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Úvod

Zborník Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia (Reli-
giosity, Spirituality and Alternative Religious Movements) je výstupom 
riešenia vedeckého projektu APVV 17 – 0158.

Jednotlivé príspevky boli prednesené na rovnomennej medziná-
rodnej vedeckej konferencii, ktorá sa konala dňa 27. 11. 2019 na pôde 
Univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre. Záštitu nad konferenciou pre-
vzali prof.  RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v  Nitre), prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (nitriansky sídelný bis-
kup, Mr.  Joachim Bleicker (veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko), 
H. E. Mr. Momčilo Babić, (veľvyslanec Srbskej republiky), H. E. Gregor 
Kozovinc (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovinskej republi-
ky).

Vedeckými garantmi konferencie boli prof. Bojan Žalec – University 
of Ljubljana, Slovenija, prof. Prof Wojciech Świątkiewicz – University of 
Silesia in Katowice, Poland, prof. José García Martin – University of Gra-
nada, Spain, Dr. theol. Gerhard Schreiber – Institut für Theologie und 
Sozialethik, Darmstadt, Germany, prof. Viliam Judák – Comenius Uni-
versity in Bratislava, Slovak Republic, prof. Ján Liguš – Charles University 
in Prague, Czech Republic.

Hlavným cieľom konferencie bolo spojiť akademickú a vedeckú obec, 
ako i skúsených odborníkov a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu 
orientovanú na aktuálne trendy a tendencie v súčasnej religiozite a spiri-
tualite a prístupe k ich skúmaniu. Špecifickým zámerom konferencie bolo 
rozvinúť túto problematiku prostredníctvom nasledovných centrálnych 
tém:

•	 Sekularizácia a individualizácia v prežívaní súčasnej religiozity
•	 Alternatívna a zážitková spiritualita (spiritualita založená na indi-

viduálnom a personálnom, vnútornom duchovnom zážitku)
•	 Teológia a súčasná religiozita
•	 Religiozita, sekty a manipulácia
•	 Pedagogické a sociálne aspekty nových foriem religiozity 
•	 Alternatívne náboženské hnutia
•	 Prístupy k skúmaniu súčasnej religiozity a spirituality
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Konferencia vytvorila priestor a príležitosť prezentovať vlastný a originál-
ny pohľad na skúmanú problematiku, ponúkla možnosť zapojiť sa do dis-
kusie a získať spätnú väzbu na spektrum myšlienok a zistení spojených 
s témami konferencie.

Zborník príspevkov je zároveň výstupom, ktorý sumarizuje závery 
druhej fázy riešenia projektu APVV 17 – 0158.

Editor
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THE RETURNING TO GOD – 
ANATHEISM AND NOVELS  

BY E. E. SCHMITT

Janez Vodičar
University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovenia

Abstract
E-E. Schmitt is one of the most widely read living writers. One of 
his main themes are religious experiences. It is important to reflect 
on this multitude of experiences. He speaks about different religions, 
more precisely about adolescents and spirituality, which helps people 
take responsibility and face their past. The typical starting point is a 
kind of hopeless state in which many people find themselves today. 
The real starting point is a way of looking for spirituality. The popu-
larity of today‘s spiritual pilgrimages could show why Schmitts‘ works 
are so coveted. We compare Schmitt‘s understanding of religion with 
R. Kearney‘s anatheism. We are particularly interested in the concept 
of ‘God who may’ be of Kearny. Is today‘s religious experience perme-
ated by constant searching and feeling that we are always in the pro-
cess of searching for faith? The answer for understanding this modern 
search is a new holistic spirituality which is ethically oriented and 
leads from a daily experience of the spiritual to a religious experience 
without the need of strong concept of God. 

Key words: Eric-Emmanuel Schmitt, Richard Kearney, anatheism, 
spirituality, religion. 

INTRODUCTION
To speak clearly about religion or more precisely, about faith today is dif-
ficult. The cause for this is not only secularization. Ambiguity also arises 
from the increasingly diverse offerings of beliefs in the contemporary re-
ligious market. „We are buffeted simultaneously by contradictory currents 
which encourage a type of doublethink on the relevance and importance 
of religion in contemporary society. On the one hand, the pervasive lib-
eral view that human life is more free and better off without a transcen-
dental vision is loudly championed in the public square. Social scientists 
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generally agree that the present post-modern cultural conditions ‘actively 
work against‘ religious belief and we can speak with Jose Casanova of the 
naturalization of unbelief. On the other hand, we can observe that the 
changing demographics of the region over the last seventy years mean 
that Western Europe has a growing presence of generations of migrants 
and their families who, on the contrary, tend to prioritize faith and its 
commitments.“ [1] But the migrants are bit the only ones who bring new 
dynamic to our understanding of religion. There is also a strong move-
ment toward new spirituality among those people who understand them-
selves as non-religious. The distinction between spirituality and belief in 
this group is not clear. [2] Especially if we want to take seriously the per-
sonal decision for faith where it is impossible to separate religion, spirit-
uality and faith. 

What claims could we make from such a preliminary division? First, 
we do not agree with the assumption that religion, faith, spirituality, God 
and other such concepts are now reserved only for academic debate. It is 
not unimportant to clarify what we understand by the concept of faith. 
Today we are witnesses to a vast spectrum of believers. Peoples’ beliefs are 
on a spectrum from death science to the invisible God. And we can com-
pare all these beliefs with the main features of classical religion. Introduc-
tion of spirituality in this mixture brings still more questions. “However, 
if the psychological study of religion in particular, and religious studies in 
general, have to be globally relevant then it becomes imperative for them 
to have a model of religion and spirituality that is inclusive.” [2] In order 
to better understand the different direction of the faith of today‘s believer, 
the discussion will follow the concrete phenomena of religion in theory 
and art. 

Our second question is whether the modern return to religion is only 
a superficial feeling of faith or an actual proclamation of faith, which is 
important for our societies, and is not only rhetorical. If we can confirm 
the claim of the modern writer in one of his novels: “Now that people 
no longer believe in God, they’re prepared to believe anything! Astrology, 
numerology, New Age mumbo-jumbo, the rebirth of saints. Let’s make 
the most of it. As Europe became less Christian, it did not become more 
rational for all that; superstition had merely increased and diversified,” [3] 
then it is even harder to define this mixture of spirituality, belief, and reli-
gion. But this makes our initial question even more important.
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Our third direction will be toward the claim that secular thinking is 
in the process of changing towards religion. In our opinion we can find 
arguments for our assumption in research of theoretical changing by 
Richard Kearney; more cultural changing is evident by many writers. In 
our research we are going to use French novelist Eric-Emmanuel Schmitt 
because he himself has gone through personal change in relationship 
with faith. When Kearney speaks about a fruitful return to God – anathe-
ism  – he puts a distinction between a „philosopher“ and a „preacher“. 
We understand why he uses this distinction. He does not want to be a 
new evangelizer. At the same time, he can‘t forget religion as a power-
ful human dimension. So, we are going to compare this new returning of 
God – anatheism – with returning of religious experiences in some novels 
of E-E. Schmitt.

Using Schmitt, we accept the postmodern critique of modernity. Our 
starting point is that Schmitt puts in his heroes what Kearney wants to 
tell us with the concept of anatheism. „At the heart of post-modernity lies 
the belief that the tyranny of human reason is no better than the tyranny 
of the despotic deity modernity sought to displace: neither theology nor 
philosophy, at least as traditionally conceived, is capable of illuminating 
the future path that humanity must tread.“ [4] A belief that, in the post-
modern era, can retain some inner clarity and satisfy the believer, we must 
seek in concrete life. It will be seen that art is largely the answer to this 
search. This is also followed by Kearney with his anatheism; in his theory 
he seeks concrete examples for signs of God in today’s everyday life. So, 
we understand why Kearny asserts: “It suggests that to think religiously 
is to think postreligiously. And it acknowledges that the best an anatheist 
philosopher can do is to disclose a site where the freedom of our will is 
rooted in a listening to a “word” of which one is neither source nor master. 
This attention to a primordial event of word and meaning is the fitting 
vocation of an anatheist who, at least when philosophizing, provisionally 
brackets out metaphysical questions of “God” and “religion.” It is a form 
of existential hearkening to the coming and going of meaning prior to any 
institutional identification of the nature of that word. But, in attending to 
this landing site, this disposition to listen and receive (often in silence) 
from something beyond one’s mastering will, the anatheist can prepare 
the ground for believers who may later wish to release the kerygma of 
their faith from the prison house of trepidation. …. The task of ethics is 
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thus the reappropriation of our effort to exist. Since our power has been 
alienated, however, this effort remains a desire, the desire to be. Without 
this ana-ethical turning and returning to existence, the option of ana-the-
ist faith is not possible. There is, says Ricoeur, something that precedes 
the order of will and obligation, and this something is nothing else than 
“our existence in so far as it is capable of being modified by word.” In sum, 
ana-theism may be said to express both existential desire and eschatolog-
ical faith.” [5] The comparison between existential dimension of human 
desire and eschatological faith will take place in the face of literature and 
philosophy – E-E. Schmitt and R. Kearney.

KEARNEY AND ANATHEISTIC VIEW OF RELIGION
To express existential desire and to accept eschatological faith there is a 
need for a concrete human being from an exact time and community, 
which is especially evident in literature. The aforementioned liberation 
of the will of a hearer of the word, to which he is neither the master nor 
the source, is also, in theory, possible only in the concrete person in 
the midst of the events of life. We find with Kearney this grounding of 
postmodern understanding of religion in his concept of sacramental. 
He affirms: „Sacramental return is a retrieval of the extraordinary in the 
ordinary. I  am using „sacramental“ here in a more general sense than 
that of ritual „sacraments“ (though it may include these) to cover those 
special awakenings of the divine within the bread and wine of quotidian 
existence“  [5] Kearney indicates that the hermeneutical process should 
have effects in everyday life and he makes a great effort to show how these 
effects have taken place in concrete religious communities.

Before writing about anatheism Kearney wrote about new theology. 
New theology must move from ontological spheres to life experiences. 
The human experience today is much more open to expectations, hopes, 
and future. „The God of transcendence revealed in the Bible is not the God 
of ontology but the God of eschatology. To rethink God in critical analo-
gy with the Heideggerean concept of Vermögen is therefore to recognize 
new options for appreciating the religious belief in a God who may be at 
the end, and as the end of history. It opens a way to understanding God, 
not as a topos of being but as a utopos other than being.“ [6] In the same 
book, he claims to present a more practical duty of theology and religion: 
„Let me tease out, finally, some ethical consequences of this difference. As 
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that which may be, the eschatological posse is also that which should be. 
It carries an ethical summons.“ Such new picture of God is different from 
terms of old theodicy. God’s power “should not be understood in terms of 
a sovereign and absolute potestas, which is indivisible, outside of move-
ment, time and desire; Kearney states that the divine power should be 
understood as God’s invitation to humans to love and to do justice, which 
needs to be realized and embodied in time and space.” [7]

With such claims, we are far away from postmodernity as it is under-
stood by the main thinkers of modern time. Wright writes about post-
modernity: „The post-modern condition is the condition of being left 
only with micro-narratives: small, local, relativistic stories that – precisely 
because they make no universal claims – enable us to challenge modern 
discourses of power, free us to listen to alternative stories, and promise 
emancipation from the tyranny of human reason.“ [4] Particular stories 
that in the postmodern era no longer have a common meaning remain for 
Kearney unique in anatheism, just as every sacrament is unique. However, 
in this uniqueness they create a meaning from which others can live. A 
concrete story, through poetic ability, creates new possibilities for unique 
future of hearer of the word – story.

Of course, we can accept Kearney‘s claim that this is still a postmod-
ern way of thinking. There is no absolute meaning of any story, any word 
that can be a topos of being. With his orientation toward a utopos other 
than being, Kearney still wants to be postmodern and he places Ricoeur 
in this context as well. Hermeneutical approach to human every day ex-
perience is the axis on which revolves the whole anatheistic philosophy 
of religion. Baseline uncertainty is more an advantage than a disadvan-
tage. „Ricoeur offers a genuinely postmodern way to approach theology 
by leaving behind the craving for foundation and certainty. His herme-
neutical arc suggests that theology can be positioned as an explanatory 
resource for religious reflection that both calls for it and chastens it. His 
elaboration of figurative language attunes theologians to the way „sym-
bol gives rise to thought“ in theology and continues to shape it. Finally, 
his account of „phronetic thinking“ provides a way to understand how 
theology can attest to and even clarify sacred mystery without eliminat-
ing it.“ [8] Ricoeur‘s influence on Kearney is obvious. Hermeneutics is a 
fundamental key in his understanding of religion. The postmodern start-
ing point of the weak narrative is accepted positively. From systematic 
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theology, we are increasingly focusing on the theology of everyday life. 
He tries to understand religion in everyday experience again but leaves it 
open to eschatological dimension. Thus, Ricoeur’s hermeneutics proce-
dure cannot be understood without community or without text. But the 
text, so important for Ricoeur’s hermeneutics, is not closed in itself. So, 
we can find in Ricoeur’s hermeneutics an openness in the process of un-
derstanding with consequences in everyday life that is similar to Kearney’s 
sacramental procedure. “The reader is not commanded to submission, but 
invited to adopt a mode of being-in-the-world, which follows the itiner-
ary of meaning proposed by the “thing” of the text. Where readers will 
disappropriate themselves (renounce the sovereignty of the self) to receive 
this new mode of being from the Bible, Ricoeur speaks of the hermeneutic 
constitution of faith.” [9]

The loss of sovereignty over himself is a new path to religiosity. A weak 
awareness of oneself also requires a weak image of God. This is not about 
the annihilation of the subject, even less God, but its openness to a new re-
ality. Kearney puts this new way of understanding of being and also Being 
in a much more eschatological vision. He asserts: “Desire beyond desire. 
Anatheist desire as a love that answers desire with more desire—and death 
with more life. And in such a process of mutual traversal, desire surely 
reveals „God“ as another name for the „more,“ the „surplus,“ the „sur-
prise“ that humans seek.” [5] It is the emphasis on desires and creation 
that links changes in theoretical thinking of religion with its cultural un-
derstanding. Here we will process as cultural only a narrow region of liter-
ature. In the field of literature, religious topics are increasingly read. Ever 
since Paulo Coelho and his The Alchemist religion has been associated 
with search. “„Every second of the search is an encounter with God,“ the 
boy told his heart.” [10] In doing so, the path becomes the main and the 
most important driver of this search. The goal is irrelevant because God 
is everywhere. On the search, being on the path, however, one experienc-
es change, reveals new images of God. In 1986 Coelho walked the Road 
of Santiago de Compostela. On the path, he had a spiritual awakening, 
which he described autobiographically in The Pilgrimage. “That the Road 
was one along which any person could walk, that its significance could 
be understood by even the least sophisticated person, and that, in fact, 
only such a road as that could lead to God.” [11] The simplicity Coelho 
advocates is inconsistent with the understanding of religion in anatheism. 
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Anatheism does not emphasize emotion to such extent that it would lead 
to irrationality. Despite its concreteness, Kearney maintains a high level 
of understanding at the level of theory. If Coelho writes more in the spirit 
of the New Age movement, the French author E. E. Schmitt, who also 
experienced religious conversion, is closer to the great religion and to the-
oretical understanding of faith by Kearney.

ERIC-EMMANUEL SCHMITT AND EVERYDAY RELIGION
Schmitt‘s cycle of short narratives The Cycle of the Invisible describes the 
essence of a great religion. “Each of them focuses on one religion and il-
lustrates how much it influences the characters’ fates.” [12] Interestingly, 
the main characters are more or less children. In all these stories in which 
he explores Buddhism, Islam, Christianity, Judaism, Zen Buddhism, the 
process of growing up is evident. The protagonist has to go a long way 
leading him to maturity. “The characters are led to reflect on their lives 
and what they should do with them according to the religion that they 
find.” [12] When he crosses this path, journey, he is realized as an adult.

In the novel Mr. Ibrahim and the Flowers of the Koran [12] Schmitt 
describes young Moise who later becomes Momo. The boy grows up in 
a troubled atheist Jewish family. He connects with a Muslim merchant, 
Ibrahim, in a small shop on his street. The merchant adopts him in a way. 
He first takes him to Paris and then takes him to his hometown some-
where in Turkey. There, Momo finally learns the true faith that gave the 
old teacher, Ibrahim, the right direction of life all along. He returns home 
to Paris and begins a new life. In this new life, he does not discard the old 
one but changes it according to the principles of Sufism.

Ibrahim constantly leads the boy to the realization that what we see 
and what we think we imagine is not a complete picture. He lives out of 
the experience of unity and harmony, so the secular things do not bother 
him, but he can enjoy them, for he is constantly experiencing them as a 
possibility, not as a fact. When Momo learns that Mr. Ibrahim is a Sufi, 
he first thinks of the disease. In his fathers‘ books he finds that Sufism is 
opposed to legalism. The question arises as to whether he might be vio-
lating something when meeting with Ibrahim, a “heretic”. Immediately 
thereafter, he weighs what he has experienced as a result of a certain way 
of thinking: „But if obeying the law meant becoming a lawyer, like my fa-
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ther, with his gray complexion and an indescribably sad home, I preferred 
to oppose legalism with Mr. Ibrahim.“ [12]

Momo found that obeying the law also did not mean living, loving, do-
ing the right thing. Momo consciously decides to put his own experience 
before the doctrine. When we look at the path of Momo, we recognize 
the degrees indicated by mystical faith. When Momo with Ibrahim ex-
periences acceptance and love that was not shared with his father, he also 
becomes interested in the source from which Ibrahim draws his wisdom. 
At the same time, he learns from his father that there is no God in his life, 
that he is inaccessible, that he has to strive for faith, that God is not inter-
ested in his creations. Momo perceives his Jewish identity as something 
that makes his father fatigued all day long, and to him, „this is just some-
thing that prevents me from being anything else.“ Ibrahim then decides to 
help him to be a new person.

The second stage is asceticism and purification. The narrative does not 
find the typical asceticism, which is a renunciation of material things, pas-
sions, and the like, but a symbolic asceticism that Momo experiences in 
giving up the old way of thinking and looking at everyone around him. 
The old man teaches him how to look at the world with the eyes of the 
spirit. Therefore, Mr. Ibrahim does not teach the boy about life but helps 
him to experience it and live it in authenticity. It offers him a glimpse into 
the world of the senses, which are an expression of the vibrancy of the 
human interior, it opens a world of symbols, an example and a metaphor, 
which are a sign of a creative and full inner life. It gives him a glimpse into 
new possibilities for a better life while conceiving the past only so much 
that the boy gets rid of the wrong feeling of guilt and learns about the 
common roots of Jews, Christians, and Muslims.

We can find a similar way to religion in the story Oscar and the Lady in 
Pink. [14] In it we will meet the incurably ill boy Oscar and Granny Rose, 
who becomes his source of inspiration for the journey into the depths of 
human life. The boy was only supposed to live for twelve days. Granny 
Rose invents a special game through which the boy will live every day 
for ten years. He will thus live through all human stages of development. 
Granny Rose senses that they will need help with this. She suggests to the 
boy to write letters to God, even though at first it turns out that the boy 
does not believe in Him at all. Oscar writes to God about his experiences, 
and asks him questions – notably, he asks God if he will die, and makes 
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humorous, innocent remarks like “P.S. I don’t have your address: what do 
I do.” Oscar can tell God about his inner struggles that he deals with every 
day otherwise it would be very difficult. He can also ask God for anything, 
but these things are not material, they are „things of the spirit – courage, 
patience, revelation“. But only one thing a day. This requirement acts as 
a fuel. Talking to God has consequences. To observe these consequences 
and how they change us, is easiest when we are focused on one thing. 
Oscar can ask him for others, not just for himself. Not only does he trust 
God, he finds that he can also give God something. So, in this relationship, 
Oscar no longer feels like he is in a subordinate position in which he can 
only receive but they become equals. Oscar did everything he wanted. He 
reconciled with himself and with the world, in the expectation of living 
with God, he wrote, „Only God has the right to wake me up.“ [14] But 
before such conclusion he sees Him in the rising sun: “God makes him 
understand that he has to look at everything as though he were seeing it 
for the first time, and that this is what happiness is all about.” [13] Chris-
tian spirituality easily teaches him how to deal with his suffering and the 
sufferings of those around him. With the help of spirituality (we may also 
say: religiosity) Oscar is able to distinguish what is essential from what is 
not. The ethical dimension of religion is evident. Sacramentality by Kear-
ney and spirituality of Schmitt’s heroes coincide here. This is obviously not 
a superficial feeling of faith but more of a proclamation of faith, which is 
important for individuals and for our societies. We can believe that sec-
ular thinking is in the process of changing towards religion. Nowadays 
many people turn to religion with expectations and no more with fear.

