
TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK IX  (2015), Č. 2, S. 104 – 113 
 

 

TEOLÓGIA V  KONTEXTE ATEIZMU A  NÁBOŽENSKEJ ĽAHOSTAJNOSTI 1 

 

Prof. Dr. Matthias Petzoldt 

 
Abstract: Theologie im Kontext von Atheismus und religiöser Indifferenz 
Nach Klärung, vor welchen Herausforderungen christliche Theologie  
in Ostdeutschland steht: geringe Kirchenzugehörigkeit, Atheismus, 
Säkularisierung, religiöse Indifferenz, führt die Besinnung auf Gottes 
Hinwendung zu den Menschen in dem vorbehaltlosen Anerkennungsgeschehen 
Jesu Christi die Theologie dazu, den Herausforderungen zu begegnen. 
Stichworte: Geringe Kirchenzugehörigkeit, Atheismus, Säkularisierung, 
religiöse Indifferenz, Überlieferungsgeschehen der vorbehaltlosen Anerkennung 
Jesu Christi 

 
 

 
 

Milé dámy a páni, úvahy, ktoré sa Vám chystám predniesť, sú založené na skúsenostiach 

z mojej východonemeckej domoviny. Blízko Lipska sa nachádza mesto Wittenberg. Odtiaľ dal Martin 

Luther svojim pôsobením podnet k začiatku reformácie. Dnes je však počet kresťanov na tomto mieste 

nízky. Ľudia sú naklonení myšlienkam ateizmu. Neviem, do akej miery je náboženská situácia v mojej 

krajine porovnateľná s vašou domovinou. Možno vás to podnieti k tomu, aby ste porovnali moje 

zamyslenia s vašimi skúsenosťami.  

V mojich úvahách budem postupovať v troch krokoch. Najskôr (1.) predstavím, akým výzvam 

musí kresťanská teológia v kultúrnom a spoločenskom kontexte mojej domoviny čeliť, (2.) potom by 

som chcel vysvetliť, na čom teológia z môjho pohľadu stavia. Na koniec (3.) chcem ukázať, ako sa 

takto pochopená teológia usiluje pomenované výzvy zvládnuť. 

Najskôr treba teda presne vysvetliť: 

 

1. Akým výzvam musíme čeliť? 

1.1. Nízka príslušnosť k cirkvi 

Počet členov cirkví vo východnom Nemecku výrazne poklesol. V poslednom čase však 

vystúpení z cirkvi ubúda. Sú to už desaťročia, čo ľudia cirkev opúšťali vo veľkých počtoch. Pravdaže, 

pre následné generácie sa medzičasom stalo samozrejmosťou, že nepatria do žiadnej cirkvi. 

V spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt), kde leží mesto Wittenberg a o ktorej by sa 

dalo hovoriť ako o materskej krajine reformácie, patrí len 14,8% obyvateľstva k evanjelickej cirkvi, 

                                                           
1 Prednáška na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dňa 6. mája 2015 
s poznámkami pod čiarou pre potreby uverejnenia. 
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3,5% rímsko-katolíckej cirkvi.2 O počte pravoslávnych kresťanov, židov a moslimov v tejto spolkovej 

krajine nemám žiadne informácie. Ten počet by však mohol byť mizivo malý. Celkovo možno 

konštatovať: okolo 80% obyvateľstva tu nepatrí k žiadnemu náboženskému spoločenstvu. 

Je to však len štatistický opis situácie. Nepodáva nám žiadne informácie o pohnútkach. Určite 

možno ako jeden z dôvodov uviesť: oslobodenie od povinnosti platiť cirkevnú daň. V Nemecku vyzerá 

právna prax tak, že finančný príspevok za členstvo v niektorej cirkvi sa automaticky sťahuje z platu 

(9% dane z príjmu). Keď človek nepatrí do niektorej z cirkví, môže si teda tieto peniaze ušetriť.  

Ak niekto dnes z tohto finančného dôvodu vystúpi z cirkvi, želanie usporiť viac peňazí je samozrejme 

len vonkajšou okolnosťou k takémuto kroku, ktorým sa odlúči od cirkvi. Táto okolnosť je vyjadrením 

hlbšieho odcudzenia od cirkvi, od jej náboženskej praxe a jej obsahových princípov. Aké pohnútky sa 

môžu skrývať za stratou cirkevnej príslušnosti? Je to ateizmus? 

