto diskusii Kristus priorizuje dobro. Boh, Absolútno, je Dobro. 

Všetko ostatné, čo je mimo Boha, mimo Absolútna,  je zlo. Od tejto schémy sa odvíja každý 

ľudský život, čo Kristus vyjadril slovami: „Každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom 

rodí zlé ovocie“.
34

  Kristus, keď hovorí o súdnom dni, ako o konci tohto sveta, zmieňuje sa 

o dvoch typoch večnosti. Zlí „pôjdu do večného trápenia, a spravodliví do večného 

života“.
35

 

 

 

Záver 

 

Postmoderná doba má svoje predstavy, svoje priority, aj napriek mnohým upozorneniam 

a výstrahám, dominuje v nej rozvoj techniky, výskumu a rozvoja. Technológie pohlcujú 

človeka a všetko čo s ním úzko súvisí. A v tomto dynamickom procese je Kristus so svojim 

odkazom buď prispôsobovaný potrebám doby, alebo odsúvaný zo spoločnosti ako prežitok. 

                                                 
31

 Jn 20, 26. 
32

 Jn 5, 29. 
33

 Mt. 7, 13 – 14. 
34

 Mt. 7, 17. 
35

 Mt. 25, 46. 



 13 

Svedectvom tohto postupu je oslava kresťanských sviatkov, zvlášť Vianoc, ako jedného 

z najvýznamnejších sviatkov európskej kresťanskej civilizácie. Podstata tejto udalosti je 

v ústraní a v popredí je biznis, obchod a predovšetkým ekonomické záujmy jedincov 

s cieľom dosiahnutia maximálneho finančného profitu. Dnešnú situáciu možno priblížiť 

slovami Biblie, ktoré opisujú Kristov pobyt v meste Nazaret, kde vyrastal: „A keď bola 

sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili: Odkiaľ to tento má? 

A aká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky? Našli sa však 

aj takí, ktorí celú situáciu vnímali a hodnotili takto: „Či nie je toto ten tesár, syn Márie, 

a brat Jakuba, Jozefa, Júdu a Šimona? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa 

na ňom“.
36

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Mk 6, 2 – 3. 