CONCLUSION
We can conclude that Momo‘s journey to adulthood and Oscar’s to God 
are similar to the theoretical understanding of anatheism by Kearney. The 
return of God to modern life is not definitive or closed. It is a constant 
process similar to the path we follow in our lives. On this path, we are 
not focused on whether we are orthodox or if we belong to one creed or 
another, but we are looking toward our realization. Sacramentality and 
ethics are the cornerstones of the re-emergence of religiosity in the mod-
ern world. Ethics is lived out more in direction of personal realization and 
kindness to others. Sacramentality should be reflected in the experience of 
concrete life. God or gods have to enter into a concrete life with concrete 
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and tangible experiences. From anatheism we get a confrontation “with 
the existential question of the beauty or poverty of our existence. On one 
hand, it can be deeply personal and relational, and on the other hand, 
it is immersed in a certain immanent, impersonal, and time-dependent 
immanence.” [7]

So, we must have concrete positive consequences of all these experi-
ences in our daily lives. As Momo with Ibrahim’s help found his way to 
himself and opened himself to others with the help of religion. Especially 
if we take seriously Kearney’s words: “For as flesh becomes word in the text 
the word becomes flesh in the reader. That is the marvel of transubstan-
tiation—relating art to faith and faith to art. If the composition of fiction 
can serve to aesthetize the sacred, reading can serve to resacramentalize 
the aesthetic in our everyday world. But I emphasize the can; it is a matter 
of choice. The movement from life to text can always be supplemented by 
a return from text to life. In sum, anatheism is not about evacuating the 
sacred from the secular but retrieving the sacred in the secular.” [5] Just 
as Oscar chose the beauty of being, religiosity can offer one the possibility 
of a fuller life.

Thus, we can conclude that religiosity enters the life of modern man 
through the spirituality of searching. If at some point spirituality was the 
result of belief, it is the opposite today. Man seeks, tries to live a spirit-
uality, which sooner or later leads him to a new religiosity. Both anathe-
ism and Schmitt‘s stories point to this. Religion and spirituality affect the 
whole person and encompass his whole life. [15] Finally, the practice of 
faith depends on the understanding of concrete reality. [16] Schmitt‘s sto-
ries describe this reality that anatheism seeks to place in the theory of the 
field of religiosity. From unpersonal spirituality to new relationships in 
faith communities that could be an ethical consequence of Schmitt’s hero 
or anatheistic resacramentalisation. “The belief in a personal God offers 
the possibility for a precise relationship with the ultimate Other, while the 
dimension of community in religion contributes a concrete connotation 
to the horizontal dimension of religious-spirituality.” [2]
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Abstract
The moral profiles of the academic community are in some relation to 
the religious affiliations of young people. However, they seem to drift 
towards horizontal Christianity, understood more as a social project 
focused on building emotionally positive relationships between peo-
ple, with weak references to the Decalogue and the Gospel message. It 
is more non-denominational Christianity, extra-church, freed from 
institutionally defined obligations, strongly exposing the role of one‘s 
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conscience as an instance resolving moral disputes and conflicts, le-
gitimizing undertaken actions and presented attitudes.

Key words: Moral conflicts, religiosity, youth, Catholic duties, con-
science, secularization, individualization.

Abstrakt
Profile moralne środowiska akademickiego pozostają w pewnej re-
lacji wobec religijnych afiliacji młodzieży. Wydają się jednak dry-
fować w kierunku chrześcijaństwa horyzontalnego, pojmowanego 
bardziej jako projekt socjalny zorientowany na budowanie pozytyw-
nych emocjonalnie relacji między ludźmi, ze słabo zaznaczającymi 
się odniesieniami do Dekalogu i przekazu ewangelicznego. Jest to 
chrześcijaństwo bardziej bezwyznaniowe,, pozakościelne, uwolnione 
od instytucjonalnie określonych zobowiązań, silnie eksponujące rolę 
własnego sumienia jako instancji rozstrzygającej spory i konflikty 
moralne, legitymizujące podejmowane działania oraz prezentowane 
postawy.

Słowa klucze: Konflikty moralne, religijność, młodzież, obowiązki 
katolika, sumienie, sekularyzacja, indywidualizacja.

Wstęp
Prezentowane w tym opracowaniu komentarze wyników badań skupio-
nych wokół profilu moralnego współczesnej młodzieży akademickiej oraz 
jej afiliacji religijnych możemy umieścić w szerszym kontekście charak-
terystyki postaw moralnych i religijnych społeczeństwa polskiego. Naj-
nowsze badania sondażowe prowadzone przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej (CBOS) potwierdzają znaną z prac socjologicznych tezę o za-
awansowaniu procesów dezinstytucjonalizacji religii oraz indywidualiza-
cji postaw i zachowań religijnych, jak również powiązanych z nimi postaw 
i zachowań moralnych. Jak zauważa Janusz Mariański, ludzie praktykujący 
wiarę bez przynależności „nie odczuwają potrzeby należenia do jakiejkol-
wiek z istniejących instytucji kościelnych, a nawet się od nich dystansują” 
[Mariański 2016: 128]. Dla przykładu w Komunikacie z badań CBOS czy-
tamy, że „w latach 2005-2014 odsetek osób deklarujących się jako wierzą-
ce i stosujące się do wskazań Kościoła zmniejszył się z 66% do 39%, przy-
było zaś (z 32% do 52%) tych, które twierdzą, że wierzą na swój własny 
sposób” [CBOS 2017b: 1], co socjologowie określają pojęciem religijności 
selektywnej, patchworkowej, konstruowanej, „ukierunkowanej na poszu-
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kiwanie ofert niosących sens życia dla jednostki na »rynku transcenden-
cji« często bez odniesień do Boga osobowego, a  nawet bezosobowego” 
[Mariański 2016: 127]. Z tych samych badań CBOS wyłania się obraz spo-
łeczeństwa polskiego przywiązanego do wiary religijnej (92% responden-
tów uznało się za wierzących) i – jak na europejskie warunki – „masowo” 
spełniającego praktyki religijne, które uznaje się za istotny wskaźnik więzi 
z Kościołem i wspólnotą wierzących. Jak czytamy w komentarzu do ba-
dań CBOS z 2017 roku, na temat przynależności Polaków do ruchów 
i wspólnot religijnych „[…] poziom zaangażowania Polaków w praktyki 
religijne, który w latach 1997-2005 pozostawał w miarę stabilny, po roku 
2005 zaczął dość istotnie słabnąć. W latach 2005-2013 zmniejszył się od-
setek respondentów praktykujących regularnie, przynajmniej raz w tygo-
dniu (z 58% do 50%), przybyło zaś tych, którzy w ogóle nie biorą udziału 
w praktykach religijnych (z 9% do 13%). Więcej też osób zaczęło przyzna-
wać, że praktykuje nieregularnie (wzrost z 33% do 37%). Od 2013 roku 
można jednak mówić o stabilizacji deklaracji w omawianym zakresie. Po-
ziom deklarowanych praktyk religijnych utrzymuje się w ostatnich latach 
na zbliżonym poziomie” [CBOS 2017b: 2]. Jest socjologicznie interesujące 
i wymagające odrębnego komentarza, że wskaźnik deklarowanego uczest-
nictwa w  praktykach religijnych jest wyższy od  wskaźnika dominican-
tes, jaki podaje Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia. Za 2016 rok 
wskaźnik dominicantes wynosił 36,7% i jak się podkreśla w komentarzu, 
uległ nieznacznemu zmniejszeniu [ISKK 2018: 4]. Różne są założenia me-
todologiczne badań CBOS oraz ISKK, podobne są natomiast konkluzje 
wskazujące na procesy osłabiania więzi z Kościołem i kościelnym mode-
lem religijności, co obrazują wskaźniki praktyk religijnych oraz charak-
teryzowane w tym opracowaniu profile moralne młodzież akademickiej.

Religia chrześcijańska (katolicyzm) bezpośrednio odnosi się do po-
staw życiowych i praktyk życia społecznego, dysponuje kryteriami ocen 
postaw i zachowań ludzkich, kształtując kulturę moralną społeczeństwa. 
Składa się na nią dziedzictwo kulturowe i całokształt zobiektywizowanych 
moralnych i etycznych elementów dorobku społecznego wspólnych danej 
społeczności, z racji swej obiektywizacji intersubiektywnie dostępnych 
oraz zdolnych do rozpowszechniania w czasie i w przestrzeni, w porządku 
diachronicznym i synchronicznym [Czarnowski 1956]. Kultura moralna 
ma moc aktualizacji wartości i norm moralnych, które w warunkach efek-
tywnej socjalizacji, wychowania i kulturalizacji wpisują się w świadomość 
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moralną jednostek i społeczności jako oczywiste, naturalne i niebudzące 
wątpliwości reguły postępowania składające się na bagaż wiedzy podręcz-
nej uczestnika życia społecznego i kręgu kulturowego [por. Świątkiewicz 
2015: 333-337]. Chrześcijaństwo niesie ze sobą inwarianty aksjologiczne 
kultury moralnej stanowiące jej założycielski fundament i konstruują-
ce przestrzenie wartości uniwersalnych i partykularnych [Pawełczyńska 
2004: 73]. Jest zasadą legitymizującą kulturę moralną, co w szczególnym 
stopniu odnosi się do roli Dekalogu [por. Świątkiewicz 2018]. Współ-
czesne przemiany kultury negujące istnienie uniwersalnych i trwałych 
ludzkich wartości i formułujące relatywistyczne koncepcje moralności 
wskazują natomiast na rozchodzenie się świata chrześcijańskiej religii 
i moralności, co papież Jan Paweł II określa dekadencją kultury moralnej 
i opisuje poprzez następujące opozycje aksjologiczne:

•	 poszanowanie życia – imperatyw pozbywania się i niszczenia ży-
cia;

•	 miłość jako odpowiedzialna wspólnota osób – suma życia seksual-
nego zwolnionego od wszelkiej odpowiedzialności;

•	 prymat prawdy w działaniu – prymat koniunktury i doraźnego 
sukcesu [Jan Paweł II 2011: 18].

Jak diagnozuje Janusz Mariański, „w kulturze współczesnej, w której »za-
broniono zabraniać«, wszelkie normy i reguły mogą być uznawane za ro-
dzaj represji. Jednostka staje się sama dla siebie normą. Stąd łatwe jest 
przejście do upowszechniania się permisywizmu, a nawet relatywizmu. 
Badania socjologiczne wskazują na osłabienie niektórych wartości i norm 
moralnych, także u osób deklarujących się jako wierzące i wypełniające 
praktyki religijne. W społeczeństwie i kulturze współczesnej – częściowo 
i w społeczeństwie polskim – rozpowszechnia się relatywizm, nierzadko 
agresywny, coraz mniej jest podstawowych pewników, wartości i norm, 
które nadają sens życiu. Najbardziej niebezpieczni są popularni nihiliści 
moralni. Ewolucja w stronę społeczeństwa neutralnego etycznie, o »sła-
bych« wartościach i normach moralnych, byłaby rozwiązaniem niebez-
piecznym nie tylko z religijnego, ale i ze społecznego punktu widzenia” 
[Mariański 2018: 186]. Europa Zachodnia i Środkowa to najbardziej 
zlaicyzowany obszar świata. Eurosekularyzm czy eurolaicyzm najsil-
niej obecny w północnej części Europy składają się na „europejski pa-
kiet” wpisujący się w tradycje kulturowe także polskiego społeczeństwa. 
Na podstawie licznych własnych badań nad kondycją religijną i moralną 
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współczesnej polskiej młodzieży oraz analizą wtórną wyników innych ba-
dań Janusz Mariański szacuje, że w środowiskach młodzieżowych w Pol-
sce „około 25% badanych aprobuje wartości i normy katolickiej etyki 
małżeńskiej i rodzinnej, około 50% prezentuje postawy selektywne i oko-
ło 25% całkowicie odeszło od tej moralności. W odniesieniu do całego 
społeczeństwa aprobata tych wartości i norm kształtuje się na poziomie 
około 40%, aprobata częściowa i dezaprobata (postawy selektywne) – 40% 
i pełna dezaprobata – 20%” [Mariański 2018: 183].

Na powiązania, a raczej rozbieżności między chrześcijańskimi inwa-
riantami kultury moralnej a profilami moralnymi Polaków, wskazują tak-
że konkluzje wspomnianych wyżej badań CBOS: 

Co piąty badany (21%) wyraża przekonanie, że należy mieć wyraźne 
zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować.

•	 Od 2013 roku wyraźnie ubyło respondentów opowiadających się 
za koniecznością określania kryteriów dobra i zła – czy to w po-
staci norm społecznych (spadek z 20% do 11%), czy też religijnych 
(spadek z 19% do 15%). Jednocześnie znacząco zwiększyła się 
(z 57% do 69%) grupa tych, którzy są przekonani, że rozstrzyganie 
o dobru i złu powinno być przede wszystkim wewnętrzną sprawą 
każdego człowieka.

•	 Ponad trzy czwarte Polaków (78%) uważa, że religia nie musi uza-
sadniać słusznych nakazów moralnych.

•	 Katolickie zasady moralne za najlepszą i wystarczającą podstawę 
moralności uznaje jedynie niespełna co piąty badany (18%). Sto-
sunkowo największą grupę (46% wskazań) stanowią ci, według 
których katolickie zasady moralne są w większości słuszne, lecz 
nie ze wszystkimi z nich się zgadzają, a ponadto sądzą, że te właści-
we nie zawsze są wystarczające.

•	 Połowa Polaków uważa, że wychowanie w polskiej szkole powin-
no opierać się na ogólnoludzkim humanizmie, odwołującym się 
do zasad wspólnych, uznawanych zarówno przez wierzących, jak 
i przez niewierzących (49% wskazań). Jedynie co siódmy (14%) są-
dzi, że podstawę wychowania w szkole powinny stanowić wartości 
i  normy wynikające z etyki katolickiej głoszonej przez Kościół 
[CBOS 2017a: 2].
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Profile moralne
W aksjologiczną mozaikę życia społecznego wpisane są postawy i za-
chowania nacechowane zarówno pierwiastkami dobra, jak i zła. Dobro 
i zło przenikają postacie życia społecznego i profile osobowości człowie-
ka i w zależności od skali ich natężenia wyznaczają standardy jakości 
życia. Jedno z pytań stawianych w prowadzonych badaniach zmierzało 
do rekonstrukcji profilu moralnego osoby aprobowanego w środowisku 
młodzieży akademickiej. Pytanie dotyczyło obecności pierwiastka do-
bra i zła w strukturze osobowej człowieka i zawierało trzy tezy, wobec 
których respondenci mieli zająć własne stanowisko. Na podstawie zebra-
nych odpowiedzi możemy z pełnym przekonaniem uznać, że w środowi-
sku studenckim dominuje pogląd, iż pierwiastki dobra i zła wzajemnie 
się przeplatają, tworząc profil osobowości człowieka. Ponad trzy czwarte 
badanych (76,2%) wyraziło takie stanowisko, które zapewne jest nie tyl-
ko konsekwencją przyjmowanej filozofii życia, ale ugruntowane jest rów-
nież w obserwacji życia codziennego i – jak można sądzić – nacechowa-
ne jest empirycznym doświadczeniem postaw i zachowań społecznych, 
w których pierwiastki dobra i zła, czynów akceptowanych i nagannych, 
oczekiwanych i odrzucanych współtworzą mozaikę codzienności. Warto 
też odnotować, że blisko 12% (11,7%) studentów jest przekonanych, że 
każdy człowiek jest przede wszystkim dobry, co ukazuje wiarę w zwycię-
stwo pierwiastków dobra tworzących istotę człowieczeństwa, które jest 
w stanie pokonać przejawy zła, jakie mogą wpisać się w ludzkie postawy 
i zachowania. Znikomy odsetek (1,1%) badanych wyraża natomiast opi-
nie, że „każdy jest przede wszystkim zły”. Dla prawie 9% (8,8%) studen-
tów wyrażenie własnego zdania o kondycji moralnej człowieka stanowiło 
pewną trudność, a 2,1% uchyliło się od udzielenia odpowiedzi na pytanie 
kwestionariusza.

Rekonstruowany profil osobowości moralnej człowieka pozostaje 
w pewnych powiązaniach z uwzględnianymi w badaniach cechami usy-
tuowania społecznego respondentów, ukazując ukierunkowania profili 
moralnych młodzieży akademickiej.

Studentki nieco częściej (79,8%) niż studenci (73,5%) uznają, że dobro 
i  zło jest w każdym człowieku. Studenci natomiast nieznacznie częściej 
(12,1%) niż studentki (11,3%) przyjmują, że każdy człowiek jest przede 
wszystkim dobry, jak również nieznacznie częściej (1,3%) niż studentki 
(0,9%) akceptują tezę, że każdy człowiek jest przede wszystkim zły. Męż-
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czyźni dwukrotnie częściej (12,1%) niż kobiety (6,6%) wyrażają trudno-
ści w udzieleniu odpowiedzi na pytanie kwestionariusza i nieco rzadziej 
(0,6%) uchylają się od odpowiedzi na pytanie. Wsród kobiet odsetek bra-
ku odpowiedzi wynosił 1,5%. 

Można z pewnym przybliżeniem stwierdzić, że kobiety (studentki) są 
bardziej zdecydowane w poglądach na właściwości moralne innych lu-
dzi, dostrzegając, że w osobowości społecznej pierwiastki dobra i zła wza-
jemnie się przeplatają. Mężczyźni częściej są niezdecydowani w swoich 
ocenach i może nieznacznie wyraźniej dostrzegają pierwiastki zła współ-
kształtujące profil moralny człowieka. 

Dwie poniższe tabele zawierają rozkład odpowiedzi na pytanie o pro-
fil osobowości moralnej człowieka z uwzględnieniem dwóch zmien-
nych, a mianowicie deklarowanej postawy religijnej oraz zaangażowania 
w praktyki religijne. 

Tabela 1. Profil etyczny człowieka a deklarowane postawy religijne 
(w %)

Cechy społeczno-
demograficzne

Kategoria odpowiedzi

ogółem

dobro 
i zło jest 
w każ-
dym 
czło-
wieku

każdy 
jest 
przede 
wszyst-
kim 
dobry

każdy 
jest 
przede 
wszyst-
kim zły

trudno 
powie-
dzieć

Brak 
odp.

głęboko wierzący 100,0 61,3 29,0 1,1 6,5 2,2

Wierzący 100,0 78,9 11,9 0,8 7,4 1,1

Niezdecydowany 100,0 81,6 7,4 2,2 8,1 0,7

Obojętny 100,0 76,8 7,4 2,1 11,6 2,1

Niewierzący 100,00 77,8 4,9 - 17,3 -

Źródło: Katedra Socjologii Religii UKSW oraz Instytut Statystyki Kościoła Kato-
lickiego SAC
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Tabela 2. Profil etyczny człowieka a uczestnictwo w praktykach re-
ligijnych (w %)

Cechy społeczno-
demograficzne

Kategoria odpowiedzi

ogółem

dobro 
i zło jest 
w każ-
dym 
czło-
wieku

każdy 
jest 
przede 
wszyst-
kim 
dobry

każdy 
jest 
przede 
wszyst-
kim zły

trudno 
powie-
dzieć

Brak 
odp.

praktykujący 
systematycznie 100,0 73,3 17,9 0,4 5,8 2,5

praktykujący 
niesystematycznie 100,0 79,2 10,6 1,0 8,7 0,5

praktykujący 
rzadko 100,0 77,7 12,1 1,9 8,3 -

niepraktykujący 100,0 80,2 4,7 2,8 10,4 1,9

nie dotyczy 100,00 74,6 5,1 0,9 20,3 -

Źródło: Katedra Socjologii Religii UKSW oraz Instytut Statystyki Kościoła Kato-
lickiego SAC

Najsilniej z przekonaniem o tym, że kondycja moralna człowieka zawie-
ra zarówno pierwiastki dobra, jak i zła, koreluje zamieszkanie w mieście 
liczącym od 100 do 250 tys. mieszkańców (85,1%), postawa niezdecy-
dowania w sprawach wiary religijnej (81,6%) oraz deklarowany brak za-
angażowania w praktyki religijne (80,2%). Ogólnie jednak około trzech 
czwartych badanych bez względu na ich stosunek do praktyk religijnych 
i  poziom autodeklaracji wiary religijnej definiuje korpus właściwości 
moralnych człowieka poprzez obecność zarówno pierwiastków dobra, 
jak i zła. Zdecydowanie najsilniej koreluje z przekonaniem, że w każdym 
człowieku jest przede wszystkim dobro, autodeklaracja głebokiej wiary 
religijnej (29%) oraz systematycznego uczestnictwa w praktykach reli-
gijnych (17,9%). Systematyczny udział w praktykach religijnych będący 
wyrazem głębszego doświadczania wiary religijnej jest okolicznością, 
która sprzyja wyraźnemu akcentowaniu pierwiastków dobra tworzących 
osobowość człowieka, eksponuje swoisty rodzaju optymizmu pozwalają-
cego dostrzegać otaczający swiat życia codziennego poprzez perspektywę 
dobra, które przejawia się tak w postawach i zachowaniach ludzkich, jak 
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i produktach czy wytworach ludzkiej aktywności. Możemy postawić hipo-
tezę, że młodzi ludzie, którzy definiują siebie w kategoriach osób wierzą-
cych i praktykujących, postrzegają profile moralne w perspektywie wza-
jemnie przeplatających się pierwiastków dobra i zła z silniejszym jednak 
zaakcentowaniem znaczenia dobra jako wartości konstytuującej ludzką 
osobowość. Mocniej zadomowiona jest w tym środowisku wiara w dobro 
każdego człowieka.