 

1.2 Ateizmus 

Máme tu do činenia s vedomým odrieknutím sa viery v Boha? Dochádza tu k náležitému 

odmietnutiu predstáv o Bohu a teologických učení? V takýchto prípadoch ide o ateizmus. Je známe, že 

ateistická kritika náboženstva má v Nemecku silnú tradíciu od 19. storočia. Marxistická kritika 

náboženstva sa v čase socialistickej NDR stala štátnou doktrínou a viedla ideologický boj 

predovšetkým proti kresťanským cirkvám a proti ich členom. V jeho dôsledku došlo na východe 

Nemecka k zreteľnému prerušeniu kresťanskej tradície.3 

Po nenásilnej revolúcii v roku 1989 a politickej zmene však ustal aj štátny boj proti náboženstvu 

a proti kresťanským cirkvám. Marxistická kritika náboženstva ale pôsobí dodnes povedome ďalej 

v podobe rozšíreného názoru, že náboženstvo nie je zlučiteľné s vedeckým svetonázorom.4 Ak sa na 

konci dvadsiateho storočia s obľubou zvyklo hovoriť o „návrate náboženstva“, tak vo východnom 

Nemecku k tomuto návratu náboženstva v žiadnom prípade nedošlo. Aj aktivity siekt ako scientológia 

alebo ázijské vplyvy ako hnutie Hare-Krišna alebo ezoterické prúdy ako New Age sa síce pokúsili 

usadiť sa vo východnom Nemecku, nezískali však takmer žiadnych prívržencov. 

Ako najnovší vývoj treba spomenúť tzv. Nový ateizmus. Toto hnutie so svojou agresívnou 

kritikou kresťanstva a náboženstva vo všeobecnosti pochádza zo západnej Európy a z USA. Publikácie 

s ostrou polemikou voči kresťanstvu sa prominentným spôsobom medzinárodne inštitucionalizovali 

                                                           
2 Podrobnejšie: PETZOLDT, Matthias. Zur religiösen Lage im Osten Deutschlands : Sozialwissenschaftliche und 
theologische Interpretationen. In BERTELSMANN STIFTUNG (Hrsg.). Woran glaubt die Welt? Analysen und 
Kommentare zum Religionsmonitor 2008. Gütersloh, 2009, s. 125 – 150. Religionsmonitor 2008 
Bertelsmannovej nadácie uskutočnil zisťovania v 21 krajinách. Na zmapovanie náboženskej situácie v Nemecku 
sa vykonali osobitné prieskumy pre východnú časť a západnú časť a rozdiely boli obšírne komentované. 
3 PETZOLDT, Matthias. Traditionsabbruch. In BEYER, Martin; KROPFF, Michael; LIEDKE, Ulf (Hrsg.). 
Religionsloses Ostdeutschland? Wahrnehmungen und Diskurse. Leipzig : EVA, 2015, s. 121 – 130. 
4 PETZOLDT, Matthias. Dass Wissenschaft mit Religion unvereinbar sei. Von der Zählebigkeit einer 
marxistisch-leninistischen These im Osten Deutschlands. In BEYER, Martin; KROPFF, Michael; LIEDKE, Ulf 
(Hrsg.). Religionsloses Ostdeutschland? Wahrnehmungen und Diskurse. Leipzig : EVA, 2015, s. 131 – 150. 
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medzi tzv. Brights5. Nemeckému prekladu knihy Richarda Dawkinsa „The God Delusion“ (2006) - 

Boží blud sa v mojej domovine dostalo mnoho vydaní. Predpokladám, že kniha bola uverejnená  

aj na Slovensku. V Nemecku sa Nový ateizmus začal organizovať predovšetkým okolo nadácie 

Giordana Bruna (Giordano-Bruno-Stiftung)6. Nadácia má svoje sídlo v Porýní-Falcku (Rheinland-

Pfalz). Z toho je zrejmé, že Nový ateizmus je omnoho menej aktívny vo východnom Nemecku ako 

v západnom. Jeho myšlienky7 však padajú vo východnom Nemecku na úrodnú pôdu do tej miery,  

do akej náboženská kritika nového ateizmu tu na východe živí resentimenty o údajne nevedeckom 

náboženstve. 

 

1.3. Sekularizácia 

Úbytok náboženstva možno chápať aj ako spoločenský trend. Je snáď nevyhnutné interpretovať 

situáciu na východe Nemecka tak, že tu celá spoločnosť cirkev opúšťa, ba že sa dokonca vzdáva 

kresťanstva? Sociológia zastávala už niekoľko desaťročí tézu, že náboženstvo odumiera a tento vývoj 

nazvala sekularizáciou. 