Przekonanie o dominacji pierwiastka zła w strukturze moralnej czło-
wieka jest, jak widzimy, przede wszystkim postawą deklarowaną przez 
marginalne odsetki badanych studentów, relatywnie najczęściej przez 
osoby deklarujące przywiązanie do tradycji religijnych, ale niezdecydo-
wane w sprawach wiary (2,2%) oraz osoby niepraktykujące (2,8%).

Konflikty moralne i sposoby ich rozwiązywania
Podzielana w środowisku młodzieży akademickiej koncepcja kondy-
cji moralnej człowieka akcentująca przeplatanie się pierwiastków dobra 
i zła w profilu osobowości ma konsekwencje dla definicji własnej sylwetki 
moralnej akcentującej podmiotowość i autonomiczność podejmowanych 
decyzji życiowych czy formułowanych ocen moralnych, eksponując nad-
rzędną rolę sumienia stanowiącego instancję rozstrzygającą ewentualne 
spory czy konflikty moralne. Z licznych badań socjologicznych wynika, że 
„poczucie prawa do swoiście pojmowanej autonomii moralnej wyraża się 
w przekonaniu o ważności sumienia jako najbardziej prawomocnego źró-
dła wyborów jednostki (swoisty autorytet wewnętrzny). Sumienie stano-
wi nadrzędną instancję wobec jakichkolwiek zewnętrznych autorytetów 
z religijnymi włącznie. Zwłaszcza wśród ludzi młodych powszechne dąże-
nie do samostanowienia sprawia, że niechętnie przyjmują oni pouczenia 
z zewnątrz, jak mają żyć, do czego dążyć, co realizować w życiu. Chcą żyć 
tak, jak sami uznają to za słuszne, także w sprawach związanych z moral-
nością, chcą mieć prawo do wyboru sposobu życia i jego interpretacji. Su-
mienie jednostki niewspierane przez normy moralne i religijne, instytucje 
i sankcje może być przyćmione, a jego decyzje nietrafne” [Mariański 2014: 
150]. Również komentowane przeze mnie wyniki badań zdecydowanie 
potwierdzają obecny i dominujący we współczesnej kulturze moralnej 
nurt indywidualizacji ocen i rozstrzygnięć, przyznający indywidualnemu 
sumieniu rolę decydującą i rozstrzygającą dylematy czy konflikty moral-
ne.
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Nawiazując do konkluzji sformułowanych przez Janusza Mariańskie-
go, można wskazać, że problem społeczny i moralny zarazem nie polega 
na tym, że indywidualnemu sumieniu przypisywane jest fundamentalne 
i  najważniejsze znaczenie w projektach jednostkowego życia. Człowiek 
jako podmiot relacji społecznych jest odpowiedzialny za podejmowane 
przez siebie decyzje i z tej odpowiedzialności nie może siebie zwolnić, 
uciec od niej, przerzucić jej na innych. „Zła wiara”, o której pisze Peter 
Berger [1988: 152], polegająca na różnych sposobach ucieczki od odpo-
wiedzialności, jest zaplątaniem się w poczucie niewolniczej niewinności 
i  w  ostateczności stanowi o sprzeniewierzeniu się własnemu sumieniu. 
Problem moralny i społeczny pojawia się wówczas, gdy „indywidualne su-
mienie” rozstrzyga dylematy czy konflikty moralne w sprzeczności z war-
tościami obiektywnymi, prawem naturalnym, dobrem innych ludzi czy 
zasadami ładu społecznego. Przykładem takich sytuacji są głośne w nur-
tach kultury współczesnej spory o eutanazję czy aborcję, które w imię au-
tonomii sumienia indywidualnego instrumentalizują życie ludzkie jako 
wartość autoteliczną i niepodlegającą negocjacjom. Problemem społecz-
nym czy moralnym jest więc nie tyle eksponowanie własnego sumienia 
jako ostatecznej instancji rozstrzygającej dylematy czy konflikty moralne, 
ile format indywidualnego sumienia, jego normatywne nasycenie i apro-
bowany przez człowieka kierunek uznawanych przez niego aksjologicz-
nych odniesień. 

W komentowanych badaniach postawione zostało pytanie następują-
cej treści: „Czym kierujesz się w rozwiązywaniu problemów (konfliktów) 
moralnych? Proszę wybrać najważniejszą z poniższych możliwości”. W ta-
beli 3 prezentuję wyniki badań, które zgodnie z wyżej przedstawionymi 
kierunkami kulturowych przemian eksponują rolę własnego sumienia 
jako czynnika decydującego w rozwiązywaniu konfliktów moralnych.
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Tabela 3. Źródła rozwiązywania konfliktów moralnych (w %)

Czym kierujesz się w rozwiązywaniu problemów (konfliktów) moralnych? %
własnym sumieniem 71,3
radami rodziny 6,3
ustalonymi ogólnie sposobami postępowania 4,3
radami przyjaciół 3,7
nauczaniem Kościoła 2,5
radami księży (np. spowiedników) 1,0
czymś innym (czym?) 1,8
nie doświadczam takich konfliktów 2,8
trudno powiedzieć 4,4

Źródło: Katedra Socjologii Religii UKSW oraz Instytut Statystyki Kościoła Kato-
lickiego SAC

Eksponowanie roli i znaczenia własnego sumienia zdecydowanie prze-
wyższa wszystkie inne wskazane w pytaniu możliwości odpowiedzi. Po-
nad 70% badanych uznaje własne sumienie za najważniejsze źródło oraz 
instrument wsparcia w sytuacji konfliktów moralnych. Można zatem 
z pełnym przekonaniem stwierdzić, że młodzież akademicka w podstawo-
wym swoim zakresie wpisuje się we współczesne kierunki przemian kul-
tury moralnej, pojmując sposób swego uczestnictwa w życiu społecznym 
jako podmiotowy i odpowiedzialny. Dopełnieniem tak interpretowanego 
profilu moralnego studentów jest umocowanie go w ustalonych ogólnie 
sposobach postępowania (4,3%), we wsparciu udzielanym przez przyja-
ciół (3,7%), rodzinę (6,3%) oraz w nauczaniu Kościoła (2,5%) i w radach 
księży, spowiedników (1%). Jeśli nauczanie Kościoła i rady księży (spo-
wiedników) potraktujemy łącznie, co wydaje się merytorycznie uzasad-
nione, to razem 3,5% studentów wskazuje na te środowiska poszukiwań 
wsparcia moralnego. 

Decyzje rozwiązujące dylematy i konflikty moralne są podejmowa-
ne przez młodzież akademicką w rozeznaniu własnego sumienia, które 
wspierane jest przez rodzinę, ogólne zasady postępowania, przyjaciół 
oraz porady księży i nauczanie Kościoła. Wyniki badań ukazują pewne 
nieznaczne (w granicach 3%) różnice odsetek w wypowiedziach kobiet 
i  mężczyzn, które jednak nie zmieniają kierunku przedstawionej inter-
pretacji.
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Inny sposób interpretacji prezentowanych wyników badań mógłby ak-
centować dystans do odmiennych od własnego sumienia źródeł rozwiązy-
wania konfliktów moralnych lub nawet ich wykluczenie. Trzeba by jednak 
a priori założyć, że istnieje aksjologiczna sprzeczność między własnym 
sumieniem a pozostałymi, wymienionymi w pytaniu obszarami poszu-
kiwań uzasadnienia decyzji moralnych. Nie mam podstaw empirycznych 
do przyjęcia takiego założenia, a problematyka ta nie była przedmiotem 
naszych badań.

Kierunek poszukiwań źródeł rozwiązywania konfliktów moralnych 
przez badanych studentów modyfikują poziom ich uczestnictwa w prak-
tykach religijnych oraz autodeklaracje wiary religijnej. Osoby deklarujące 
się jako głęboko wierzące zdecydowanie częściej (12,9%) niż osoby wie-
rzące (2,1%) biorą pod uwagę w swoich decyzjach moralnych naucza-
nie Kościoła, w mniejszym stopniu eksponując rolę własnego sumienia 
(55,9%). Podobnie systematyczne praktyki religijne sprzyjają temu, że 
nauczanie Kościoła jest zdecydowanie częściej (7,9%) brane pod uwagę 
niż wśród osób praktykujących niesystematycznie (0,5%). Brak udziału 
w praktykach religijnych bądź rzadkie praktykowania oznacza absencję 
nauczania Kościoła. Zwraca uwagę, że zarówno wśród osób wierzących, 
jak i praktykujących zupełnie marginalnie (na poziomie 1% badanych) 
traktowane są ewentualne poszukiwania wsparcia w rozwiązywaniu 
konfliktów moralnych u księży/spowiedników. Jeśli ogólnie pojmowane 
nauczanie Kościoła jest czynnikiem uwzględnianym w rozwiązywaniu 
konfliktów moralnych, to rola depozytariuszy tego nauczania, czyli du-
chownych, jest marginalizowana nawet wśród osób deklarujących swój 
związek z Kościołem.

Interesujące, że czynnikiem, który wpływa modyfikująco na przypisy-
wanie roli i znaczenia własnemu sumieniu w rozwiązywaniu konfliktów 
moralnych, jest profil podejmowanych studiów. Zmienne społeczne gene-
rowane są w dwie grupy: studia humanistyczne i społeczno-ekonomicz-
ne oraz studia matematyczno-przyrodnicze, w tym również medyczne. 
Otóż w pewnym uproszczeniu można wysunąć wniosek, że studenci hu-
maniści w rozwiązywaniu konfliktów moralnych większą rolę przypisują 
poradnictwu rodziny (9,6%), a mniejsze znaczenie własnemu sumieniu 
(62,9%), podczas gdy studenci przyrodnicy większe znaczenie przyznają 
własnemu sumieniu (75,7%), a mniejszą rolę rodzinie (4,6%). Być może 
profile osobowości studentów, pewien typ kompetencji intelektualnych 
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związanych z kierunkami studiów, jak również wcześniejsza socjalizacja 
i  wychowanie w rodzinie sprzyjają konstruowaniu indywidualnej toż-
samości moralnej bardziej zorientowanej na poszukiwanie wsparcia ro-
dzinnego w sytuacjach doświadczanych konfliktów moralnych lub też 
przeciwnie – akcentowaniu roli własnego sumienia oraz samodzielnych 
i indywidualnych decyzji.

Obowiązki katolika
Kolejnym komentowanym w opracowaniu zagadnieniem jest proble-
matyka obowiązków katolika jako członka wspólnoty Kościoła. Pytanie 
z  kwestionariusza brzmiało: „Co Twoim zdaniem jest najważniejszym 
obowiązkiem katolika? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź”. W rtabeli 
4 zamieszczono rozkład odpowiedzi na to pytanie.

Tabela 4. Najważniejsze obowiązki katolika (w %)

Co Twoim zdaniem jest najważniejszym obowiązkiem katolika? %

kochać Boga 16,6

kochać bliźnich 48,7

być posłusznym Kościołowi 1,8

spełniać praktyki religijne 1,5

zachować przykazania 15,1

trudno powiedzieć 12,8

brak odpowiedzi 2,6

Źródło: Katedra Socjologii Religii UKSW oraz Instytut Statystyki Kościoła Kato-
lickiego SAC

Z rozkładu odpowiedzi możemy wnioskować, że w przekonaniu studen-
tów uczestniczących w badaniach najważniejszym obowiązkiem katolika 
jest kochać bliźniego. Postawę taką deklaruje prawie połowa badanych 
(48,7%), nieco częściej kobiety (51,7%) niż mężczyźni (48,6%). Na dru-
gim miejscu w hierachii obowiązków znajduje się zasada „kochać Boga” 
(16,6%), a na trzecim miejscu reguła „zachować przykazania” (15,1%). 
Także i w tych przypadkach kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni 
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deklarują akceptację wymienionych obowiązków. Różnice mieszczą się 
w granicach jednego procenta.

Zwraca uwagę odsetek prawie 13% badanych (12,8%), którzy wska-
zują na trudności w odpowiedzi na pytanie kwestionariusza, oraz 2,6%, 
którzy nie udzielili odpowiedzi na pytanie. Podzielam wątpliwości tych, 
którzy dostrzegają trudności w udzieleniu odpowiedzi na pytanie w jego 
literalnym rozumieniu wraz z dyspozycją wybrania tylko jednej możliwej 
odpowiedzi. Nawiązując do analiz socjologicznych, które prowadziłem 
w artykule poświęconym Dekalogowi, można przyjąć, że jedyna w tym 
pytaniu trafna odpowiedź musiałaby wskazać na relację wobec Boga. Nie 
spełnia kryterium teologicznej poprawności zasada „zachowania przyka-
zań”, ponieważ treść pytania nie precyzuje jasno, czy chodzi o przykazania 
Dekalogu, czy przykazania kościelne.

Jeśli pominiemy wątek teologiczny, to z rozkładu odpowiedzi na ana-
lizowane pytanie możemy wnioskować, że najważniejszym obowiązkiem 
katolika jest budowanie dobrych relacji emocjonalnych z innymi ludźmi, 
co w kontekście odpowiedzi na pytanie o relacje wobec Boga można uznać 
za wyraz praktycznej horyzontalizacji chrześcijaństwa. Przedstawiona in-
terpretacja wyników badań silnie koresponduje z tezą o odwróconym De-
kalogu, którą prezentuję we wspomnianym już opracowaniu w niniejszej 
książce.

Zarysowaną tu interpretację wyników badań koryguje do pewnego 
stopnia poziom uczestnictwa we wspólnocie wiary i Kościoła, bowiem 
osoby deklarujące się jako głęboko wierzące oraz systematycznie prak-
tykujące w zdecydowanie większym stopniu akcentują obowiązek relacji 
wobec Boga niż wobec bliźnich. Prawie 40% głęboko wierzących oraz 
27,1% systematycznie praktykujących uznaje, że najważniejszym obo-
wiązkiem katolika jest kochać Boga. Analogicznie niższe, chociaż nadal 
dominujące, są wskazania na relacje wobec bliźnich. Uznaje je za najważ-
niejszy obowiązek 43% głęboko wierzących oraz 47,9% systematycznie 
praktykujących.

Praktycznej horyzontalizacji chrześcijaństwa rozumianego jako pry-
mat relacji emocjonalnych z innymi ludźmi być może bez odniesień 
do przykazań Dekalogu czy przesłania ewangelicznego towarzyszy mar-
ginalizacja relacji wobec instytucji Kościoła. Obowiązek katolika rozu-
miany jako bycie posłusznym Kościołowi deklaruje jako najważniejszy 
obowiązek niecałe 2% badanych studentów i nie zmieniają tej skali ani 
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systematyczny udział w praktykach religijnych, ani deklarowanie własnej 
głębokiej religijności. Podobnie marginalnie traktowany jest obowiązek 
spełniania praktyk religijnych (1,5%), co można uznać za wyraźny przy-
kład religijności pozakościelnej, bez przynależności (believing without be-
longing).

Wyniki naszych badań można uznać jako ilustrację kulturowych pro-
cesów dezinstytucjonalizacji, która w odniesieniu do Kościoła katolickie-
go w badanym środowisku młodzieży akademickiej zdaje się przybierać 
formy radykalne.

Kolejny raz możemy odwołać się do wniosków z badań prowadzonych 
przez Janusza Mariańskiego: „Wydaje się, że proces uzależnienia się mo-
ralności od religii wyraźnie pogłębiał się na początku XXI wieku, zarówno 
w skali ogólnopolskiej, jak i w środowisku młodzieży polskiej. Przybywa 
zwolenników autonomii moralnej, zmniejsza się odsetek odwołujących 
się do religii i prawa Bożego w uzasadnieniu słusznych nakazów moral-
nych. Dla znacznej części Polaków, w tym i katolików, motywacje religijne 
nie są konieczne dla kształtowania własnej moralności. Zasięgu tego ro-
dzaju zjawisk nie da się precyzyjnie określić w skali całego społeczeństwa. 
Jeżeli nawet wartości i normy moralne stanowią jeszcze dla większości 
Polaków ważne punkty odniesienia, to coraz częściej tracą one swój abso-
lutny charakter, a kondycja moralna społeczeństwa staje się coraz bardziej 
ambiwalentna, nieokreślona i wieloznaczna. Zarówno starsze, jak i młod-
sze pokolenie Polaków, nieprzygotowane do obcowania z pluralistycznym 
rynkiem idei i wartości, ma kłopoty z odzyskaniem busoli aksjologicznej. 
W konsekwencji zmniejsza się rola religii i Kościoła w kształtowaniu mo-
ralności młodzieży polskiej” [Mariański 2018: 184].

Konkluzje
Profile moralne młodzieży akademickiej zbudowane są na dominującym 
w tym środowisku przekonaniu, że pierwiastki dobra i zła współtworzą 
kondycję moralną człowieka. Młodzież silniej zaangażowana w praktyki 
religijne i deklarująca się jako głęboko wierząca wyraźniej akcentuje też 
obecność pierwiastków dobra tworzących osobowość każdego człowieka, 
które uwidacznia się w postawach i zachowaniach ludzi oraz wytworach 
kultury.

Kobiety (studentki) w porównaniu z mężczyznami (studentami) są 
bardziej zdecydowane w swoich poglądach na profil moralny współcze-
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snych ludzi, akcentując obecne w nim pierwiastki dobra i zła z pewnym 
zaakcentowaniem znaczenia wartości dobra.

Przekonanie o dominującym znaczeniu pierwiastków zła w kształto-
waniu profilu moralnego ludzi jest podzielane przez marginalne kręgi ba-
danej młodzieży.

Własne sumienie jest uznawane jako najważniejsze źródło decyzji 
pozwalających rozwiązywać dylematy i konflikty moralne i ostateczna 
instancja legitymizująca podejmowane decyzje. Wspiera je, ale w zdecy-
dowanie słabym zakresie, krąg przyjaciół, rodzina, nauczanie Kościoła. 
Wśród osób deklarujących głęboką religijność oraz systematyczny udział 
w praktykach religijnych wyraźnie akcentowane jest wsparcie, jakiego po-
szukuje się w nauczaniu Kościoła przy podejmowaniu decyzji służących 
rozwiązywaniu konfliktów moralnych. Zdecydowanie marginalizowana 
jest natomiast w tym zakresie rola duchownych.

W poszukiwaniu źródeł i uzasadnień służących rozwiązywaniu dyle-
matów i konfliktów moralnych młodzież studencka kierunków humani-
stycznych i ekonomiczno-społecznych obok akcentowania dominującego 
znaczenia instancji własnego sumienia większą rolę zdaje się przypisywać 
również wsparciu rodziny. 

Problemem moralnym i społecznym stają się treści tworzące aksjolo-
giczny profil własnego sumienia, a nie przypisywana mu rola i znacze-
nie w indywidualnie konstruowanych projektach życia. Za najważniejszy 
obowiązek katolika wynikający z przynależności do Kościoła katolickiego, 
uznawany przez prawie połowę badanych, jest miłość do bliźnich, czyli 
budowanie dobrych relacji emocjonalnych z ludźmi. Wśród osób okre-
ślających siebie jako głęboko wierzące oraz systematycznie praktykujące 
wyraźniej zaznacza się dostrzeganie również zapisanego w Dekalogu pry-
marnego przykazania miłości Boga. 

Posłuszeństwo Kościołowi ujmowane jako obowiązek katolika jest ak-
ceptowane marginalnie, podobnie jak obowiązek uczestnictwa w prakty-
kach religijnych. Model kościelnej religijności znajduje niski poziom ak-
ceptacji w środowisku młodzieży akademickiej.

Profile moralne środowiska akademickiego pozostają w pewnej re-
lacji wobec religijnych afiliacji młodzieży. Wydają się jednak dryfować 
w kierunku chrześcijaństwa horyzontalnego, pojmowanego bardziej jako 
projekt socjalny zorientowany na budowanie pozytywnych emocjonalnie 
relacji między ludźmi, ze słabo zaznaczającymi się odniesieniami do De-
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kalogu i przekazu ewangelicznego, bezwyznaniowego, pozakościelnego, 
uwolnionego od instytucjonalnie określonych zobowiązań, silnie eksponu-
jącego rolę własnego sumienia jako instancji rozstrzygającej spory i kon-
flikty moralne, legitymizującego podejmowane działania oraz prezento-
wane postawy. Na podobny kierunek przeobrażeń kulturowo-religijnych 
wskazuje na podstawie swoich badań Ondrej Štefañak, gdy konkluduje: 
„Pamätujuc na rôzne tendencie premien v postojach skumanej mládeže 
k pirkázaniam Dekalógu môžeme pripomenut’, že podl’a viacerych socio-
lógov náboženstva a morálky sučasne spoločnosti podliehaju mnhorakym 
morálnym premenám, ktoré maju rôzne formy a smery. Nejestvuje jedna 
univerzálna teória, ktorá by vysvetlila tieto premeny, ani jeden všeobecny 
scenár ich rozvoja. Vo všeobecnosti možno odlšit’ šrtyri scenare premien 
morálnych hodnôt a niriem v modernych spoločnostiach; 1. sekularizácia 
morálky; 2. Individualizácia; 3; Transformácia morálky; 4. Revitalizácia 
morálky. Wymenovane scenáre poukazuju na procesy premien prebieha-
jucich sučasne, čiastočne na spôsob konkurencie, čiastočne komplemen-
tárne.” (Štefañak 2019: 203). 

Za Januszem Mariańskim możemy dodać, że „w dziedzinie wartości 
i norm moralnych ostatnie słowo nie należy do socjologów.” [Mariański 
2014: 338]. Pozycja Kościoła katolickiego w Polsce, a zapewne także na 
Słowacji, czy w innych krajach Europy staje się bardziej wymagająca i 
trudniejsza. Musi on ustawicznie uczyć się funkcjonować w nowych sytu-
acjach społeczno-politycznych i społeczno-kulturowych, w polimorficz-
nej i sfragmentaryzowanej rzeczywistości i na nowo odnajdywać drogi 
zadomowienia w przestrzeniach współczesnej kultury.
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Between God and man,  
in the clutches of the dictatorships 

of the postmodern world

Między Bogiem a człowiekiem – 
w szponach dyktatur 

ponowoczesności

Małgorzata Duda
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Abstract
Striving to strengthen the need for happiness should disturb anyone 
who does not want to replace God with man. Existing „surrogate de-
ities“, such as consumerism, lust, wrongly understood freedom, and 
deepening secularization force the necessity to take on the subject of 
the attitude that man has today towards God - the Creator. Axion-
ormative neutralization introduces anxiety and fear, which are not 
seeking help in God but in man. A brief diagnosis of society, especially 
Polish, on the example of critical analysis of selected texts, is the main 
goal of the article.

Keywords: God, man, postmodernity, axionormative neutralization

Abstrakt 
Dążenie do wzmocnienia potrzeby szczęścia, winno niepokoić wszyst-
kich, którzy nie godzą się na zastąpienie Boga - człowiekiem. Istnieją-
ce „bóstwa zastępcze“, jak chociażby konsumpcjonizm, pożądanie, źle 
pojęta wolność czy pogłębiająca się laicyzacja wymuszają konieczność 
podjęcia tematyki postawy, jaką przejawia dzisiaj człowiek wobec 
Boga – Stwórcy. Neutralizacja aksjonormatywna wprowadza niepo-
kój i strach, który nie w Bogu, ale w człowieku nakazuje szukać ra-
tunku. Krótka diagnoza społeczeństwa, zwłaszcza polskiego, na przy-
kładzie krytycznej analizy wybranych tekstów, to główny cel artykułu.

Słowa kluczowe: Bóg, człowiek, ponowoczesność, relatywizm moralny



40

Wprowadzenie
Problematyka miejsca i roli człowieka we współczesnym społeczeństwie 
absorbuje przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych od wielu lat. Do-
stępność przekazu informacji generuje budowanie spójnego systemu od-
działywania na postrzeganie świata, budowanie „zbiorowej” wrażliwości, 
w konsekwencji – oczekiwania podobnych postaw wobec „starych” i „no-
wych” zjawisk społecznych. Zagadnienie dynamiki współczesnych społe-
czeństw domaga się, chociażby wspomnienia, kontekstu kulturowego, tak 
istotnego w budowaniu przestrzeni życia. Kultura jest pojęciem niejedno-
znacznym, najczęściej jest definiowana jako „całokształt dorobku ludzko-
ści, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego określo-
nej epoce. Dotyczy całej aktywności ludzkiej, ogółu zachowań, tradycji 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, dorobku materialnego, religii, 
działań artystycznych, wzorów i wzorców. Kultura to ogół wyuczonych 
zachowań, które są wspólne i przekazywane kolejnym pokoleniom (trady-
cja) przez członków danej grupy (społeczeństwa). Jej rolą jest kształtowa-
nie ładu i porządku w życiu zarówno jednostki, jak i społeczeństwa, dzięki 
czerpaniu z historycznych doświadczeń społeczności ludzkich” [1]. Dla 
narodów czy społeczności etnicznych, wspólny język, obyczaje i wartości 
stanowią o ich odrębności, niejako je konstytuują i stanowią swoistą ba-
rierę przed zakusami Innych, obcych. „Wpływ kultury danej społeczności 
na jednostkę jest znaczący w takim stopniu, w jakim jest ona członkiem 
tej społeczności. Jednostka może podlegać różnym kulturom i wpływom, 
ale kultura jest narzędziem, za pomocą którego jednostka tworzy swoją 
tożsamość i ją demonstruje” [2]. A jak jest w społeczeństwie ponowocze-
snym? Odmiennie od swoich przodków, współczesny człowiek może dys-
ponować większą ilością czasu wolnego, z którym często nie wie co zro-
bić, jak go zagospodarować. Wykonywana praca jest coraz lepiej opłacana, 
stąd można więcej środków przeznaczyć na konsumpcję dóbr, niestety nie 
zawsze adekwatnych do potrzeb. Jak podaje 

Z. Bauman, w przeszłości to praca stanowiła płaszczyznę integrującą, 
obecnie funkcję tę przejęła konsumpcja [3]. W przeszłości, popyt na kon-
sumpcję generowały potrzeby, jak również możliwości nabywcze rodziny. 
W społeczeństwie ponowoczesnym to kultura masowego przekazu na-
daje wartości poszukiwanym dobrom, poprzez m.in. reklamę, kształtu-
jąc w ten sposób modę na określone dobro (zarówno to materialne, jak 
i niematerialne). Ponieważ moda, ze swojego założenia jest krótkotrwała, 
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przy jednoczesnym silnym oddziaływaniu na kształtowanie gustów, tak-
że sposobów zachowania, staje się współcześnie jedną z głównych przy-
czyn tworzenia społeczeństwa pełnego obaw, pozbawionego poczucia 
stabilizacji życiowej; zagubienia w sferze normatywnej. Najlepiej ujmuje 
to amerykański filozof społeczny Richard Sennett, który pisze: „ogromne 
znaczenie dla kształtu współczesnej kultury mają następujące cechy cha-
rakterystyczne społeczeństwa ponowoczesnego: krótkotrwałość zamiast 
trwałości, teraźniejszość zamiast przeszłości i przyszłości oraz zmienność 
zamiast stabilizacji” [4].

Ponowoczesność jako sytuacja zmienna
Zdaje się, że powrót do roztrząsania mechanizmów życia we współcze-
snym, ponowoczesnym, społeczeństwie wydaje się niedorzecznością, to 
jednak pogłębiająca się atomizacja życia, wywołująca alienację świadczy 
o  tym, że są to zagadnienia, szczególnie dla ludzi młodych, niezwykle 
istotne.

Szybko zmieniające się oczekiwania, jakie kreują mass media, wpro-
wadzają w przestrzeń życia poczucie niepewności; produkty kultury są 
postrzegane przez pryzmat ich wartości materialnej. Istotnymi potrzeba-
mi stają się te, które są nazwane wprost przez media, mniejsze znaczenie 
mają te kultywowane w rodzinie. Z przestrzeni społecznej niweluje się pa-
mięć historyczną, w tym ocalałe z przeszłości wartości i normy życia, któ-
re oparły się próbie unicestwienia narodu. W zamian oferuje się wspólną 
modę na smaki, ubrania, kształtuje się wspólną wrażliwość na to co ładne 
czy dobre, a więc pożądane społecznie lub przez określone grupy nacisku. 
Następuje unifikacja kultury, która w przypadku ludzi młodych może sta-
nowić realne zagrożenie dla tożsamości narodowej, w konsekwencji przy-
należności. 

Społeczeństwo informacyjne to rzeczywistość, która zmieniła sposób 
komunikowania się ludzi między sobą. „Media stały się trwałym skład-
nikiem współczesnej kultury, są naturalną przestrzenią aktywności czło-
wieka, który jest najważniejszym elementem tego świata. Dzięki mediom 
człowiek może się komunikować, ma dostęp do informacji, może wy-
powiadać swoje opinie, myśli, może się zrzeszać z innymi ludźmi i po-
szerzać swoje możliwości poznawcze” [5]. Jednakże oprócz niewątpliwie 
pozytywnych funkcji, jakie przypisuje się mediom, nie należy zapomi-
nać o negatywnym obliczu „czwartej władzy”. Przyczyniają się one m.in. 
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do inwersji kultury, która polega m.in. na tym, że jeszcze niedawno była 
ona zwrócona ku człowiekowi i wartościom, tymczasem współcześnie zo-
rientowana jest na narzędzia i środki do realizacji celów wyznaczonych 
przez silne korporacje ponadpaństwowe. Rozwój technik komunikowania 
nie sprzyja budowaniu więzi społecznych w małych grupach, zwłaszcza 
w rodzinie. Coraz mniej rozmawia się ze sobą, bardziej przekazuje ko-
munikaty i to często w formie znaków graficznych. Obecność człowieka 
w bliskiej przestrzeni życia staje się wręcz zbędna. Wszechobecny indy-
widualizm, kult młodości, rosnąca obojętność w stosunku do uznanych 
dotychczas autorytetów czy dehumanizacja to tylko niektóre wyznaczniki 
społeczeństwa ponowoczesnego [6]. 

Prawda obiektywna stała się towarem luksusowym, a w niektórych 
społeczeństwach mocno zdewaluowanym. Postępuje sekularyzacja życia, 
dla wielu relatywizm moralny staje się zgubny: nie potrafią określić swo-
jego miejsca w relacji do otaczającego świata. Jednostka ma poczucie życia 
w  chaosie, w skrajnych sytuacjach życia doświadcza nicości; życie traci 
na znaczeniu, liczy się teraźniejszość, chwila. Przeszłość i przyszłość, wy-
daje się, nie mają większego znaczenia. Życie w wszechobecnej wolności 
prowadzi w prostej linii do wynaturzeń. To, co wczoraj było złem, dzisiaj 
postrzegane jest w kategorii dobra. Wszelkie próby stawiania granic uzna-
wane są za przejaw dyskryminacji, ograniczenie jednostkowej wolności. 
„W tak ukształtowanym świecie nie istnieje rozróżnienie między dobrem 
a złem, tylko między przyjemnością a cierpieniem. Nie ma odpowiedzial-
ności i solidarności, jest tylko prawo, które można jednak naginać… Za-
miast kary zasłużonej przez świadome uczynienie zła spada na nas co naj-
wyżej nieznośny przypadek lub rani nas czyjaś zła wola. Nigdy nie jestem 
winny „ja”, zawsze winni są „oni” [7]. Co więcej, „subiektywność danego 
człowieka, jego indywidualne „ja” staje się najwyższą, wręcz jedyną normą 
myślenia, postępowania i nadawania sensu własnemu życiu. Innymi sło-
wy, w perspektywie ponowoczesności dany człowiek nie musi – a nawet 
nie powinien - kierować się obserwacją obiektywnych faktów i uwarunko-
wań, ani też dokonywać logicznych analiz własnego postępowania. Prze-
ciwnie, normą ludzkiego myślenia powinny być subiektywne przekona-
nia danego człowieka, normą postępowania jego subiektywne sumienie, 
a podstawą rozumienia sensu egzystencji powinna być wyłącznie specy-
ficzna historia, specyficzny horyzont doświadczeń i odczuć pojedynczych 
osób” [8]. Tak kształtowana mentalność świata ponowoczesnego wpływa 
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na interpretowanie religii, a co za tym idzie odniesienie do Transcenden-
cji.

W labiryncie „nie-Boga”
Religijność współczesnego człowieka pozostaje w bezpośredniej rela-
cji do  neutralizacji pojęć aksjonormatywnych. M. Dziewiecki wskazuje 
na  niezwykle istotną cechę nowoczesności jaką jest promowanie wizji 
szczęścia, która dała podwaliny odpowiednikom w ponowoczesności. 
Wskazuje na obietnicę powszechnej szczęśliwości propagowaną przez 
socjalistów i komunistów, która w efekcie przyniosła okrucieństwo. Dru-
ga cecha to powszechna emancypacja, obietnica całkowitego wyzwolenia 
z więzów tradycji. Z kolei, postęp i rozwój technologiczny miał w osta-
tecznym rozrachunku zagwarantować pełnię szczęśliwości. Pośród wielu 
konsekwencji takiej utopizacji życia jest „absolutyzacja tolerancji, czyli 
postawienie jej ponad miłością i prawdą, ponad zdrowym rozsądkiem 
i  odpowiedzialnością. Ideologicznie i cynicznie rozumiana tolerancja 
znajduje swoje najbardziej „poprawne” politycznie formy wyrazu w po-
błażaniu wszelkiej słabości człowieka, w akceptowaniu najbardziej nawet 
cynicznych i zaburzonych zachowań oraz w... nietolerowaniu Kościoła ka-
tolickiego” [9]. Konsekwencją takiego podejścia jest chociażby stawianie 
znaku równości między dobrem i złem, tolerancją i nietolerancją, wolno-
ścią i zniewoleniem. 

Podważenie znaczenia życia wspólnotowego obraca się przeciw-
ko wszystkim, którzy propagują życie indywidualistyczne. Zamysłem 
Boga – Stwórcy, od samego początku, było życie z innymi i dla innych 
(Rdz 1,27-29). Człowiek w ponowoczesności coraz rzadziej odczuwa po-
czucie życia wspólnotowego jako pewnej całości, natomiast doznaje po-
czucia jego niepełności. Chyba jeszcze nigdy wcześniej człowiek nie od-
czuwał takiej sprzeczności w myśleniu o Bogu: dla jednych, o czym pisał 
już św. Paweł jest śmiesznością, a dla innych Stwórcą, dla którego odda-
wano życie (1Kor 1,18). Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Jana Paw-
ła II, który mówił, „że zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia 
człowieka”. Upominał: „niech jednak wszyscy Ci, którzy głoszą śmierć 
Boga i pragną Boga wykorzenić ze świata pamiętają, że śmierć Boga może 
doprowadzić do śmierci człowieka” [10]. Wprawdzie idea zastąpienia 
Boga człowiekiem nie jest nowa, jednakże nigdy w przeszłości dążenie to 
nie było tak stanowcze, wręcz agresywne. Według L. Kocika, nie będzie 
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potrzeby potwierdzania czy zaprzeczania idei istnienia Boga, natomiast 
„zepchnie się go po prostu w obręb bytów nieistniejących i skaże na zapo-
mnienie” [11].

Człowiek ogarnięty władzą rozumu albo marginalizuje, albo odrzu-
ca to, co nie pasuje do przyjętych modeli teoretycznych. Wszystko staje 
się płynne, nieostre, możliwe do zakwestionowania. Relatywizm moralny, 
który stanowi sztandarową cechę ponowoczesności, niweluje ze swojej 
przestrzeni nieskończoność, na rzecz postrzegania człowieka i jego życia 
w kategorii skończoności. Jedną z konsekwencji jest dążenie do posiada-
nia wielu autorytetów lub ich całkowite zaprzeczenie, w efekcie końco-
wym odrzucenie Boga jako najwyższego autorytetu. Według H.  Roma-
nowskiej – Łakomy, współczesność pozbawiła ludzi rzeczy, na które do tej 
pory żadna cywilizacja się nie odważyła: obdarła człowieka z tego, co jest 
w człowieku najwspanialsze i święte: z wewnętrznego Boga [12]. Zbudo-
wano świat za ciasny, odhumanizowany; świat bez miłości, zrozumienia 
czy wrażliwości. 

Dochodzi do redefinicji kluczowych pojęć, które porządkowały świat 
wartości, opisywały sposoby postępowania. Myślenie w kategoriach zła 
sprowadza się do truizmu o doświadczeniu życia. Dotychczasowe zna-
czenie terminów zastępuje się innymi treściami, często bagatelizując zna-
czenie pierwotne. Wszędzie można spotkać się z tolerancją postaw, które 
dotychczas uchodziły za niewskazane, wręcz niepożądane. Z jednej stro-
ny reagujemy nazbyt tolerancyjnie, w innych sytuacjach zachowujemy się 
nazbyt agresywnie. W sytuacjach trudnych, nie potrafimy odważnie ko-
munikować swej dezaprobaty. 

Człowiek wytworem swoich własnych dyktatur
U podstaw postrzegania ponowoczesności jako przestrzeni zagarniającej 
terytorium Boga leży książka A. Huxley „Nowy wspaniały świat” z 1931 
roku. Według niej państwo przejmuje wszelką „planistykę” ludzkiego ży-
cia, w tym „produkuje” nowe ludzkie życie. Wszystko co niepożądane, 
brzydkie i zagrażające szczęściu zostało wyeliminowane. W tym nowym 
świecie, ludzie pragną tego, co muszą, a swoje zniewolenie uważają za wol-
ność. Zarówno reprogenetyka, jak i „cywilizacja śmierci” to eliminowanie 
„a priori” istoty poczętej z możliwości spełnienia swojego życia. – to bez-
pośrednie wtargnięcie na terytorium dotychczas bezwzględnie przynależ-
ne Bogu – Stwórcy. Najistotniejszym problemem stało się to, że dzisiejsze 
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człowieczeństwo ginie w świecie, w którym liczy się tylko cel, działanie, 
sukces. Człowiek jest niezdolny do przewidywania skutków dalszych kro-
ków (już dzisiaj, poprzez ingerencję w struktury genomu, dochodzi do 
„programowania” dzieci; nie mówiąc o dokonywanych krzyżówkach mię-
dzy gatunkowych czy klonowaniu osobników). Z jednej strony powinni-
śmy się cieszyć z tak szybkiego postępu w obszarze inżynierii genetycznej 
i technik wspomaganego rozrodu, jednak prawie nikt nie zastanawia się 
nad konsekwencjami tego postępu [13]. 

W czasach minionych człowiek żył w oparciu o swoje zasoby, funk-
cjonował w oparciu o to, co sam wypracował. Dzisiaj działa w oparciu 
o informacje, które do niego dochodzą z zewnątrz. Poprzez kształtowanie 
podobnego myślenia czy zachowania, ludzie stają się niejako swoimi klo-
nami, którymi łatwo manipulować.

Obok powszechnego nawoływania do tolerancji, rozprzestrzenia się 
zjawisko przemocy i wezwanie do jej bezwzględnego ograniczenia. Do-
chodzi do sytuacji absurdalnych, w których niedawny sprawca staje się 
ofiarą. Tolerancja wobec wszystkich odmienności sprawia, że dochodzi 
do  relatywizacji prawa. „W ponowoczesnym społeczeństwie, w świetle 
współczesnych teorii, również i prawo traci swoje tradycyjne cechy syste-
mowe: hierarchiczność, wewnętrzne uporządkowanie, przewidywalność, 
a zwłaszcza legitymizację narodu- państwa. Jesteśmy bowiem świadkami 
pojawiania się „prawa bez państwa”, prawa niehierarchicznego, o zróżni-
cowanych źródłach oraz gwarancjach przestrzegania” [14]. 

Dużym wyzwaniem staje się czasoprzestrzeń. Zarówno rozwój tech-
niki, jak i dokonujące się przemiany polityczne, dały możliwość nie tylko 
komunikowania się z ludźmi na całym świecie, to w ślad za tym zaistnia-
ła możliwość przemieszczania się poza granice swoich państw. Człowiek 
uzyskał swobodę zmiany miejsca zamieszkania, decydowania o sposobie 
zagospodarowania czasu wolnego. Czy jednak rzeczywiście posiada wol-
ność w wyborze spośród szerokiej oferty dedykowanej konsumentom? 
Mobilność, niestety nie jest dostępna dla wszystkich w równym stopniu. 
Widać to szczególnie w regionach świata, gdzie dochodzi do konfliktów 
zbrojnych. Jedni mają możliwości opuszczenia niebezpiecznego miejsca, 
innych nie stać na zmianę miejsca zamieszkania. 