Sociologické pohľady sa však zmenili. Niklas Luhmann napríklad vo svojom chápaní 

náboženstva vychádza z úlohy zvládania náhodilosti.8 Proces sekularizácie chápe aj funkcionálne: 

Jednoliata spoločnosť sa v stredoveku rozpadáva a začína sa diferencovať.9 Politika sa odpútava  

od náboženstva a tiež naopak náboženstvo sa odpútava od politiky. I hospodárstvo sa odpútava  

od náboženstva ako neskôr aj od politiky. Rovnako tiež právo a veda atď. Rozvíja sa moderná 

pluralistická spoločnosť s rozdielnym subsystémami, ktoré samostatne – autopoieticky, teda podľa 

vždy vlastného binárneho kódu – konajú a pôsobia v súčinnosti len prostredníctvom svojej funkcie. 

Takto zastáva subsystém náboženstva pre spoločnosť funkciu zvládania náhodilosti. Náboženstvo má 

podľa binárneho kódu imanencia/transcendencia na starosti zvládanie náhodilostí, ktoré sa v živote 

vyskytujú, ako napríklad údery osudu. Na základe tohto vysoko diferencovaného prístupu náboženstvo 

už viac neprehovára do politiky, ani do hospodárstva, ani do práva, ani do vedy atď. Tak ako každý 

subsystém, kladie dôraz na to byť samostatným a nenechať sa ovplyvniť inými subsystémami. 

Pravdaže, náboženstvo už nehrá v modernej spoločnosti vedúcu úlohu, ako v predošlých storočiach. 

Ten či onen kresťan to môže pociťovať bolestivo. Teraz sa stretávame s pluralizmom diferencovanej 

spoločnosti. Ale v tomto modernom pluralizme má aj náboženstvo ako jeden subsystém medzi inými 

svoje miesto tým, že pre spoločnosť vypĺňa funkciu zvládania náhodilosti. 

                                                           
5 Por. Internetová prezentácia www.the-brights.net. 
6 Por. Internetová prezentácia www.giordano-bruno-stiftung.de. 
7 Por. napr. SCHMIDT-SALOMON, Michael. Manifest des evolutionären Humanismus. Plädoyer für eine 
zeitgemäße Leitkultur. Aschaffenburg : Alibri, 22006. – Filozof Schmidt-Salomon je hovorcom predstavenstva 
Giordano Bruno Stiftung. Tento „manifest“ napísal z poverenia nadácie. 
8 LUHMANN, Niklas. Funktion der Religion. Frankfurt/M : Suhrkamp, 1982. 
9 LUHMANN, Niklas. Funktion der Religion, s. 182 – 224. 



TEOLÓGIA V KONTEXTE ATEIZMU A NÁBOŽENSKEJ ĽAHOSTAJNOSTI 
 
 
 

107 

Sekularizácia teda neznamená odumieranie náboženstva, ale pridelenie ohraničeného miesta  

pre náboženstvo v modernej pluralistickej spoločnosti. Beznáboženskosť (Religionslosigkeit) v tejto 

sociologickej teórii svoje miesto nemá. 

Predsa však chcem otázku beznáboženskosti skúmať osobitne v ďalšom odseku, keď budem 

znovu zohľadňovať situáciu v mojej východonemeckej domovine. 

 

1.4. Náboženská ľahostajnosť 

Odseku som však dal názov: „náboženská ľahostajnosť“. V tom sa ukazuje sa problematickosť 

definície. Chcem preto najskôr predstaviť, čo chápem pod pojmom „náboženstvo“, aby som z toho 

mohol odvodiť, čo označujem slovami „beznáboženskosť“ a „náboženská ľahostajnosť“. Hoci sú 

definície pojmu náboženstvo sporné, predsa len musí byť možné vysvetliť, čo sa ním myslí.  

Môj pokus o definíciu10 znie: 

„Náboženstvo“ označuje vždy dejinne rozvinutú orientáciu istého ľudského spoločenstva, 

v ktorom jednotlivec transcenduje svoju vopred danú existenciu (Vorfindlichkeit), t.j. presahuje seba 

samého pri hľadaní zmyslu, pri zvládaní náhodilostí života, v potrebe spoločenskej integrácie, 

v intersubjektívnom vyčlenení hodnôt atď. Zatiaľ čo pojem náboženstvo má na zreteli vždy dejinne 

rozvinutý systém symbolov a rituálov s jeho špecifickými naratívnymi formami, ako aj inštitucionálne 

štruktúry spoločenstva poskytujúceho orientáciu, pojem religiozita sa od neho odlišuje smerom 

k individuálnej symbolickej a rituálnej praxi, ako aj smerom k individuálnemu praktizovaniu 

transcendovania (pri hľadaní zmyslu atď.) Podobne ako Niklas Luhmann uprednostňujem 

funkcionálny prístup pri určení tohto pojmu. Napriek tomu sa však moje pochopenie výrazne odlišuje 

od toho, ktoré zastáva sociológ Luhmann. Predovšetkým rozlišujem medzi „náboženstvom“ a 

„religiozitou“. Tento rozdiel sa prejavuje aj v tom, že rozlišujem „beznáboženskosť“ a „náboženskú 

ľahostajnosť“. 