Podobnie wygląda sytuacja z zagospodarowaniem czasu wolnego, 
szczególnie w życiu osób starszych. Nie wszyscy mają nie tylko możliwo-
ści, ale przede wszystkim potrzebę podporządkowania się oczekiwaniom 
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społecznym. Oczywistym jest, że osoby nadaktywne pragną wyciszenia, 
życia według własnego scenariusza. Tymczasem, człowiek jest bombardo-
wany ofertami realizacji siebie w roli seniora według czyjegoś scenariusza. 
Co więcej, odrzucenie którejś z propozycji postrzegane jest jako mani-
festowanie postawy non-konformistycznej. Wolność na warunkach pre-
ferowanych w społeczeństwie staje się jedynie poprawną – wszelkie od-
stępstwa są oceniane negatywnie. Tymczasem, „Czasy ponowoczesne nie 
muszą jednak generować wzajemnego unikania się i separacji wewnątrz-
grupowej, mogą też być płaszczyzną poszukiwań nowej tożsamości” [15].

Szczególnego znaczenia nabrały, znaczeniowo odmienne od poprzed-
nich, dwa terminy: wstyd i ryzyko. Dominuje swoisty ekshibicjonizm 
i krzykliwość zarówno w przestrzeni medialnej, jak i w realu. Odzieranie 
celebrytów z ich prawa do intymności, prywatności nikogo już dzisiaj nie 
dziwi. Co więcej, portale plotkarskie cieszą się niezwykłym zainteresowa-
niem Internautów. Nie wstydzą się zarówno odzierani z życia prywatnego 
celebryci, politycy, ale także dziennikarze nie widzą w takim zachowaniu 
niczego niestosownego. Dochodzi do pomówień, niesłusznych oskarżeń, 
a próby prawnej regulacji i żądania sprostowania czy zwykłych przepro-
sin, właściwie należą do rzadkości. Zwykłe poczucie wstydu przestaje ist-
nieć, co najwyżej zostaje wprowadzone na margines życia normatywnego. 
Destrukcja psychiczna odczuwania wstydu jako reakcji na niewłaściwe 
postępowanie to konsekwencja zagłuszenia własnego sumienia: zarówno 
wstyd, jak i sumienie stanowią bowiem mechanizm samoobrony. Pono-
woczesność wniosła w tę problematykę nową jakość: wstydzimy się także 
dobrych uczynków, szczególnie wtedy, kiedy odbiegają one od społecz-
nie pożądanych. Próba obrony własnej racji, odmiennej od preferencji 
większości, staje się dzisiaj powodem do wstydu postrzeganego jako zło. 
Owszem, w ramach prawa do wolności można mieć zdanie odmienne 
od  ogółu, ale należy zachować go dla siebie. Inaczej można się narazić 
na społeczny ostracyzm [16].

Od najmłodszych lat słyszymy o ryzyku, które musimy podejmować, 
aby zrealizować założone cele. Ryzyko staje się niejako „drugim ja”. Ryzy-
ko nie jest obce człowiekowi, nieustannie żył w jego cieniu: miał poczucie 
niepewności, zagrożenia codziennej egzystencji ze strony przyrody, jak 
i innych ludzi. W ponowoczesności pojawiła się jego nowa jakość – ba-
gatelizowanie jego skutków. W innym aspekcie, dochodzi do uniwersa-
lizacji ryzyka. Degradacja środowiska naturalnego, nieodpowiedzialna 
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aktywność człowieka co do stosowanych rozwiązań technologicznych czy 
zwykły „błąd ludzki”, wszystko to sprawia, że zagrożenie kataklizmem 
w jednym miejscu na ziemi, dotyka ludzi nie tylko w konkretnym miej-
scu geograficznym, ale zagraża milionom ludzi na ziemi. Ryzyko staje 
się udziałem każdego, bez względu na miejsce zamieszkania czy zasob-
ność materialną. Związane z ryzykiem, poczucie strachu jest eskalowane 
poprzez środki audiowizualne, dla których tragiczność danej katastrofy 
stanowi „pożywkę” dla utrzymania atrakcyjności przekazu przez wiele 
dni. „Rosnąca świadomość ryzyka w ponowoczesnym świecie ma ścisły 
związek z zanikiem, charakterystycznych dla społeczeństw tradycyjnych, 
remediów psychologicznych, tj. mechanizmów obronnych, odwołujących 
się do zabiegów magicznych czy wiary religijnej. Nowożytna sekularyza-
cja zachodniej cywilizacji pozostawiła człowieka samotnego, skazanego 
na własne siły, w obliczu życiowych zagrożeń. Źródłem powiększającej się 
świadomości odczuwanych niebezpieczeństw, jest również coraz częściej 
spotykana bezradność wysoko wykształconych ekspertów technicznych 
oraz fachowców medycznych, którzy w wyniku nagłośnionych przez me-
dia przykładów swych porażek, stracili społeczne zaufanie” [15].

Zakończenie 
Przegląd literatury przedmiotu uświadamia potrzebę nieustannej edu-
kacji społeczeństwa o miejscu, w którym przychodzi mu egzystować, 
o mechanizmach które zagrażają istocie człowieczeństwa, o przyczynach 
i skutkach podejmowanych decyzji w imię dobra wspólnego. Wskazanie 
zagrożenia, jakim dla samego siebie pozostaje człowiek, staje się wyzwa-
niem dla wszystkich, którym nie obojętna jest przyszłość, którą buduje się 
dzisiaj. Podejmowane przez ludzi ryzyko egzystencji nie musi stanowić 
zagrożenia dla następnych pokoleń. Wolność nie musi oznaczać anar-
chii, pod warunkiem respektowania przysługujących praw, w tym pra-
wa do wyznawanej religii – prawa do wiary w Boga. Historia ludzkości 
pokazuje, że w sytuacji zagrożenia, odwołanie się do drugiego człowie-
ka nie wystarcza, bo odkrywa się jego ograniczoność, ułomność. Mocne 
atuty jednostki, w sytuacji niesprzyjającej, zamieniają się w jej słabości. 
Przyrzeczenia, umowy czy akty prawne w konsekwencji noszą znamiona 
czasowości, potęgując niepewność, eskalując dalsze ryzyka. Z kolei, od-
wołanie się do historii uzmysławia, że człowiek posiada potężne zasoby, 
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które ukształtowane zostały w doświadczeniach przeszłych pokoleń, dla 
których pasem transmisyjnym do współczesności stała się kultura. 

Dzięki tym zasobom uświadamiamy sobie, że „wszystko już było”: wąt-
pliwości, zagrożenia, wojny i rewolucje, kataklizmy przyrodnicze. Czło-
wiek radził sobie z nimi lepiej lub gorzej, jednak swoją przyszłość budo-
wał w relacji do Transcendencji. Wiara w Boga, z jednej strony wskazuje 
ułomność natury ludzkiej (skłonność do grzechu), a z drugiej wskazuje 
źródło siły, niezawodności, z której każdy może czerpać.
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An ambivalent image of religious 
individualism in the New Testament
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indywidualizmu religijnego 
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Abstract
The image of an individual approach to religiosity is clearly marked 
in the New Testament. However, there is a positive and negative un-
derstanding. On the one hand, personal and individual contact with 
God and another human being is necessary, on the other hand one 
can see that man cannot close himself only in his own world of sub-
jectivism. The image of Nicodemus, a Canaanite woman or a healed 
Samaritan – shows individuals who have excellent contact with Je-
sus. There is also a negative picture of Judas Iscariot, Ananias and 
Sapphira and Paul the Apostle, whom everyone has left. Thus, the 
New Testament has a double view – positive and negative, depending 
on the specificity of a given biblical narrative. Today it certainly is the 
same. Some individuality trends are necessary and good, while others 
are very dangerous and even bad.

Keywords: Individualism, the New Testament, a positive and nega-
tive image.

Wprowadzenie
Obraz indywidualnego podejścia do religijności jest wyraźnie zaznaczony 
w Nowym Testamencie. Jednakże widać tu rozumienie pozytywne oraz 
negatywne. Z jednej strony konieczny jest personalny – osobisty i indywi-
dualny kontakt z Bogiem i drugim człowiekiem, z drugiej zaś widać, że nie 
może człowiek zamknąć się jedynie w swoim własnym świecie subiektywi-
zmu. Obraz Nikodem, kobiety Kananejskiej czy Samarytanina – ukazują 
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jednostki, które mają doskonały kontakt z Jezusem. Jest także i negatywny 
obraz Judasza, Ananiasza i Safiry oraz Pawła, którego wszyscy opuścili.

Można zatem dostrzec w Nowym Testamencie ujęcie podwójne – po-
zytywne i  negatywne, uzależnione od specyfiki danej narracji biblijnej. 
Dziś z pewnością jest tak samo. Niektóre trendy indywidualizmu są ko-
nieczne i dobre, inne zaś bardzo niebezpieczne, a nawet złe.

Metodą, użytą w opracowaniu wskazanych danych, uczynimy anali-
zę historyczno-krytyczną wyselekcjonowanych perykop ewangelicznych, 
w których możemy się spotkać z indywidualizmem. Materiałem badaw-
czym będzie tekst owych perykop w wydaniu krytycznym [1] oraz naj-
ważniejsze komentarze egzegetyczne. 

Analizując tekst Nowego Testamentu zauważamy najczęściej, że mamy 
do  czynienia ze wspólnotą, bądź to Kościoła, Apostołów, uczniów czy 
współpracowników w dziele ewangelizacji. Rzadko pojawiają się sceny, 
że ktoś sam coś robi, mówi czy się modli. Dlatego tym bardziej intere-
sujące jest to, co stanowi indywidualizm w życiu Jezusa, Jego ucznia czy 
kogokolwiek, kto sam jest w centrum narracji. Nawet możemy zauważyć, 
że Pan Jezus powołuje do grona swoich Apostołów braci: Jakuba i Jana 
oraz Andrzeja i Piotra. To także oznacza ważną prawdę, że akcent pada 
na wspólnotę, rodzinę, naród, którego jednostka jest częścią. Oczywiście 
Jezus podchodzi indywidualnie do każdego człowieka, ale widzimy w Bi-
blii akcent raczej na wspólnotę, które tworzą jednostki. Kluczem być może 
do zrozumienia tego promowania grupy ludzi jest zdanie z Księgi Rodza-
ju, gdzie sam Bóg Stworzyciel mówi, że „nie jest dobrze, żeby człowiek był 
sam” [2]

Nawet sceny, które tutaj wymienimy, trudno oderwać od drugiego 
człowieka, ale spełniają one normy indywidualizmu, gdzie postaci wystę-
pują samotnie w relacji do Jezusa. Optyka owych scen skupia się na indy-
widualnym spotkaniu Bożego Syna z konkretnym człowiekiem. Rozmowę 
może także prowadzić Apostoł Piotr lub Paweł. 

Takie zdarzenia, jak zresztą większość spraw w Biblii czy w codzien-
nym życiu, mają wymiar pozytywny lub negatywny. Tak samo może-
my odszukać obrazy, w których owe jednostki spełniają rolę bohaterów 
i świętych, ale także zdrajców czy obojętnych na dobro. 

W pierwszej grupie wymienimy trzy postaci: Nikodema (J 3,1-21), 
który w nocy rozmawiał sam na sam z Jezusem, kobietę kananejską 
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(Mt 15,21-28) oraz uzdrowionego trędowatego, który jako jeden z dzie-
sięciu przyszedł, aby Jezusowi podziękować za dar zdrowia (Łk 17,11-19). 

W drugiej grupie, która prezentuje indywidualizm w ujęciu negatyw-
nym także przybliżymy postawy trzech postaci: Judasza Iskarioty, który 
zdradził Mistrza (Mt 26,14-16), Ananiasza i Safirę – małżonków, którzy 
próbowali oszukać Kościół i Ducha Świętego (Dz 5,1-11) oraz Pawła Apo-
stoła, którego opuścili wszyscy współpracownicy, ale pozostał z nim Je-
zus, który go wzmocnił (2 Tm 4,16-18). 

Pozytywne obrazy indywidualizmu w Nowym Testamencie
Pierwszym punktem analiz uczyńmy pozytywne obrazy nowotestamental-
nego indywidualizmu, który przybliżą trzy postaci: Nikodem, Kananejka 
i Samarytanin, uzdrowiony z trądu. Wszyscy oni przyszli do Jezusa samot-
nie i prowadzili z Nim dialog w cztery oczy. Nikodem pragnął porozma-
wiać na ważne religijnie tematy i lepiej zrozumieć wielkiego Nauczyciela 
z Nazaretu. Kananejka i trędowaty Samarytanin mieli sprawę dotyczącą 
uzdrowienia swej choroby – Samarytanin lub choroby córki – Kananejka. 
Wszyscy oni ukazują indywidualizm w rozumieniu pozytywnym, gdzie 
przychodzą do Jezusa i sam na sam prowadzą skuteczny dialog. Wszyscy 
bowiem otrzymują to, po co do Jezusa przyszli: Nikodem  – pouczenie, 
Kananejka – uzdrowienie córki oraz Samarytanin oczyszczenie z trądu.

Pierwszą z owych postaci uczyńmy Nikodema [3], który jest do-
stojnikiem żydowskim (ἄρχων τῶν Ἰουδαίων) i faryzeuszem (ἐκ τῶν 
Φαρισαίων). Nikodem to człowiek bardzo znaczący w społeczeństwie, 
gdyż Nowy Testament wymienia jeszcze, jako dostojnika (ἄρχων): Jaira 
oraz człowieka, który Jezusa pytał o życie wieczne. Dodatkowo św.  Jan 
wyjaśnia, że Nikodem był faryzeuszem, czyli człowiekiem, który pragnął 
przestrzegać drobiazgowo Prawa Mojżesza, wierzył w życie wieczne, anio-
ła i zmartwychwstanie. Nikodem przyszedł do Jezusa nocą (ἦλθεν πρὸς 
αὐτὸν νυκτὸς), właściwie nie wiadomo dlaczego. Być może chodziło tutaj 
o jego prestiż, którego nie chciał stracić, udając się na rozmowę z Rabbim 
z Nazaretu w ciągu dnia. Wiemy, że był to człowiek bardzo znany i sza-
nowany. Jezus, na wstępne pozdrowienie Nikodema, rozpoczął pouczenie 
o powtórnym narodzeniu się człowieka z wody i Ducha. Tylko taki czło-
wiek „odrodzony” może ujrzeć królestwo Boże. Nikodem próbował zro-
zumieć to pouczenie w sposób naturalny i pojawił się tutaj problem, jak 
człowiek może znów wejść do łona swej matki, i narodzić się jeszcze raz? 
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Tymczasem Jezus poucza, że nie chodzi w tym „odrodzeniu” o naturę, ale 
o łaskę – o narodziny w łasce Boga, która działa przez wodę i Ducha. Jezus 
precyzuje, że wszystko, co narodziło się z ciała jest cielesne, a więc i niosące 
ze sobą konieczność śmierci, to zaś, co narodziło się z Ducha, jest ducho-
we, a więc i nieśmiertelne. Porównując jeszcze obraz takiego narodzonego 
powtórnie człowieka do powiewu wiatru, który otrzymuje tutaj bardzo 
ważny termin: (τὸ πνεῦμα). Narodziny z Ducha oraz sam wiatr, który nie 
wiadomo skąd ani dokąd wieje, to ten sam wyraz grecki. Ujęcie jednak 
teologiczne zmienia znaczenie wyrazu i czyni go podmuchem powietrza 
albo Duchem, który „odradza” człowieka. Geniusz św. Jana wychodzi tu-
taj także w zestawieniu dwóch wersetów: 3 i 5, gdzie rozgranicza ujrzenie 
(οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ) Królestwa i wejście (οὐ δύναται 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ) do niego [4]. Dalsze wywody Mi-
strza i Nikodema skupiają się na miłości Boga do ludzi, dzięki czemu 
otrzymują oni zbawienie przez Jezusa. Jezus mówi o sprawach ziemskich, 
a Nikodem ich nie rozumiał, więc Mistrz zadał pytanie retoryczne, że nie 
zrozumie on tym bardziej spraw „niebiańskich”. Nikodem, choć był zna-
czącą postacią, nauczycielem Izraela i pobożnym faryzeuszem, to jednak 
z konfrontacji z wiedzą Jezusa wypadł bardzo blado. Jezus natomiast po-
wiedział, że zna jeszcze rzeczy, które ogromnie przewyższają tylko ziem-
skie pojmowanie, ale ich nie będzie mówił, gdyż Nikodem ma problemy 
ze zrozumieniem spraw mniejszego zakresu. Kolejna myśl Jezusa, o której 
rozmawia z Nikodemem to obraz węża, wywyższonego na pustyni oraz 
światłości, która przyszła na świat. Wąż miedziany, znany z Księgi Liczb, 
okazał się ratunkiem dla Izraelitów ukąszonych przez jadowite węże. Tak 
samo wywyższony (ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου) zostanie Syn 
Człowieczy, aby stać się ratunkiem dla ludzi, ukąszonych przez grzech. 
Problemem jest jednak obraz światłości, od której uciekają ludzie, którzy 
kochają i praktykują grzech i nienawidzą światła, a do której przybliżają 
się sprawiedliwi, aby wyszło na jaw, że ich uczynki dokonane są w Bogu.

Jak widzimy w pierwszej odsłonie obraz indywidualizmu jest jak naj-
bardziej pozytywny. Nikodem przyszedł do Jezusa nocą i prowadzili ze 
sobą raczej długą rozmowę. Temat nowego narodzenia z wody i Ducha, 
został rozwiązany i Nikodem mógł zrozumieć o co chodzi Jezusowi. Ob-
raz miłości Boga, wywyższenia węża na pustyni i Chrystusa na krzyżu 
oraz testującą ludzkie postawy światłość, to bardzo konkretny „wykład” 
teologiczny, w którym uczestniczył tylko jeden uczeń – Nikodem. Ale 
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wiemy, że to właśnie on przyszedł do Jezusa! Chciał się czegoś nauczyć 
osobiście, bez tłumu, nawet bez apostołów i innych uczniów. Druga stro-
na owej narracji do fakt, że Jezus ma czas dla jednego człowieka. Pewnie 
całą noc ze sobą rozmawiali, albo przynajmniej wiele godzin, a Jezus nie 
był senny, nie powiedział: „przyjdź jutro”. 

Druga postać, która prezentuje obraz indywidualizmu pozytywnego 
to kobieta Kananejska (γυνὴ Χαναναία), która pochodziła z okolic Tyru 
i Sydonu. Ważną prawdą, którą trzeba sobie uświadomić na samym po-
czątku owej sceny jest fakt, że Jezus przebywał w okolicach Tyru i Sydonu, 
czyli na terenie dzisiejszego Libanu. Owe ziemie zatem także są uświęcone 
obecnością Chrystusa i zaliczone być muszą do Ziemi Świętej, choć są 
poza terenami Izraela. Kobieta Kananejska, która pochodziła z tamtych 
okolic wołała za Jezusem, aby ulitował się nad nią (ἐλέησόν με), gdyż 
jej córka jest ciężko dręczona przez demona (κακῶς δαιμονίζεται) [5]. 
Na to jej wołanie, Jezus początkowo nie wypowiedział ani słowa – milczał. 
Co dla Ewangelii jest bardzo wymowne, gdy Jezus nie wypowiada żad-
nego słowa. Jest to jakby wstrzymanie akcji, po którym wypowie zdanie, 
które jest doskonale przemyślane i zawiera niezwykle ważne pouczenie. 
W całość narracji włączają się teraz uczniowie Jezusa, którzy proszą Go, 
aby ją uciszył, gdyż za nimi krzyczy, co tworzy raczej sytuację niekomfor-
tową. Jezus wówczas wypowiada mocne słowa, że jest posłany tylko (εἰ 
μὴ) do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jest to niezwykle interesu-
jące zestawienie faktów przez Ewangelistę. Z jednej strony Jezus idzie na 
tereny pozaizraelskie – w okolice Tyru i Sydonu, ale jest przedstawiony, 
jako ten, który tylko szuka zaginionych owiec izraelskich. A tu przychodzi 
kobieta Kananejska i prosi o uzdrowienie swej córki [6]. Wytrwałość tej 
kobiety, która opisana jest w Ewangelii, jest znamienna. Do tej pory wo-
łała (ἔκραζεν), teraz zaś podchodzi do Jezusa bezpośrednio, upada przed 
Nim i prosi, aby jej pomógł (βοήθει μοι). Z pewnością warto zauważyć, 
że na krzyk owej kobiety, Jezus reaguje milczeniem i dialogiem ze swoimi 
uczniami, gdy zaś owa kobieta przyszła do Niego bezpośrednio i spokoj-
nie mówi, wówczas wchodzi z nią w dialog i spełnia jej prośbę. Cicha, 
indywidualna prośba jest wysłuchana, krzyk i zmuszanie niejako do dzia-
łania, Jezus ignoruje. Na jej prośbę, która jest już cicha i bezpośrednia, 
Jezus odpowiada bardzo brutalnym można by rzec stwierdzeniem, że nie 
jest dobrze zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom (οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν 
τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις) [7]. To zdanie jest z jed-
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nej strony bardzo intensywne emocjonalnie, i wielu ludzi poczuło by się 
niekomfortowo słysząc taką odpowiedź. Jest jednak w tym zdaniu ogrom-
nie ważne pouczenie Ewangelii, które mówi, że człowiek jest zawsze waż-
niejszy niż zwierzęta. W kontekście jednak wypowiedzi Jezusa do owej 
kobiety, widzimy, że ona dobrze zrozumiała pouczenie, które stwierdza, że 
Żydzi są narodem wybranym, zaś Kananejczycy nie. Nie ma zatem prawa 
do  łaski ze strony Żyda przed Jego krewnymi. I tu Ewangelia pokazuje 
z jednej strony ogromną wiarę owej kobiety, która nie jest żydówką, z dru-
giej zaś Jezusa, który ratuje nie jedynie Żydów, ale każdego człowieka, 
który ma głęboką wiarę wyrażoną przez postawę wobec Niego [8]. Wiara 
owej kobiety jest ogromna (ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις), podobnie, jak 
Setnika, o którego wierze powiedział Jezus, że nawet w Izraelu takiej wiary 
nie znalazł (por. Łk 7,1-10). 