Pojem „beznáboženskosť“ označuje problém na rovine náboženstva ako dejinne rozvinutej 

orientácie a štrukturovania nejakého spoločenstva ľudí: Subsystém náboženstvo sa – prinajmenšom  

na regionálnej úrovni – stáva v diferencovanej spoločnosti západnej kultúry bezvýznamným, pretože 

jeho služby pre spoločnosť (zvládanie náhodilosti, spoločenská integrácia, budovanie hodnôt a noriem) 

preberajú iné subsystémy ako napríklad hospodárstvo alebo veda. Hoci vo východnom Nemecku počet 

členov cirkví a iných náboženských spoločností poklesol (viď 1.1), predsa len treba konštatovať: 

Náboženstvá sa stále v spoločnosti východného Nemecka vyskytujú. Beznáboženská táto spoločnosť 

nie je. 

                                                           
10 Por. tiež PETZOLDT, Matthias. Zum Unterscheidungspotential des Religionsbegriffs. Eine Problemanzeige. 
In HEMPELMANN, Reinhard; DEHN, Ulrich (Hg.). Dialog und Unterscheidung. Religionen und neue religiöse 
Bewegungen im Gespräch (EZW-Texte 2000; 151). Berlin : Evangelische Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen ,2000, s. 98 - 107; PETZOLDT, Matthias. Religion: Außen- und Innensicht. 
Systematisch-theologische Standortbestimmung. In BEDFORD-STROHM, Heinrich (Hrsg.). Religion 
unterrichten. Aktuelle Standortbestimmung im Schnittfeld zwischen Kirche und Gesellschaft. Neukirchen-Vluyn 
: Neukirchener, 2003, s. 56 - 95; PETZOLDT, Matthias. Überhaupt religiös? Zur Frage nach der Vorfindlichkeit 
von Religion. In DALFERTH, Ingolf U.; GROSSHANS, Hans-Peter (Hrsg.). Kritik der Religion. Zur Aktualität 
einer unerledigten philosophischen und theologischen Aufgabe, Tübingen : Mohr Siebeck, 2006, s. 329 – 349. 
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Pojem „náboženská ľahostajnosť“ na druhej strane tematizuje skutočnosť na úrovni religiozity 

ako subjektívneho praktizovania náboženstva. Týmto sa vyjadruje výpadok praktizovania náboženstva 

u jednotlivých osôb. V živote jednotlivcov klesá záujem o transcendenciu; jednotlivá osoba sa už viac 

nepýta na to, čo ju presahuje. Tým sa nemyslí odmietanie trancendovania – to by bol ateizmus. 

Konkrétna osoba však nemá záujem pýtať sa na to, čo ju presahuje. Empiricky to možno ukázať na 

zvyku, ktorý sa v mojej krajine rozširuje, že ľudia sa vzdávajú prechodových rituálov. Napríklad čoraz 

viac rodín sa zrieka akejkoľvek oslavy pri prechode z detstva do dospelého veku: žiadna konfirmácia, 

žiadna birmovka, ani žiadna Jugendweihe, ako sa to žiadalo a bolo rozšírené ešte v socialistických 

časoch. Ďalej možno pozorovať, že ubúda aj smútočných obradov na konci života. Prirodzene tu 

zohrávajú úlohu aj ďalšie dôvody, ako napríklad, že ľudia si takéto príležitosti nemôžu dovoliť 

z finančných dôvodov. Všímam si však tiež, že mizne zmysel pre takéto symbolické úkony.11 Alebo 

postreh z celkom inej oblasti: Na prelome rokov 1999 – 2000 sa na hlavnej stanici v Lipsku formou 

interview uskutočnila anketa zameraná na mladých ľudí. Na konci interview im položili ešte jednu 

otázku: Považujete za veriaceho alebo ateistu? Zaskočení touto otázkou mladí odpovedali:  

„ani za veriaceho, ani za ateistu, proste za takého normálneho.“ Čo je náboženstvo a čo ateizmus –  

na túto otázku nevedia mladí ľudia asi vôbec odpovedať. Nech sú už ich predstavy o tejto záležitosti 

akokoľvek rozmazané, v jednom majú predsa len jasno: nechcú mať do činenia ani s jedným, ani 

s druhým: „ani veriaci, ani ateista, proste taký normálny“.12 Ako si možno takýto náboženský 

nezáujem vysvetliť? Určite tu hrá rolu, že ideológia a politika, ktorá bola v čase režimu NDR 

nepriateľská voči náboženstvu, viedla v mnohých rodinách a u jednotlivcov k prerušeniu kresťanského 

vzdelávania a tradície. Okrem toho však treba triezvo skonštatovať, že v živote jednotlivcov typické 

funkcie náboženstva ako zvládanie náhodilostí či hľadanie zmyslu alebo hodnotovú orientáciu prevzali 

iné subsystémy spoločnosti: Údery osudu v živote na seba preberá medicína a poistenie (či ide 

o chorobu alebo nehodu atď.) a pokúša sa ich prekonávať. Keď sa konkrétny občan obzerá po cieľoch 

svojho osobného života, núkajú sa mu hodnoty a normy životnej orientácie predovšetkým zo strany 

zábavných médií. Ak by sa ešte okrem toho stále pýtal ďalej na zmysel svojho života, bude 

predpokladať, že odpovede nájde v prírodných vedách. V očiach mnohých jednotlivých občanov 

a občianok urobili funkcionálne ponuky iných spoločenských subsystémov z úsilia o náboženské 

trancendentno niečo nadbytočné. Mnohí jednotlivci nemajú záujem o náboženstvo a náboženstvo je im 

ľahostajné: náboženská ľahostajnosť. 

Aspoň toľko k niektorým charakteristickým črtám náboženskej situácie vo východnom 

Nemecku, ktoré prestavujú zásadnú výzvu pre kresťanskú teológiu. 

Teraz budem pokračovať v skúmaní druhej časti otázky: na čom stavia teológia. 
 

 

 

                                                           
11 Obšírnejšie PETZOLDT, Matthias. Zur religiösen Lage im Osten Deutschlands (Pozri pozn. 2).  
12 WOHLRAB-SAHR, Monika. Religionslosigkeit als Thema der Religionssoziologie. In Pastoraltheologie 90 
(2001), s. 152 – 167.  
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2. Na čom stavia teológia : kresťanské rečové dianie 

Na čom stavia protestantská tradícia teológie, je viva vox evangelii: živý hlas evanjelia. Pavel 

v Rím 10, 17 vysvetľuje: „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo“. Evanjelium samo je 

komunikačným dianím od Boha k človeku a od človeka k človeku. Uskutočňuje sa hlavne – aj keď nie 

výlučne – skrze médium reči. Toto komunikačné dianie predstavuje proces podania (tradície), ktorý by 

bol zjednodušený a tým nepochopený, keby sa v ňom podávali informácie o Bohu a Jeho spáse  

od jednému k druhému človeku. Kresťanskému procesu podania je omnoho viac vlastné to, že v dianí 

slova sa deje Božia spása. 

Ide o komplexné dianie: Stretnutie Ježiša z Nazareta so súčasníkmi, ktorí boli zasiahnutí Jeho 

oslovením. Okúsili odpustenie, ktoré im zasľúbil. Prostredníctvom Jeho uzdravujúceho slova sa stali 

zdravými. Boli blahoslavení prostredníctvom Jeho sľubu Božieho panovania. Boli šťastní zo stretnutia 

s Ním pri svojom stole. Boli to tí, ktorí Jeho sľub podávali ďalej tým neskôr nasledujúcim, ktorí prišli 

po nich, až po nás dnes a ďalej k tým, čo prídu po nás. Prostredníctvom tohto diania, ktorým prebieha 

podanie, vstupuje osoba Ježiša Krista do vzťahu s tými neskôr nasledujúcimi a prebúdza v nich 

dôveru. Takáto dôvera v Krista je viera, viera na jej osobnej základnej úrovni (v zmysle rečovej 

štruktúry „verím ti“). Z osobnej základnej úrovne vyrastá reflexia viery (v zmysle rečovej štruktúry 

„verím, že“) a vyznávanie viery („verím v“).13 To, čo tvorí to charakteristicky kresťanské, je teda  

vo svojej podstate procesom podania (tradície): prijímajúce, Ježišom z Nazareta iniciované a ďalej sa 

šíriace dianie, ktoré budí dôveru v Krista. To je spasenie. 

Čo sa v tomto procese podania (Überlieferunsgeschehen), ktorý sa nazýva kresťanstvo, šíri  

od jedného druhému, je to bezvýhradné prijatie, s ktorým svojho času osoba Ježiša z Nazareta 

pristúpila k svojim blížnym. Kresťanstvo je tým procesom podania, ktorého obsahom šírenie zvesti  

o úcte k Nemu. Aby však nedošlo k jednostrannému nepochopeniu tohto procesu evanjelia, treba  

za účelom vysvetlenia dodať: Už priblíženie, ktoré stelesňovalo Kristovo pôsobenie svojho času, 

v sebe od začiatku zahŕňalo, že Ježiš z Nazareta môže pred ľuďmi stáť ako sudca, že odkryl zlyhanie 

atď. Bezvýhradné prijatie, ktoré predstavuje z Neho vychádzajúce dianie, nevylučuje kritické slovo 

a zasahujúcu reč. Popri všetkom súde však zostáva milosť, zostáva evanjelium, ostáva priblíženie sa: 

priblíženie sa nie len v slove, ale aj v čine a v symbolickom konaní. A možno ho zažiť nie len 

prostredníctvom počúvania, ale je aj ako viditeľné a hmatateľné, až po okúsenie. Šírenie sa tohto 

zažitiu prístupného diania, v ktorom sa naprieč geografickým priestorom a naprieč časmi približuje 