Patrząc na kobietę Kananejską, o której indywidualnym podejściu 
do  Jezusa przeprowadziliśmy analizę, trzeba zauważyć po pierwsze jej 
wielką wytrwałość i determinację. Ona niejako musiała osiągnąć to, czego 
pragnęła – uzdrowienia swej córki, dręczonej przez demona. Okazją było 
to, że Jezus przybył w jej strony (Tyr i Sydon). Zauważyliśmy, że Jezus 
chodził nie tylko po ziemi Izraela, ale także po ziemi pogańskiej, w której 
uzdrawiał i głosił Ewangelię. Postawa Jezusa poucza nas, że liczy się dla 
niego bardziej wyznanie wiary indywidualne, a nie krzyk w jego stronę 
na forum publicznym. Co wyraźnie potwierdza pozytywny obraz nowo-
testamentalnego indywidualizmu. 

Trzeci wybrany przykład pozytywny, gdy idzie o indywidualizm no-
wotestamentalny to narracja o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych 
(Łk 17,11-19). Od razu trzeba tutaj zaznaczyć, że działali oni na początku 
wspólnie – w dziesięciu, po uzdrowieniu jednak, do Jezusa przyszedł po-
dziękować zaledwie jeden – Samarytanin. Samarytanie, jak to wiemy, byli 
uważani przez Żydów za lud obcy, nawet za „cudzoziemców” [9]. Łukasz 
stwierdza, że Jezus zmierza do Jerozolimy i przechodzi przez pogranicze 
Samarii i Galilei (διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας). Z wcześniejszej 
podróży Jezusa do Świętego Miasta wiemy, że Samarytanie nie przyjęli Go, 
gdyż zmierzał właśnie do Jerozolimy (por. Łk 9,53n). Samarytanie nie byli 
więc nastawieni do Niego pozytywnie, a Jego uczniowie chcieli na nich 
zesłać ogień z nieba i zniszczyć ich (πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ἀναλῶσαι αὐτούς). Teraz, w rozdziale siedemnastym Ewangelii Łukaszo-
wej Jezus znów udaje się do Jeruzalem i przechodzi przez Samarię. Wy-
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chodzi Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych, którzy zatrzymują się z da-
leka (οἳ ἔστησαν πόρρωθεν). Nie wolno im było przybliżyć się do ludzi 
zdrowych, dlatego stoją w oddali. Podobnie, jak w poprzedniej scenie, gdy 
kobieta Kananejska wołała głośno za Jezusem, oni także zawołali podnie-
sionym głosem (ἦραν φωνὴν λέγοντες). Ich wołanie było bardzo skon-
centrowane i zawierało jedną prośbę, aby Jezus, Mistrz, ulitował się nad 
nimi (Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς). Owe cztery wyraz greckie zawiera-
ją całość ich natarczywej prośby, która nie mówiła nic o ich chorobie trą-
du, ani o tym, czego oczekiwali od Mistrza. Oni wołali o litość. Wiedzieli, 
że Jezus się „domyśli” o co im chodzi, gdyż byli trędowaci. Nie zawiedli 
się na swojej inteligencji, gdyż Jezus powiedział im, aby szli pokazać się 
kapłanom. Kapłani byli, w myśl przepisów Prawa Mojżeszowego, odpo-
wiedzialni za ocenę i uzdrawianie z choroby trądu. Dlatego właśnie Jezus 
odsyła ich do oceny, której dokonywali kapłani. Gdy oni szli, aby wypełnić 
to, co im Jezus polecił, zostali oczyszczeni. Uzyskali więc to, o co prosili 
Jezusa, choć nie w sposób bezpośredni. Ta scena poucza nas bardzo głę-
boko o fakcie, że Jezus zna naszą kondycję i potrzeby i nie musimy Mu 
mówić wszystkiego, o co nam chodzi. On się „domyśli” – On wie, czego 
człowiek potrzebuje. Tutaj św. Łukasz wchodzi w głębię ludzkiego serca 
jednego z dziesięciu oczyszczonych z trądu. Samarytanin (Σαμαρίτης) 
zauważył, że jest zdrowy, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł 
do nóg Jezusa i dziękował Mu. Widzieliśmy wyżej, że Samarytanie nie byli 
przychylni Jezusowi, ani innym Żydom. Tymczasem ów Samarytanin jako 
jedyny, przychodzi do Jezusa, uwielbia Go, padając do jego nóg, dziękując 
za uzdrowienie. 

Tu znów widzimy bardzo wyraźnie indywidualizm w ujęciu pozy-
tywnym, jak w obu powyższych przypadkach. Łaskę zdrowia otrzymało 
dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden przyszedł z powrotem, aby Jezu-
sowi osobiście podziękować. W rozmowie z nim, Jezus stwierdza, że zo-
stało oczyszczonych dziesięciu, ale zaledwie jeden wrócił i podziękował. 
Do niego zaś wypowiedział ważne słowa, które korespondują z postawą 
Kananejki i Nikodema, że posiada wielką wiarę, która dała mu uzdro-
wienie. Jezus wydaje się, że schodzi na drugi plan, a na pierwszy wysuwa 
ową mocną wiarę Samarytanina. Tymczasem ów człowiek miał tę wiarę 
i wcześniej, ale bez spotkania z Jezusem i posłuszeństwa Jego nakazowi, 
dalej byliby wszyscy trędowaci. Indywidualne spotkanie daje obraz wiary 
i bliskości z Bożym Synem. 
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Pozytywny obraz nowotestamentalnego indywidualizmu zaprezento-
wały trzy wybrane perykopy, w których przeanalizowaliśmy ową posta-
wę w ujęciu Nikodema, który prowadził całonocną rozmowę z Jezusem 
„w cztery oczy”. Kobieta Kananejska to wzór wytrwałej wiary, która osiąga 
cel – uwolnienie od wpływy złego ducha. Tu zauważyliśmy także ważną 
myśl, że owa kobieta błagała Jezusa o uzdrowienie swej córki. Nie pro-
siła o  swoje szczęście, zdrowie czy bogactwo. Może zatem być w indy-
widualizmie odniesienie do kogoś bliskiego, na kim nam bardzo zależy. 
Możemy zatem osobiście rozmawiając z Jezusem wyprosić łaski dla in-
nych. Trzeci obraz to uzdrowiony z trądu Samarytanin, który także nie 
należał do narodu Izraela, a pokazał, że potrafi podziękować, jako jedyny 
z dziesięciu uzdrowionych. Wszystkie owe postaci mają ważną wspólną 
cechę – wiarę w fakt, że Jezus jest Bożym Synem, który może uzdrowić, 
przemienić życie i pouczyć o tajemnicach życia duchowego. 

Negatywne obrazy indywidualizmu w Nowym Testamencie
Drugą stroną medalu, jaką trzeba zauważyć w obrazie indywidualizmu 
w  Nowym Testamencie są przykłady negatywne, w których trzeba za-
uważyć prawdę, że alienowanie siebie i swojej rodziny od Jezusa i Ko-
ścioła niesie ze sobą wielkie niebezpieczeństwo utraty łaski i życia. Pierw-
szą z negatywnych postaci z pewnością trzeba uczynić Judasza, jednego 
z  Apostołów, który zdradził Jezusa za korzyść majątkową. Drugą nega-
tywną scenę znajdujemy w Dziejach Apostolskich, gdzie Ananiasz i Safira 
okazują się nieuczciwi wobec wspólnoty Kościoła, i podobnie, jak Judasz, 
skupiają się na pieniądzu, a nie na dobru duchowym i uczciwości. Ostatni 
z przykładów to osamotnienie św. Pawła, którego wszyscy ze znajomych 
i współpracowników opuścili i zostawili samego w dziele ewangelizacji.

Najbardziej bodajże negatywną postacią w Ewangelii jest Judasz Iska-
riota (Ἰούδας Ἰσκαριώτης), jeden z powołanych przez Jezusa Apostołów, 
który okazał się zdrajcą. Ewangelia Mateusza opowiada w sposób bardzo 
plastyczny cały obraz jego zdrady. Idzie on do arcykapłanów, którzy pra-
gnęli Jezusa zgładzić, ale nie w sposób jawny, gdyż bali się tłumów, które 
szły za Jezusem. Potrzebowali zatem kogoś, kto wskaże im miejsce pobytu 
Jezusa, aby można było Go pojmać bez towarzystwa tłumu. Tłum bowiem 
mógł wystąpić przeciwko arcykapłanom i faryzeuszom, solidaryzując się 
z Jezusem, a wiadomo, że za Nim zawsze szedł tłum ludzi, którzy starali 
się Go dotknąć, aby znaleźć uzdrowienie. Judasz Iskariota jest więc świet-
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nym człowiekiem, który umożliwi przełożonym ludu pojmanie i zniszcze-
nie Jezusa. Judasz zadaje im pytanie, co mu ofiarują za wydanie Jezusa 
(τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν). Oni zaś wyznaczyli 
mu trzydzieści srebrników (οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια). 
Od tego momentu Judasz szukał sposobności, aby Go wydać im bez obec-
ności tłumu. Całość narracji Mateuszowej o zdradzie Judasza wkompo-
nowana jest między dwie sceny: poprzedzająca to namaszczenie Jezusa 
w Betanii, gdzie kobieta „marnotrawi” dla Jezusa bardzo cenny olejek oraz 
następująca to Ostatnia Wieczerza, gdzie Jezus daje się swoim uczniom 
w Eucharystii. Judasz skupia się jednak nie na Jezusie, ale na pieniądzu 
i właśnie taka postawa gubi tego Apostoła [10].

Negatywny obraz indywidualizmu zobrazowany przez postawę Juda-
sza Iskarioty wskazuje nade wszystko na fakt, że w gronie dwunastu apo-
stołów był jeden człowiek, który nie patrzył na Jezusa i Jego dzieło zbawie-
nia, ale na pieniądze i ich posiadanie. Dla Judasza „mamona” (μαμωνᾷ) 
[11] była ważniejsza niż Bóg. Tu trzeba zaznaczyć, że ów zdrajca to jeden 
z dwunastu, a to stanowi 8,33%. Reszta apostołów okazała się pozytyw-
na, choć Piotrowi też raz nie wyszło dawanie świadectwa o Mistrzu. War-
to przypomnieć sobie jeszcze ważną prawdę, według której arcykapłani 
i przełożeni ludu szukali sposobu, aby Jezusa zniszczyć. Oni potrzebowali 
zdrajcy, a Judasz ubił z nimi „interes”, którego efektem jest śmierć Mistrza 
na krzyżu.

Druga scena, w której zobrazowana jest negatywna postać indywidu-
alizmu to narracja z Dziejów Apostolskich o Ananiaszu i Safirze (Ἁνανίας 
σὺν Σαπφίρῃ). Owo małżeństwo działa niejako wspólnie, ale także jest ob-
razem indywidualizmu, gdyż oboje umawiają się ze sobą i odkładają część 
pieniędzy ze sprzedaży posiadłości dla samych siebie. Pozostali ludzie Ko-
ścioła oddawali apostołom wszystko, a potem żyli we wspólnocie dóbr. 
Tutaj widać, że Ananiasz i Safira chcieli brać udział w dobrach wspólno-
ty, ale odłożyli sobie jakąś część. Nie dali zatem wszystkiego Kościołowi 
[12]. Piotr, napełniony Duchem Świętym, został pouczony o nieuczciwo-
ści Ananiasza i wykazał, że był nieuczciwy wobec reszty wspólnoty. Karą 
za uczynienie z siebie dobroczyńcy, który jednak nie był w stu procen-
tach sprawiedliwy, zaowocowało jego śmiercią. Ananiasz padł martwy 
(πεσὼν ἐξέψυξεν) na słowa Piotra. Próba oszukania ludzi może się udać, 
ale usiłowanie oszukania Boga jest niemożliwe i tu pokazuje nam tekst 
Pisma Świętego właśnie ową prawdę. Po około trzech godzinach później 
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przyszła do Piotra Safira, która solidarnie z mężem, zgodnie z ustalenia-
mi, potwierdziła, że sprzedali posiadłość za umówioną kwotę. Także więc 
i ona wykazała się nieuczciwością wobec Kościoła i Boga, a solidarnością 
z  własnym mężem. Także i ona pada martwa (ἔπεσεν… καὶ ἐξέψυξεν) 
i zostaje pogrzebana tego samego dnia przy swoim mężu [13]. 

Nieuczciwość wobec Boga i Kościoła owocuje śmiercią Ananiasza 
i jego żony, Safiry. Ich postawa jako solidarnych dwojga osób wydaje się 
na pierwszy rzut oka pozytywna, ale oni umówili się w złym, w nieuczci-
wości. Dlatego indywidualizm, który oni prezentują, choć nie w pojedyn-
kę, ale w małżeństwie jest obrazem negatywnym. Nie wolno zatem soli-
daryzować się ze złem, oszustwem i kłamstwem, gdyż taka postawa jest 
śmiercionośna dla wszystkich, którzy w złu się solidaryzują. 

Trzeci obraz negatywnej postawy indywidualizmu to osamotnienie św. 
Pawła. Napisał on do swego ucznia Tymoteusza (2 Tm 4,16-18), że w pierw-
szej obronie nikt z nim nie został, ale go wszyscy opuścili (Ἐν τῇ πρώτῃ 
μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον). Pa-
weł dokonywał ważnej czynności, jaką jest apologia – obrona wiary kato-
lickiej. W tej jego apologii pozostał na arenie walki słownej sam. Opuścili 
go wszyscy [14]. Wiemy doskonale, że Paweł był zaprawiony do walki, 
znoszenia niewygód i trudów, do cierpliwości i opanowania. Wszystko 
potrafił, gdyż Bóg był z nim, a on z Bogiem. Dla Ewangelii żył, aby mieć 
w niej swój udział. Występował w dobrych zawodach i liczył na wieniec 
zwycięstwa. Tymczasem tutaj poucza swego wybranego ucznia – Tymo-
teusza, że może się przydarzyć w życiu apostolskim osamotnienie, które 
spowodowane będzie indywidualizmem najbliższych współpracowników, 
którzy pójdą sobie swoją drogą, a nie drogą Jezusowej Ewangelii. Od razu 
św. Paweł stwierdza, że Pan przy nim stanął (ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη), 
znów pouczają Tymoteusza, na kim ma polegać i kto nigdy nie zawiedzie. 
Pan zawsze jest w swoim dziele apologii i ewangelizacji. Paweł mówi dalej, 
że został ocalony z paszczy lwa oraz ufa, że Pan wyrwie go od wszelkiego 
złego czynu i przyjmie do swego królestwa.

Osamotnienie Pawła, którego opuścili wszyscy współpracownicy, to 
mocne i otrzeźwiające pouczenie dla Tymoteusza, że nie powinien liczyć 
na ludzi, ale skupić się na Bogu. Ludzie, pochłonięci indywidualnymi 
sprawami, nie wejdą na sto procent w dzieło ewangelizacji. Różnią się dia-
metralnie od Pawła, który cały był dla Ewangelii. Tymoteusz musi o tym 
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pamiętać, a św. Paweł doskonale o tym go poucza w powyższym świadec-
twie.

Negatywne postawy nowotestamentalnego indywidualizmu, które 
przybliżyliśmy w powyższych analizach przede wszystkim ukazują niebez-
pieczeństwo służenia doczesności, która wyraża się w trzydziestu srebrni-
kach Judasza Iskarioty, które wolał niż Bożego Syna oraz z pieniądzach, 
odłożonych przez Ananiasza i Safirę – małżeństwo, które nie otwarło się 
całkowicie na wejście do wspólnoty Kościoła. Pieniądze zaślepiły tych lu-
dzi i wybrali „mamonę” a nie Boże życie. Podobną scenę przestawił św. 
Paweł swemu uczniowi Tymoteuszowi, którego poucza, że mogą apostoła 
zostawić nawet najbliżsi współpracownicy, idąc indywidualnie za swoimi 
sprawami, a ewangelizację i świadków Pana, zostawią samych. Tu jed-
nak Paweł daje świadectwo, że Jezus nigdy nie zostawia człowieka, nawet 
opuszczonego przez wszystkich. On jest wierny do końca i wpiera Pawła 
aż do Rzymu, gdzie dał świadectwo ostateczne. 

Zakończenie 
Nasze ujęcie nowotestamentalnego indywidualizmu ogniskuje się 
na dwóch obszarach: pozytywnym i negatywnym. Z jednej strony widać 
wyraźnie, że choć mówimy zawsze o wspólnocie lub grupie ludzi, któ-
ra konieczna jest do prawidłowego rozwoju człowieka w jego psychice, 
zdrowiu czy religijności, to konieczny jest także indywidualizm. Mamy 
tłum ludzi, grupę czy wspólnotę, ale tworzą te zbiorowiska poszczególne 
jednostki. Można by rzec, że „łańcuch jest tak mocny, jak mocne jest jego 
najsłabsze ogniwo”, tak samo małżeństwo, rodzina, naród czy Kościół są 
tak mocne, jak najsłabsza jednostka tej grupy osób. Wspólnota, małżeń-
stwo czy grupa ludzi rozpadnie się, jeśli będzie za dużo słabych psychicz-
nie, duchowo czy moralnie jednostek. 

Druga strona naszych analiz pokazała, że nawet ktoś, kto jest bardzo 
blisko Jezusa w początkowej fazie rozwoju osobistego, może stać się zdraj-
cą i dokonać niegodziwego przewartościowania, gdzie pieniądz staje się 
ważniejszy od drugiego człowieka czy Boga. Judasz, Ananiasz i jego żona, 
Safira to przykłady osób, które wybrały pieniądze a nie łaskę Boga. Tak 
samo ludzie, którzy opuścili Pawła w dziele apologii chrześcijaństwa, są 
obrazem negatywnym. 

Dziś spotykamy się z analogicznym schematem działania osób. Są lu-
dzie bardzo szlachetni i odpowiedzialni za swoje życie i życie bliźniego. 
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Są wdzięczni i bardzo wytrwali w realizowaniu siebie i pomocy bliźnim. 
Są także jednostki niewierne, nawet wśród liderów duchowych czy poli-
tycznych, osoby niegodziwe i dbające jedynie o swój własny interes, nawet 
kosztem śmierci, samotności czy cierpienia drugiego człowieka. 

Wniosek jest zatem oczywisty: byli i są ludzie szlachetni, traktujący 
swe indywidualne relacje do Boga, bliźniego i rzeczy materialnych w spo-
sób prawidłowy i dojrzały, byli i są ludzie źli, którzy potrafią nawet swoje 
własne życie i zdrowie zatracić w pogoni za pieniądzem, przyjemnością 
czy krótkotrwałą sławą.
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Religious Experiences of Youth in 
the Process of Change

Náboženské skúsenosti mládeže 
v procese premien

Ondrej Štefaňak
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Abstract 
The presented theoretical-empirical study first presents the issue of 
religious experiences based on sociological literature and subsequent-
ly empirical data from two sociological researches in the regions of 
Spiš, Liptov and Orava (2006 – 2016). Authors understand religious 
experience as one of the seven basic dimensions of religiosity, which 
is connected with the inner experience of religious faith. As such, it is 
a very important indicator of the intensity and durability of religious 
faith. In general, in the context of religious experience the surveyed 
youth are characterized by “medium” indicators of religiosity, which 
are, moreover, relatively stable. This is confirmed by empirical indica-
tors such as: linking the meaning of life (also) with faith, conviction of 
God‘s help in difficult life situations or feeling God‘s proximity.

Keywords: Religiosity, religious experiences, youth, changes. 