Ježiš Kristus – to je kresťanstvo. Je to priblíženie, ktoré človek sám zinscenovať nevie. Za toto Božie 

oslovenie prostredníctvom ľudského slova sa v prvom rade považoval reformačný pojem „vonkajšieho 

                                                           
13 Por. PETZOLDT, Matthias. Zur Frage nach der Rationalität von “glauben”. In FATIĆ, Aleksandar (Hrsg.). 
Denkformen. Belgrad, 2013, s. 340 – 371.  
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slova“14 (verbum externum). Zastihnutie a zasiahnutie týmto priblížením, kde a kedy to chce Duch,15 

to je vo svojej podstate a predovšetkým to kresťanské v podobe procesu tradície.16 Všetko ostatné,  

na čo pri pojme kresťanstvo samozrejme tiež hneď myslíme, má v dianí priblíženia sa a prijatia Ježiša 

Krista svoj základ a z neho vychádza: názory a predstavy o Bohu, napríklad v reči Biblie (alebo 

presnejšie: v rečiach biblického podania), dogmatických poučkách atď. Teda ide o predstavy, ktoré 

môže človek prostredníctvom informácií a vyučovania podávať ďalej. To všetko a omnoho viac sú 

produkty kultúry reflexie kresťanskej viery, v ktorých si to skutočne kresťanské zabezpečuje rozličný 

spôsob vyjadrenia. Čo sa podáva od jedného k druhému, sú aj zvyky a obrazy, piesne a cirkevné 

budovy; sú to aj výsledky kresťansko-praktickej zbožnosti, celkovo teda kultúra zbožnosti, v ktorej  

to skutočne kresťanské nachádza svoje vyjadrenie. Aj keď to skutočne kresťanské neexistuje oddelene 

od takýchto spôsobov vyjadrenia, možno ho predsa len od jeho spôsobov prejavenia sa oddeľovať 

a považovať za odlíšiteľné. 

 

3. Kresťanská teológia a zvládanie výziev 

Na základe zamyslenia sa nad tým, čo tvorí našu kresťanskú vieru, vrátime sa v nasledovných 

úvahách ešte raz k výzvam, o ktorých sme diskutovali na začiatku. Začnem pri poslednej spomenutej 

výzve a pokúsim sa pri tom premyslieť, akým spôsobom má teológia na túto výzvu primerane 

reagovať. 

 

3.1. K otázke náboženskej ľahostajnosti 

V odseku 1.4. som konštatoval, že čo sa týka mojej domoviny, o beznáboženskosti tu hovoriť 

nemožno. Náboženstvá ako spoločenstvá poskytujúce životnú orientáciu tu existujú: kresťanské cirkvi 

(aj keď vo výraznej menšine) a ďalšie náboženské spoločenstvá, ktoré majú ešte oveľa menej členov. 

Tieto náboženské spoločenstvá existujú a pôsobia v spoločnosti vždy svojím vlastným spôsobom. 

Zarážajúce však je, ako rozšírená je náboženská ľahostajnosť. Mnoho ľudí sa o náboženstvo 

nezaujíma. Táto nevšímavosť sa pravdaže dotýka každého náboženstva. Tu chceme však premyslieť, 

čo znamená náboženská ľahostajnosť pre kresťanskú teológiu. 

Táto výzva na prvý pohľad znamená široko rozšírený nezáujem o kresťanské zvyky, veľkú 

neznalosť kresťanských myšlienok, rozsiahle odcudzenie od Biblie a biblických tém. V tomto súvise 

som už hovoril o prenikavom prerušení kresťanskej tradície. Na tomto mieste ešte stále veľmi citeľný 

vplyv politiky komunistickej strany, ktorá boli voči náboženstvu nepriateľská. Ešte závažnejšie však 

je, že rodiny a jednotlivci dovolili, aby sa pod politickým tlakom prerušilo aj to prijímajúce dianie, 

ktoré je pre kresťanskú vieru zásadné. Mnohí, ktorí zažili bezvýhradnú úctu k Ježišovi, nepodávali 

úctu k nemu ďalej ostatným. 
                                                           
14 Por. napr. Martin Luther v Šmalkaldských článkoch, In Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen 
Kirche, hrsg. im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, 5. Aufl., Berlin, 1960, s. 453 – 456. 
15 „…spiritus sanctus, qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo in his, qui audiunt evangelium…” 
(Confessio Augustana, Čl. 5). 
16 Por. PETZOLDT, Matthias. „Traditionsabbruch“ (Pozri pozn. 3). 



TEOLÓGIA V KONTEXTE ATEIZMU A NÁBOŽENSKEJ ĽAHOSTAJNOSTI 
 
 
 

111 

A opačne možno trvať na úlohe kresťanskej teológie zoči-voči náboženskej ľahostajnosti: i keď 

kresťansky ovplyvnená kultúra podporuje tradovanie viery a je dôležité starať sa o ňu a udržiavať ju, 

predsa len dôvera v Krista, ktorá tvorí kresťanskú vieru, nie je v prípade nutnosti odkázaná  

na náboženské kultúrne výdobytky ako cirkevná architektúra, bohatstvo piesní a zvykov. Z tohto 

pohľadu nepredstavujú neznalosť a náboženská ľahostajnosť na východe Nemecka žiadne 

neprekonateľné prekážky pre opätovné rozpomenutie sa na kresťanskú vieru. Keď sa bezvýhradné 

prijatie Ježiša nesie od jednej osoby k druhej, vždy nanovo vstúpia ľudia do vzťahu s Ježišom Kristom, 

a to tak, že toto stretnutie dáva ich životu ústrednú orientáciu. Či sú títo ľudia od začiatku religiózni 

alebo nie, nie je pritom smerodajné. Ono stretnutie potom zdôvodňuje aj náboženstvo tým,  

že uvoľňuje religiozitu: pýtanie sa, ktoré presahuje človeka samého, na to, kto tento Ježiš z Nazareta 

v skutočnosti je. 

Strach z údajného vyhynutia náboženstva teda nie je na mieste. 

 

3.2. K otázke sekularizácie 

Keď sa dostávame ešte raz k otázke procesu sekularizácie (ako v odseku 1.3), ukazuje sa,  

že z pohľadu teológie by bolo nesprávne vzpierať sa sekularizácii. Bolo by to nesprávne, lebo 

sekularizácia neznamená odumieranie náboženstva. Omnoho viac tu ide o proces modernej 

diferenciácie našej spoločnosti. Tento proces sa na konci stredoveku výrazne urýchlil reformáciou a jej 

rozlišovaním medzi duchovným a svetským.17 Vďaka tomuto reformačnému rozlišovaniu sa 

náboženstvo emancipovalo od politiky a politika sa emancipovala od náboženstva. Táto emancipácia 

sa potom štrukturálne rozšírila ďalšej na ostatné oblasti spoločnosti. Kresťanská teológia by sa tomuto 

spoločenskému procesu diferenciácie nemala vzpierať, ale konštruktívne naň nadviazať. Pretože tento 

proces napomáha tomu, aby bolo možné od seba odlišovať oblasti života rozličných subsystémov. 

Tým sa nemyslí, oddeľovať tieto oblasti života. Omnoho viac platí, že sa treba zamýšľať nad vlastnou 

dôležitosťou kresťanskej viery, ako sme o tom uvažovali v 2. časti, a z tohto východiska stvárňovať 

celý život. Naproti tomu by bolo nesprávne upúšťať od pluralizačného procesu spoločnosti. Pokus 

urobiť z náboženstva a osobitne z kresťanstva znovu určujúcu silu v spoločnosti by bol návratom  

k predpluralistickému modelu spoločnosti a znamenalo by to nereformačný fundamentalizmus.18 

 

 

 

 
                                                           
17 Por. napr. LUTHER, Martin. Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523) a 
Confessio Augustana, Čl. 28. 
18 Por. PETZOLDT, Matthias. Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Berlin, 1998, s. 175 - 
193; PETZOLDT, Matthias. Wo ist das Christentum inhärent fundamentalistisch?. In UNTER, Tim (Hrsg.). 
Fundamentalismus und Toleranz (Bekenntnis. Schriften des Theologischen Konvents Augsburgischen 
Bekenntnisses Bd. 39), Hannover, 2009, s. 226 – 251.  
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3.3. K otázke ateizmu 

Nový ateizmus nemožno s ohľadom na jeho široký účinok medzi obyvateľstvom podceniť. 

Teologické vyrovnávanie sa s novým ateizmom by som chcel vysvetliť za pomoci dvoch spôsobov, 

ako možno tento problém nastoliť. 