Abstrakt

Predkladaná teoreticko-empirická štúdia najskôr predstavuje proble-
matiku náboženských skúseností na základe sociologickej literatúry 
a následne empirické dáta z dvoch sociologických výskumov v regió-
noch Spiš, Liptov a Orava (2006 – 2016). Náboženské skúsenosti pri-
tom chápe ako jeden zo siedmich základných rozmerov religiozity, 
ktorý sa spája s vnútorným prežívaním náboženskej viery. Ako taký 
je veľmi dôležitým ukazovateľom intenzity i trvácnosti náboženského 
zaangažovania. Vo všeobecnosti možno povedať, že v  rámci nábo-
ženských skúsenosti charakterizujú skúmanú mládež „stredné“ uka-
zovatele religiozity, ktoré sú navyše pomerne stabilné. Potvrdzujú 
to také empirické ukazovatele, ako: spojenie životného zmyslu (aj) 
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s vierou, presvedčenie o Božej pomoci v ťažkých životných situáciách 
alebo pociťovanie Božej blízkosti.

Kľúčové slová: Religiozita, náboženské skúsenosti, mládež, zmeny.

ÚVOD
Pred istým časom som v rámci projektu APVV 17-0158 pod názvom Per-
spektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku písal na tému premien 
religiozity mládeže na základe dvoch konkrétnych sociologických výsku-
mov v regiónoch Spiš, Liptov a Orava – prvý bol realizovaný v roku 20061 
a druhý v roku 20162. Vtedy predstavené analýzy a konklúzie možno v is-
tom zmysle vnímať ako vovedenie do problematiky, prípadne ako pohľad 
z dostatočnej vzdialenosti, kedy máme pozorovanú skutočnosť pred oča-
mi v celej jej šírke ([1], s. 73-87). Mohli by sme to prirovnať napr. k pohľa-
du na Vysoké Tatry z mesta Poprad, z niektorej podtatranskej obce alebo 
z  Kráľovej hole. Pri takomto pohľade máme Vysoké Tatry takpovediac 
„ako na dlani“. Niet pochýb, že takýto pohľad „zďaleka“ je veľmi pekný 
a užitočný. Teraz by som chcel – obrazne povedané – spolu s čitateľom 
zájsť do jednej konkrétnej tatranskej doliny a pozrieť si ju zblízka. Pri ta-
komto pohľade zaiste nebudeme vidieť Vysoké Tatry v celej ich šírke, av-
šak namiesto toho budeme vidieť mnoho zaujímavých detailov, ktoré pri 
pohľade „zďaleka“ jednoducho vidieť nemožno.

V načrtnutom kontexte by som v tomto vedeckom článku chcel hovo-
riť o náboženských skúsenostiach mládeže a  ich premenách medzi rok-
mi 2006 – 2016, opierajúc sa pritom o tie isté empirické výskumy. Pri-
pomínam, že nejde o reprezentatívne výskumy pre populáciu slovenskej 
mládeže ako celku, ale len pre populáciu mládeže Spiša, Liptova a Oravy. 
V rámci dynamickej perspektívy je však dôležité, aby bola skúmaná tá istá 
populácia a táto podmienka bola splnená. Možno si teda položiť otázku, 

1 Išlo o dotazníkový výskum religiozity mládeže. Základným súborom bola 17-18 roč-
ná mládež Spišskej diecézy. Zo základného súboru bol kvótovou metódou vyčlenený 
výberový súbor, ktorý tvorilo 663 mladých ľudí (24 tried z ôsmich štátnych a jed-
nej cirkevnej školy). Zrealizovaný súbor predstavoval 629 respondentov, čo tvorilo 
94,9 % výberového súboru.

2 Išlo o dotazníkový výskum religiozity mládeže. Základným súborom bola maturitná 
mládež Spišskej diecézy. Zo základného súboru bol kvótovou metódou vyčlenený vý-
berový súbor, ktorý tvorilo 708 mladých ľudí (30 tried zo siedmich štátnych a dvoch 
cirkevných škôl). Zrealizovaný súbor predstavoval 677 respondentov, čo tvorilo 
95,6 % výberového súboru.
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ako sa menia náboženské skúsenosti mládeže počas niekoľkých posled-
ných rokov? Opis a pokus o interpretáciu uvedenej otázky pod zorným 
uhlom času sú základnými cieľmi tohto príspevku. Jeho celok sa skladá 
z troch častí: 1 – Viera a zmysel života; 2 – Zakúsenie pocitu Božej blíz-
kosti; 3 – Presvedčenie o Božej pomoci v ťažkostiach. 

Viera a zmysel života 
Je zrejme, že deklarovaná viera by mala byť aj nejako vnútorne prežívaná. 
Náboženstvo je totiž niečím viac ako len súhrnom náboženských doktrín 
a liturgických úkonov. Náboženská skúsenosť sa prejavuje v pocite kon-
taktu s Niekým, kto je uznávaný za Sväté, Božské, Nadprirodzené. Tento 
pocit patrí k prirodzeným schopnostiam človeka, ale zároveň ich nejako 
presahuje. Byť v kontakte s Niekým „celkom iným“ sa prejavuje v takých 
zážitkoch, ako napr.: vedomie prítomnosti Boha, dôvera, nájdenie zmyslu 
života, pocit viny, bohabojnosť, pokora, obrátenie, zmierenie, láska a pod. 
Náboženská skúsenosť najplnšie vyjadruje osobný vzťah človeka k Bohu. 
Prejavuje sa v rôznych formách, výnimočne aj v nezvyčajných spôsoboch 
prežívania Božstva ([2], s. 31). Všetky náboženstvá pripisujú istú dôle-
žitosť nejakej forme subjektívnej náboženskej skúsenosti ako znaku in-
dividuálnej, resp. vnútornej religiozity. Na okraj možno poznamenať, že 
jestvuje istá nesúmernosť medzi intelektuálnym rozmerom religiozity 
a rozmerom náboženských skúseností. Zdá sa, že náboženské zoskupenia, 
ktoré kladú väčší dôraz na jeden zo spomenutých rozmerov, sú náchylné 
pripisovať menší význam druhému z nich a vice versa, hoci vo všetkých 
náboženstvách majú obidva rozmery istú váhu ([3], s. 184-185). Vo vlast-
ných sociologických výskumoch bola v rámci opisu náboženských skúse-
ností ponajprv zohľadnená otázka vzťahu medzi vierou a zmyslom života.

Pomoc pri hľadaní a nachádzaní zmyslu života je jednou z dôležitých 
úloh náboženstva v individuálnom i sociálnom aspekte. Vďaka nej môže 
človek prežiť svoj život, ciele, túžby, očakávania, krízy a utrpenia, a taktiež 
šťastné udalosti v rámci systému hlbších významov a zmyslov. Nábožen-
stvo ponúka veriacim nový pohľad na svet a vyžaduje si prehodnotenie 
uznávaných hodnôt a vzorov správania – tak v chudobných, ako aj v boha-
tých krajinách, kde ľudia napriek materiálnemu dostatku neraz nenachá-
dzajú zmysel života ([4], s. 80). V načrtnutom kontexte prejdem k opisu 
empirických výsledkov vlastných sociologických výskumov. V ankete bola 
respondentom položená aj otázka, ktorá znela: „Môžeš povedať, že jedine 
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viera dáva Tvojmu životu skutočný zmysel?“ V ponúkaných odpovediach 
sa našli nasledovné možnosti: 1. Áno, len viera; 2. Nielen viera, ale tiež 
(čo?); 3. Skutočný zmysel života vidím mimo viery (v čom?); 4. Ťažko po-
vedať. Uvedenú dotazníkovú otázku budem analyzovať v dvoch častiach. 
Najprv predstavím, nakoľko skúmaná mládež nachádzala zmysel svojho 
života vo viere, a následne – čo (okrem viery) dávalo životu anketovaných 
mladých ľudí zmysel? Odpovede na otázku, nakoľko viera dáva skúmanej 
mládeži životný zmysel, predstavuje tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1. Premeny nachádzania zmyslu života vo viere (v %)

Môžeš povedať, že jedine viera dáva 
Tvojmu životu skutočný zmysel? Mládež 2006 Mládež 2016

Áno, len viera 8,7 11,1

Nielen viera, ale aj iné hodnoty 49,9 40,6
Skutočný zmysel života vidím mimo 
viery 24,0 26,6

Ťažko povedať 17,3 21,7

Spolu 100,0 100,0

Celkovo možno povedať, že takmer dve tretiny „dávnejšej“ (58,6  %) 
a viac ako polovica „novšej“ mládeže (51,7 %) nachádzala zmysel svoj-
ho života (aj) v náboženskej viere. Z druhej strany, približne jedna štvr-
tina anketovaných ho videla v rôznych životných hodnotách mimo vie-
ry (2006: 24,0 %; 2016: 26,6 %). Zaznamenané percentuálne rozdiely sa 
navyše spájajú s konštatovaním zmien na štatisticky významnej úrovni 
(p = 0,007; V = 0,096). Na okraj možno taktiež povedať, že zmysel života 
o niečo častejšie nachádzali (aj) v náboženskej viere obyvatelia menších 
obytných zón, mládež z početnejších rodín, respondenti s pozitívnejším 
vzťahom k  viere a  žiaci častejšie prichádzajúci na bohoslužby. V rámci 
krátkej reflexie môžme povedať, že hľadanie zmyslu života je považované 
za hľadanie hlbšieho rozmeru ľudskej existencie. Náboženstvo nie je je-
diným prameňom zmyslu života. Stáva sa však veľmi dôležitým vtedy, ak 
hľadáme definitívnu lokalizáciu životného zmyslu. V dočasnom rozmere 
môžu aj neveriaci nájsť pre svoju činnosť, dôstojnosť a osobnú identitu 
isté základy. Dokážu sa brániť pred absurditou všedného dňa. Záležitosť 
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sa komplikuje vo chvíli prechodu na úroveň „zmyslu všetkých zmyslov“. 
Bez viery je ťažko uvedomiť si celkový cieľ ľudskej existencie, nájsť zmysel 
a cieľ umierania a smrti ([5], s. 49-52).

V druhej časti analýzy zmyslotvorných hodnôt budeme môcť vidieť, 
v akých hodnotách (okrem viery) nachádzala anketovaná mládež zmysel 
a cieľ svojho života. Získané odpovede v rámci otvorenej časti polootvore-
nej otázky boli v etape kódovania kategorizované, z čoho vznikla tabuľka 
č. 2.

Tabuľka č. 2. Premeny zmyslotvorných hodnôt (okrem viery) (v %)3

Čo (okrem viery) dáva životu skutočný 
zmysel? Mládež 2006 Mládež 2016

Rodina 30,5 48,8
Priatelia 28,6 38,2
Ja a môj život 18,9 28,1
Láska 12,4 12,1
Životný úspech 5,9 3,1
Škola a vedomosti 4,3 1,8
Práca 2,4 3,3
Šťastie, zdravie 2,2 3,7
Nádej 0,4 0,7
Niečo iné 4,8 3,3

Ako je vidieť, najčastejšie spomínanými životnými hodnotami (okrem 
viery) boli rodina (2006: 30,5 %; 2016: 48,8 %) a priatelia (2006: 28,6 %; 
2016: 38,2  %). Pomerne často respondenti uvádzali aj život ako taký 
(2006: 18,9  %; 2016: 28,1  %) a  lásku (2006: 12,4  %; 2016: 12,1  %). Iné 
životné hodnoty boli v súvislosti so zmyslom života spomínané omnoho 
zriedkavejšie. Je zaujímavé, že „novšia“ mládež o niečo častejšie uvádza-
la rôzne zmyslotvorné hodnoty (okrem viery) než „dávnejšia“, čo môže 
byť čiastočne efektom kategorizovania v rámci kódovania, ktoré nemusí 
byť vždy celkom objektívne. Pokiaľ ide o  eventuálne rozdiely v prípade 

3 Dáta sa nesumarizujú do 100,0%, pretože ide o otvorenú časť polootvorenej otázky 
s nasledujúcim kódovaním maximálne troch odpovedí. Predstavené percentá sa vzťa-
hujú len na kategóriu mládeže, ktorá nachádzala zmysel života v rôznych životných 
hodnotách (aj) mimo viery (2006: N = 465; 2016: N = 455).
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ďalších nezávislých premenných, je potrebné k nim pristupovať opatrne 
vzhľadom na otvorený charakter opisovanej otázky, početné kategórie 
odpovedí a  menšie počty mládeže v jednotlivých skupinách. Na zákla-
de získaných empirických výsledkov sa však zdá, že dievčatá, obyvatelia 
menších obytných zón, mládež z početnejších rodín, žiaci s lepšími študij-
nými výsledkami, respondenti s pozitívnejším vzťahom k viere a skúmaní 
častejšie prichádzajúci na bohoslužby častejšie nachádzali zmysel svojho 
života (okrem viery) v rodine, priateľoch a láske, kým chlapci, obyvatelia 
väčších obytných zón, mládež z menej početných rodín, žiaci so slabší-
mi študijnými výsledkami, respondenti s negatívnejším vzťahom k viere 
a osoby zriedkavejšie prichádzajúce na bohoslužby častejšie hľadali život-
ný zmysel (okrem viery) v živote ako takom, životných úspechoch, šťastí 
a zdraví. 

Je zrejmé, že kategórie, vytvorené počas kódovania otvorených otázok, 
vždy pozbavujú konkrétne výpovede ich plného bohatstva. Preto chcem 
čitateľovi ponúknuť aj niektoré konkrétne výpovede anketovaných osôb: 
„Viera, ale aj priatelia, láska, ľudia, ktorých mám rád a chcem sa pre nich 
obetovať“ (chlapec zo školy v Tvrdošíne); „Rodina, priatelia, práca, škola“ 
(chlapec zo školy v Dolnom Kubíne); „Rodina, no bez viery by bolo všetko 
inak, všetko tmavé a nudné...“ (dievča zo školy v Tvrdošíne); „Verím, že aj 
sám človek si dokáže vytvoriť zmysel pre život“ (dievča zo školy v Tvrdo-
šíne); „Rodina, partner (v budúcnosti aj deti) (dievča zo školy v Levoči); 
„Skutočný zmysel vidím vo viere v lásku“ (dievča zo školy v Liptovskom 
Mikuláši); „Nezamýšľam sa nad tým, žijem životom tak, ako som zvyk-
nutá (dievča zo školy v  Poprade); „Nemám priamo daný zmysel života 
(zatiaľ som ho nemusel riešiť) – proste žiť“ (chlapec zo školy v  Dolnom 
Kubíne); „Radovanie sa z maličkostí a užívanie si života bez nezmyselných 
prikázaní“ (chlapec zo školy v Liptovskom Mikuláši); „V láske, šťastí, rodi-
ne – hodnotách, ktoré nemusia priamo súvisieť s vierou“ (chlapec zo školy 
v Tvrdošíne); „V kráse prírody, spoznávať nepreskúmané miesta“ (chlapec 
zo školy v Dolnom Kubíne); „Zmysel života je Kristus, nie viera, viera je 
prostriedok“ (chlapec zo školy v Ružomberku).

Aj na základe predstavených empirických výsledkov možno povedať, 
že náboženská viera je aj naďalej dôležitým, hoci nie jediným prameňom 
skutočného zmyslu ľudského života. Napriek mnohým premenám v sú-
časnom svete aj naďalej jestvujú veľké náboženské potreby a nič nesvedčí 
o  tom, aby ich nejaké nové idey dokázali nahradiť ([4], s. 88). V pod-
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mienkach sociálnej modernizácie, napriek materiálnemu dostatku, sa ne-
raz objavuje pocit nedostatku zmyslu života, istá púšť, ktorú nie je v stave 
naplniť laická kultúra. Navyše sa zdá, že modernizácia neraz spôsobuje 
opätovné „prebudenie sa“ náboženstva v ekonomicky vysoko rozvinutých 
spoločnostiach ([6], s. 169).

Zakúsenie pocitu Božej blízkosti
Náboženská skúsenosť – to je predovšetkým pocit blízkosti Boha a emo-
cionálny vzťah s Najvyššou Bytosťou. Skúsenosť Božej blízkosti dáva 
veriacim pocit bezpečia, ako aj presvedčenie, že Boh im pomáha v kaž-
dodennom živote i  v  ťažkých životných situáciách. Zvyčajne sa to pre-
javuje vo vnútornom pokoji a radosti, v hlbokej modlitbe, v otvorenosti 
plniť Božiu vôľu ([7], s. 197-198). Náboženská skúsenosť nie je izolova-
ná od celku ľudskej skúsenosti – je jedným z jej aspektov. Kontakt člove-
ka so  sférou  sacrum sa zriedkakedy prejavuje v dramatických formách, 
napr. v mystických zážitkoch, náhlom obrátení, extáze, glosoláliách a pod. 
Zriedkakedy sa objavujú tzv. náboženskí virtuózi, ktorí sú charakterizo-
vaní nezvyčajnou kondenzáciou prežívania kontaktov so sférou sacrum. 
Náboženské zážitky sa zvyčajne prejavujú v omnoho bežnejších životných 
situáciách, ktoré môžu mať individuálny alebo aj sociálny charakter ([8], 
s. 84-85).

Na základe uvedených teoretických reflexií môžeme pristúpiť k analý-
ze výsledkov vlastných empirických výskumov. V ankete bola umiestnená 
aj otázka na zakúsenie niečoho, čo by sa dalo pomenovať pocitom blízkos-
ti Boha. V prípade pozitívnej odpovede na túto otázku boli respondenti 
žiadaní o obšírnejší opis vlastnej náboženskej skúsenosti. Nasledovná em-
pirická analýza bude mať teda opäť dve časti. Najprv si predstavíme, „či“ 
anketovaná mládež zakusovala pocit Božej blízkosti, a následne, „ako“ sa 
eventuálne náboženské zážitky prejavovali. Odpovede na prvú zo spome-
nutých otázok predstavuje tabuľka č. 3.
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Tabuľka č. 3. Premeny zakúsenia pocitu Božej blízkosti (v %)

Zakúsil(a) si niekedy niečo, čo by sa dalo 
pomenovať pocitom blízkosti Boha? Mládež 2006 Mládež 2016

Áno 28,3 25,1
Nie 39,9 42,4
Ťažko povedať 31,8 32,5
Spolu 100,0 100,0

Celkovo možno povedať, že o niečo viac ako jedna štvrtina „dávnejšej“ 
(28,3  %) a približne jedna štvrtina „novšej“ mládeže (25,1  %) deklaro-
vala zakúsenie pocitu Božej blízkosti vo svojom živote. Približne dve 
pätiny anketovaných takúto skúsenosť výslovne popreli (2006: 39,9  %; 
2016: 42,4 %) a  takmer jedna tretina z nich sa k danej otázke nevedela 
jednoznačne vyjadriť (2006: 31,8  %; 2016: 32,5  %). Na okraj je potreb-
né poznamenať, že ukazovatele tých, ktorí zakúsili pocit blízkosti Boha, 
sú v skutočnosti pravdepodobne o niečo vyššie, nakoľko „hrozba“ ďalšej 
otázky (navyše) mohla „povzbudiť“ niektorých respondentov k tomu, aby 
radšej označili korekčnú odpoveď „ťažko povedať“. Napriek zistenému 
miernemu poklesu ukazovateľa zakúsenia pocitu Božej blízkosti konšta-
tujeme, že v tomto prípade neboli namerané štatisticky významné rozdie-
ly (p = 0,410). Napokon jednou vetou možno dodať, že zakúsenie pocitu 
blízkosti Boha o niečo častejšie deklarovala mládež z početnejších rodín, 
skúmaní s pozitívnejším vzťahom k viere a žiaci častejšie prichádzajúci 
na bohoslužby.