Obľúbená stratégia ateistickej kritiky spočíva v tom, že predstavy antických obrazov sveta, ako 

sú predostreté napríklad v Biblii alebo v stredovekých alebo aj neskorších cirkevných učeniach, chce 

vyhlasovať za skutočne kresťanské a týmto diskreditovať „typickú nevedeckosť“ viery: „Ako môžu 

kresťania veriť v niečo tak nerozumné, čo vedy už dávno vyvrátili!“, zvykne sa hovoriť. Na druhej 

strane zase, keď kresťania v teológii a v cirkvách rozlišujú medzi tým, čo je skutočne kresťanské a čo 

je časovo zviazané na určité spôsoby chápania a formy myslenia, očierňujú ich ako „zmäkčené 

náboženstvo“ a ako „light-kresťanov“.19 Vraj sa už prispôsobili duchu doby a svojej viery sa fakticky 

vzdali. Takouto pokrivenou kritikou sa ateistická polemika vyhýba vecnej diskusii s kritickou 

sebareflexiou kresťanskej viery. A takýmto spôsobom obchádza to, čo kresťanskú vieru skutočne 

tvorí. Kresťanská teológia musí tieto stratégie ateistickej kritiky odhaľovať a ukazovať  

na ich neudržateľnosť.20 Musí vedieť vysvetliť, čo tvorí identitu kresťanskej viery a na čom teológia 

stavia (viď časť 2). 

Ďalšia úloha spočíva v tom, aby bolo zrejmé, že nový ateizmus na jednej strane svojou 

agresívnou polemikou proti náboženstvám a na druhej strane vlastnou sebaprezentáciou  

ako tzv. vedeckého svetonázoru propaguje novú „Leitkultúru“ spoločnosti.21 Tým spôsobom sa pokúša 

prevziať na seba niekdajšiu vedúcu rolu náboženstva v spoločnosti. Je dôležité, aby niekto na to 

verejnosť upozornil, že takéto ideologické snahy o nejakú „Leitkultúru“ znamenajú návrat 

k predpluralistickým modelom spoločnosti. Tiež že predstavujú nebezpečenstvo pre pluralistickú 

spoločnosť. Čím viac sa teológia oslobodí od starých predstáv o kresťanskej moci (viď ods. 3.2.),  

o to viac môže kritizovať snahy nového ateizmu o ideologickú nadvládu. 

 

3.4. K otázke nízkej príslušnosti k cirkvi 

V bode 1.1. som spomenul veľký počet ľudí bez vyznania na východe Nemecka. V Sasku-

Anhaltsku (Sachsen-Anhalt) – takpovediac v materskej krajine reformácie – je len približne 20% 

obyvateľstva členom niektorej kresťanskej cirkvi. Keď sa ohľadne tohto problému pýtame na úlohu 

                                                           
19 Por. napr. titulku zürišského Tages-Angzeiger zo dňa 28.12.2010: „Kto je otvorený všetkému, nie je celkom 
pri zmysloch“. Veľké otázky na prelome rokov: Kritik náboženstva Michael Schmidt-Salomon o light-
kresťanoch, potlačenom osvietenstve v Islame a prehnanej tolerancii. 
20 Por. tézy od KEHRER, Günther. Atheismus, Religion und Wissenschaft – Ein Problemfeld zu klärender 
Verhältnisse. In Erwägen Wissen Ethik (EWE), 25 (2014), Heft 1, s. 3 – 12, a obsiahlu diskusiu k týmto tézam 
v tom istom čísle časopisu, okrem iného: PETZOLDT, Matthias. Atheistische Kritik durch verzerrende 
Zeichnung christlicher Religion und ihrer Theologie, s. 111 – 113. 
21 Tak napr. Michael Schmidt-Salomon v už citovanom „Manifest des evolutionären Humanismus“ (pozri pozn. 
7) s podtitulom „Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur“, a potom obšírne na s. 131 – 144.  
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teológie, rád by som zacitoval svojho berlínskeho kolegu Wolfa Krötkeho: „Naša cirkev stratila ľudí 

masovo. Získať ich však znova môže len po jednom.“22 Toto zhodnotenie môžem iba potvrdiť. Znovu 

pripomínam len to, čo som v časti 2 predstavil ako skutočne kresťanské, totiž dianie prijatia, ktoré dal 

do pohybu Ježiš Kristus a ktoré sa nesie vždy od jedného človeka k druhému. Týmto spôsobom 

vstúpia ľudia vždy znova do vzťahu s osobou Ježiša a to tak, že toto stretnutie dá ich životu ústrednú 

orientáciu. Kto zažije bezvýhradné prijatie Kristovo, nájde aj v niektorej kresťanskej cirkvi 

spoločenstvo, ktoré dá silu vlastnej viere v Krista. 
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