Sociológovia náboženstva sa pokúšajú opisovať rôzne formy zakúsenia 
sacrum, pocity prítomnosti Boha a jeho pôsobenia v každodennom živo-
te. Náboženskú skúsenosť, ako vnútorný zážitok, je ťažké zachytiť a opísať 
v dotazníkových výskumoch. Je potrebné uznať, že sociológia je schop-
ná poznať religiozitu v jej emocionálno-skúsenostnej vrstve len čiastočne 
([8], s. 86). V druhej časti analýzy zakúsenia pocitu Božej blízkosti bude-
me môcť vidieť, „ako“ sa náboženské skúsenosti prejavovali v živote klad-
ne odpovedajúcej mládeže. Získané odpovede v rámci otvorenej časti po-
lootvorenej otázky boli v etape kódovania kategorizované, z čoho vznikla 
tabuľka č. 4.
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Tabuľka č. 4. Premeny foriem zakúsenia pocitu Božej blízkosti (v %)4

„Ako“ si zakúsil(a) pocit blízkosti Boha? Mládež 2006 Mládež 2016
V ťažkostiach a pomoci ich prekonania 28,6 26,5
V ťažkých situáciách 16,2 7,1
Pri modlitbe 9,2 11,2
Počas rekolekcií, púti, náboženských 
stretnutí

5,4 13,5

Pri pocite šťastia 5,4 4,1
Pri prežívaní sviatostí 4,3 7,6
Počas stretnutí s ľuďmi 4,3 5,3
V prírode 2,2 7,1
Niečo iné 5,4 1,2
Neodpovedal(a) 18,9 16,5
Spolu 100,0 100,0

Najväčšia časť mládeže, ktorá deklarovala zakúsenie pocitu Božej blízkosti, 
sa stretávala so svetom sacrum v ťažkých životných situáciách a spravidla 
aj v pomoci ich prekonania (2006: 44,8 %; 2016: 33,6 %) alebo pri modlit-
be, počas rekolekcií, púti, náboženských stretnutí a pri prežívaní sviatostí 
(2006: 18,9 %; 2016: 32,3 %). Niekoľko osôb nachádzalo Boha pri pocite 
šťastia, počas stretnutí s ľuďmi alebo v prírode. Na okraj možno pozna-
menať, že pomerne vysoké percento respondentov, ktorí deklarovali za-
kúsenie pocitu Božej blízkosti, nedokázalo bližšie opísať svoje náboženské 
skúsenosti, čo poukazuje na ťažkosti s ich verbálnym vyjadrením (2006: 
18,9 %; 2016: 16,5 %). Ako je vidieť, najčastejšie spomínanými spôsobmi 
zakúsenia pocitu Božej blízkosti boli prežívané ťažkosti a následne rôzne 
podoby modlitby. Pritom je zaujímavé, že kým „dávnejšia“ mládež o niečo 
častejšie hovorila o zakúsení pocitu Božej blízkosti v  ťažkých životných 
situáciách, „novšia“ mládež o niečo častejšie uvádzala modlitbu alebo pre-
žívanie sviatostí (p = 0,003; V = 0,265). Netreba dodávať, že konštatované 
rozdiely môžu byť čiastočne efektom kategorizovania v rámci kódovania, 
ktoré nemusí byť vždy celkom objektívne. Pokiaľ ide o eventuálne rozdiely 
v prípade ďalších nezávislých premenných, je potrebné k nim pristupovať 

4 Predstavené percentá sa vzťahujú len na kategóriu mládeže, ktorá deklarovala zakúse-
nie pocitu prítomnosti Boha (2006: N = 178; 2016: N = 170).
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ešte opatrnejšie vzhľadom na otvorený charakter opisovanej otázky, po-
četné kategórie odpovedí a malé počty mládeže v jednotlivých skupinách. 
Vo všeobecnosti možno povedať len toľko, že rôzne formy zakúsenia poci-
tu blízkosti Boha o niečo častejšie uvádzali dievčatá, mládež s pozitívnej-
ším vzťahom k viere a respondenti častejšie prichádzajúci na bohoslužby.

Je zrejmé, že kategórie, vytvorené počas kódovania otvorených otázok, 
vždy pozbavujú konkrétne výpovede ich plného bohatstva. Preto chcem 
čitateľovi ponúknuť aj niektoré konkrétne výpovede anketovaných osôb: 
„Prežila som smrť oboch rodičov (nemám ešte 18 rokov), s oboma som 
mala veľmi dobrý vzťah. Tiež mi vysvätili brata na kňaza. V týchto pre-
lomových situáciách som cítila a aj cítim Boha pri sebe“ (dievča zo školy 
v Ružomberku); „Niekedy sa dôležité veci, o ktoré som sa bál, po prosbe 
k  Bohu vyriešili sami. Tam som cítil niečo také, ako je Božia blízkosť“ 
(chlapec zo školy v Tvrdošíne); „Na každej svätej omši“ (dievča zo  školy 
v Poprade); „Keď som párkrát bola úplne zničená a prišla som do kostola, 
kde práve nikto nebol, cítila som, ako sa mi prihovára. Tiež na duchov-
ných cvičeniach“ (dievča zo školy v Ružomberku); „Moja mama je dvanásť 
rokov na vozíku a často som pocítila Božiu blízkosť, hlavne keď mi bolo 
najhoršie a najťažšie“ (dievča zo školy v Tvrdošíne); „Na chválach, ktoré sú 
u nás raz mesačne a robí ich mládež“ (dievča zo školy v Poprade); „Stáva sa 
mi to často, keď som s tými, ktorých milujem, alebo keď urobím niečo pre 
druhého človeka. To je aj dôvod, prečo som veriaca. Mám pocit, že Boh je 
aj v ľuďoch“ (dievča zo školy v Tvrdošíne); „Vždy, keď cítim, že som takmer 
na dne, tak mám vždy ešte nádej, na rozdiel od tých, ktorí už nevidia rie-
šenie a dajú sa na alkohol, drogy. Jeho blízkosť sa dá vždy cítiť, len sa ju 
treba naučiť vnímať“ (dievča zo školy v Poprade); „Jasná obloha s hviezda-
mi, niekedy na omši po svätom prijímaní“ (dievča zo školy v Ružomberku).

„Viackrát v živote, keď mama zomierala pri pôrode sestry, keď sestra 
10 rokov nemohla mať deti a zrazu má 2 zdravé dcéry, nedával jej nikto 
šancu“ (dievča zo školy v Ružomberku); „V Medjugorii, keď sme sa úzka 
skupina ľudí modlili ruženec neďaleko ženy posadnutej zlým duchom“ 
(dievča zo školy v Tvrdošíne); „Napríklad, keď sa pozerám na prírodu oko-
lo mňa, na hory, nebo, farby. Cítim, že niekto to musel stvoriť, že som jeho 
dieťa a cítim sa byť bližšie k nemu“ (dievča zo školy v Levoči); „Mala som 
pocit, že ku mne hovorí, že mi všetko odpúšťa, žehná ma a miluje ma takú, 
aká som“ (dievča zo školy v Ružomberku); „Bol som na stretnutí veriacich 
v Poľsku (Częstochowa) a keď sme volali, nech príde Duch Svätý, tak ma 
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zalial chladivý pocit“ (chlapec zo školy v Tvrdošíne); „Keď mi skoro um-
rela mama, bol tam... Keď som zacítila môjho starého otca umierať... Keď 
som bola v nebezpečenstve“ (dievča zo školy v Liptovskom Mikuláši); „Keď 
sa moji rodičia chceli rozviesť. Ja som sa začala skutočne modliť k Bohu 
za záchranu ich manželstva a on ma vypočul“ (dievča zo školy v Tvrdo-
šíne); „Pri svätom prijímaní, v modlitbe, pri chválach, keď slúžim bied-
nym“ (dievča zo školy v Ružomberku); „Prvé sväté prijímanie, birmovka – 
prijatie Ducha Sv., ktorý mi pomáha v ťažkých dňoch“ (chlapec zo školy 
v Dolnom Kubíne); „Keď som chodila na spoločenstvá – vracala som sa 
celá šťastná, lepšia a bližšia k dobru. Keď sa moji rodičia mali rozvádzať, 
želala som si pár rokov, aby sa niečo stalo, aby sa nerozviedli a nakoniec 
prišla na  svet sestra“ (dievča zo školy v Tvrdošíne); „Keď som navštevo-
vala diecézne centrum, cítila som Božiu blízkosť, pretože na spevokole, 
omši atď. to šlo celý deň so mnou“ (dievča zo školy v Liptovskom Mikuláši); 
„Keď sme boli v Medjugorii a šiel som na spoveď. Mal som pocit, akoby sa 
ma Boh ,dotýkal‘...“ (chlapec zo školy v Ružomberku); „Mám takú skúse-
nosť: modlil som sa pri Oltárnej Sviatosti s kňazom a zasvietila na Sviatosť 
pekná a silná žiara slnka. Cítil som, že bol pri mne/nás“ (chlapec zo školy 
v Tvrdošíne); „Keď som bola v ohrození života, cítila som, že Boh má ešte 
z tohto sveta nechce zobrať a vedela som, že mi dá šancu na lepší život“ 
(dievča zo školy v Liptovskom Mikuláši).

Reflektujúc vyššie uvedené výpovede „dávnejšej“ i „novšej“ mládeže je 
potrebné súhlasiť s názorom viacerých sociológov náboženstva, že sacrum 
nezaniká, ale čiastočne mení svoje miesto v živote jednotlivcov i spoloč-
nosti – čoraz zriedkavejšie je „koncentrované“ vo svätyniach a čoraz čas-
tejšie „rozptýlené“ po širokom okolí, a  preto sa možno s nimi stretnúť 
v rôznych sférach života. Napriek presvedčeniu zástancov teórie sekulari-
zácie, moderná doba nevylučuje sacrum. Súčasný svet je charakterizovaný 
nielen spontánnou sekularizáciou, ale aj „hladom po transcendencii“. ([9], 
s. 173-184). Je totiž nepochybné, že značná časť súčasnej mládeže hľadá 
a neraz aj nachádza čosi viac, ako sú len dočasné hodnoty. Podobne neraz 
veľmi intenzívne prežíva pocit Božej blízkosti, spojený s ťažkými život-
nými situáciami (a pomocou ich prekonania), modlitbou, náboženskými 
stretnutiami, prijímaním sviatostí alebo prírodou.
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Presvedčenie o Božej pomoci v ťažkostiach 
Náboženstvo neraz poskytuje veriacim ľuďom pocit bezpečia a objasňuje 
zmysel ich existencie v každodennom živote – najmä v hraničných život-
ných situáciách. Viera nejakým spôsobom chráni človeka v ťažkostiach, 
pomáha mu cítiť sa bezpečne, stabilizuje jeho ľudské „ja“. Náboženská vie-
ra môže taktiež pomáhať prijať rozčarovanie, vyrovnať sa s nebezpečnými 
spomienkami alebo sklamanou nádejou ([10], s. 86-87). Zakúsenie Božej 
blízkosti dáva veriacim pocit bezpečia, ako aj presvedčenie, že Boh na nich 
nezabúda, ale pomáha im v každodennom živote i v ťažkých situáciách. 
Stáva sa to nesmierne dôležité predovšetkým v perspektívne neuniknuteľ-
nej smrti človeka ([11], s. 122). V súvislosti s vypovedaným možno položiť 
otázku, nakoľko je náboženstvo v stave pomôcť pri riešení životných ťaž-
kostí a utrpenia? Hoci rozsiahle sociálno-kultúrne premeny v modernom 
svete spôsobili „rozptýlenie“ sacrum resp. „rozmnoženie“ jeho foriem, 
nezdá sa, žeby podstatné funkcie, ktoré plní náboženstvo, podľahli atro-
fii. Populárna moderná kultúra nielenže nevyriešila základné problémy 
ľudskosti: náhodnosť, utrpenie, smrť a ďalšie, ale navyše aj zaclonila ich 
skutočný zmysel a význam ([12], s. 57). Rôzne ťažkosti, problémy, prekáž-
ky a utrpenia naďalej jestvujú a nejako si s nimi treba poradiť. Nakoľko 
bola dvojnásobne skúmaná mládež presvedčená, že v ťažkých životných 
situáciách môže rátať s Božou pomocou, ukazuje tabuľka č. 5.

Tabuľka č. 5. Premeny presvedčenia o Božej pomoci v ťažkých život-
ných situáciách (v %)

Myslíš si, že Boh Ti pomáha v ťažkých 
situáciách života? Mládež 2006 Mládež 2016

Rozhodne áno 33,2 27,6
Skôr áno 32,1 33,1
Skôr nie 11,4 11,8
Rozhodne nie 10,3 12,0
Ťažko povedať 12,9 15,5
Spolu 100,0 100,0

Celkovo možno povedať, že takmer dve tretiny skúmanej mládeže boli 
presvedčené, že Boh na nich v životných ťažkostiach nezabúda, ale im po-
máha (2006: 65,3 %; 2016: 60,7 %). Z druhej strany, o niečo viac ako jed-
na pätina respondentov si myslela, že Boh človeku nepomáha, a preto sa 
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musí spoliehať len na svoje vlastné sily resp. pomoc svojho okolia (2006: 
21,7 %; 2016: 23,8 %). Pokiaľ ide o eventuálne zmeny v horizonte času, 
medzi rokmi 2006 – 2016 nastal uprostred anketovaných mladých ľudí 
pokles presvedčenia o Božej pomoci v ťažkostiach len o 4,6 %, a preto je 
pochopiteľné, že v tomto porovnaní neboli konštatované rozdiely na šta-
tisticky významnej úrovni (p = 0,209). Na okraj možno povedať, že o Bo-
žej pomoci v ťažkých situáciách života boli o niečo častejšie presvedčené 
dievčatá, obyvatelia menších obytných zón, mládež z početnejších rodín, 
žiaci s pozitívnejším vzťahom k viere a skúmaní častejšie prichádzajúci na 
bohoslužby ([13], s. 144-161).

Záver
V závere je potrebné konštatovať, že dvojnásobne skúmaných mladých 
ľudí charakterizovali stredné ukazovatele religiozity v jej skúsenostnom 
rozmere. Na základe predstavených empirických výsledkov môžeme záro-
veň tvrdiť, že „novšia“ mládež o niečo zriedkavejšie spájala zmysel života 
s vierou, zakúsila pocit Božej blízkosti a bola presvedčená o Božej pomoci 
v ťažkých životných situáciách, než mládež „dávnejšia“. Hoci len v prvom 
prípade išlo o rozdiely na štatisticky významnej úrovni, model postupujú-
cej sekularizácie, ako aj fenomén „príslušnosti bez viery” alebo presnejšie 
„príslušnosti bez náboženských skúseností“ sa zdajú byť pravdivé. Vzhľa-
dom na opačnú tendenciu premien vo vzťahu k hľadaniu zmyslotvorných 
hodnôt mimo náboženskej viery možno však poukázať aj na vierohodnosť 
teórie náboženskej resp. svetonázorovej pluralizácie uprostred istej časti 
mládeže.

V opisoch religiozity obyvateľov krajín s vyšším stupňom konfesijných 
deklarácií (napr. Poliakov alebo Slovákov) sa niekedy môžeme stretnúť 
s konštatovaním, že deklarovaná konfesijná príslušnosť sa nespája s kaž-
dodenným životom, že ide o tradičnú resp. ľudovú formu viery, ktorá má 
len malý alebo nemá žiadny vplyv na zmýšľanie a konanie veriacich ľudí. 
Zaiste v niektorých konkrétnych prípadoch to môže byť pravda, avšak za-
znamenané ukazovatele v rámci skúsenostného rozmeru religiozity nám 
umožňujú tvrdiť, že v mnohých prípadoch tak nie je, že „vonkajšia“ re-
ligiozita sa neraz spája s jej viac alebo menej intenzívnym „vnútorným“ 
prežívaním. Svedčia o tom predovšetkým viaceré viac alebo menej silné 
konkrétne výpovede skúmaných mladých ľudí. 
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Nemožno povedať, že náboženské zaangažovanie súčasnej mládeže 
nemá žiadne spojenie s jej každodenným životom, jeho zmyslom, ťažkos-
ťami a prežívaním rôznych životných situácií. Je však potrebné podčiark-
nuť, že empirické výskumy skúsenostného rozmeru religiozity sú ešte 
vždy pomerne málo rozpracované a veľa obsahov zostalo doteraz nedo-
tknutých. Získané empirické ukazovatele nedovoľujú formulovať nejaké 
ďalekosiahle uzávery. Dotýkame sa totiž príliš krehkej skutočnosti, ktorá 
nepodlieha úplne vedeckému pozorovaniu ([14], s. 99). Je to prejav au-
tokritiky, ale zároveň aj výzva pre budúcnosť. Domnievam sa, že priestor 
náboženskej skúsenosti môže byť obzvlášť cenný pre výskum zindividua-
lizovanej (privátnej) religiozity resp. rozptýlenej spirituality. 
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Changes in belief in personal 
God among youth in Slovakia 

nowadays and their implications for 
contemporary christian spirituality

Premeny vo viere v osobného Boha 
u súčasnej religióznej mládeže 
na Slovensku a ich implikácie 

pre súčasnú kresťanskú spiritualitu

Eva Ďurková
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Abstract
The results of sociological research of Ondrej Štefaňak pointed out to 
trend of weakening belief in personal God among examined sample 
of religious youth in Slovakia (the research took place in 2006 and 
2016). However according to this research the trend of weakening 
belief in God itself is among slovak youth not present. Consequently 
we deduce the implications for perspectives of religiosity development 
in Slovakia, primarily for perspectives of revealing the term Personal 
God in christian spirituality. The results of Štefaňak´s research lead 
us to suppose that if christian spirituality wants to remain under-
standable and attractive for youth nowadays, the case of rethinking 
ways of talking about person of God takes place. In the article we 
propose concept of one of the possible ways, based in ideas of dialog-
ical personalists Martin Buber and Gabriel Marcel. The account of 
our paper we see in contribution for catechists, christian parents and 
priests, who present christian spirituality to youth nowadays.

Key words: personal God, religiosity, christian spirituality, Slovakia, 
changes
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Abstract
Výsledky dvoch sociologických výskumov religiozity mládeže Ondre-
ja Štefaňáka (2006 a  2016) poukázali na trend oslabovania viery 
v osobného Boha u skúmanej časti religióznej mládeže na Slovensku 
(2006 – 2016). Podľa spomínaného výskumu trend oslabovania viery 
v Boha ako takej pritom nie je medzi skúmanou mládežou prítomný. 
Z informácií vyvodzujeme implikácie pre perspektívy vývoja súčas-
nej religiozity na Slovensku, predovšetkým pre približovanie pojmu 
Osobný Boh v kresťanskej spiritualite. Výsledky Štefaňakovho výsku-
mu nás vedú k predpokladu, že ak si chce kresťanská spiritualita za-
chovať zrozumiteľnosť a atraktivitu pre súčasnú mládež, je na mieste 
uvažovať o premenách v spôsobe rozprávania o osobe Boha. Formu-
lujeme návrh takej premeny založený na myšlienkach dialogických 
personalistov Martina Bubera a Gabriela Marcela. Význam príspev-
ku vidíme prínose pre katechétov, kresťanských rodičov i kňazov, kto-
rí prezentujú kresťanskú spiritualitu súčasnej mládeži.

Kľúčové slová: Osobný Boh, religiozita, kresťanská spiritualita, 
Slovensko, premeny.

ÚVOD
V roku 2018 začala katedra náboženských štúdií v Nitre a členský kolektív 
s riešením projektu zameraného na perspektívy vývoja súčasnej religio-
zity na Slovensku. [1] Významným zdrojom poznatkov pre tento projekt 
sú dva vzájomne nadväzujúce sociologické výskumy, ktoré uskutočnil 
člen riešiteľského kolektívu, Ondrej Štefaňak, ešte pred začatím projektu 
v rokoch 2006 a 2016. Autor sa v nich zameral na ten istý predmet skú-
mania s odstupom desiatich rokov, takže z údajov, ktoré priniesli, kon-
štruuje obraz o  niektorých trendoch vo vývoji religiozity u  sledovanej 
vzorky mládeže v  sledovanom čase. Výskumy a  ich výsledky autor zhr-
nul a priblížil v publikácii s názvom Religiozita mládeže v procese premien 
v roku 2019. [2] Každý z výskumov bol zrealizovaný na vzorke približne 
650 respondentov 17 – 18 ročnej mládeže štátnych a cirkevných škôl v slo-
venských regiónoch Liptov, Spiš a  Orava. [2, s. 7] Ako člen riešiteľské-
ho kolektívu uvedeného projektu sa chcem v  tomto príspevku zamerať 
na  niektoré výskumné otázky výskumu docenta Štefaňaka a  teoretické 
hypotézy, ktoré naskytajú ich výsledky pre perspektívy vývoja súčasnej 
kresťanskej religiozity na Slovensku.
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Premeny vo viere v osobného Boha
Výskum docenta Štefaňaka u  skúmanej vzorky slovenskej mládeže ne-
zaznamenal štatistický významný pokles vo viere v Boha ako takého. [2, 
s. 100-101]1 Zaznamenal ho však v oblasti viery v osobného Boha. Kon-
krétna otázka bola formulovaná nasledovne: Veríš alebo neveríš v osob-
ného Boha? V roku 2006 zo 100 % opýtaných na túto otázku odpovedalo 
možnosťou Rozhodne verím 38,3 % respondentov a možnosťou Skôr verím 
25,6 % respondentov. Výsledky v roku 2016 zaznamenali posun od roz-
hodnej viery k menej rozhodnej viere v osobného Boha. Možnosťou Roz-
hodne verím v roku 2016 odpovedalo už iba 26,6 % respondentov, pričom 
frekvencia odpovede Skôr verím stúpla na hodnotu 32,3 % respondentov. 
Autor výskumu teda konštatoval, že „Medzi rokmi 2006 – 2016 nastal 
uprostred skúmaných pokles viery v osobného Boha o 5,0 %, pričom per-
centuálne hodnoty sa presunuli predovšetkým od „rozhodnej“ k „umier-
nenej“ viere.“ [2, s. 102]

Obsah týchto výsledkov sa však stáva predmetom môjho záujmu pre-
dovšetkým v  spojení s  výsledkami nadväzujúcej otázky toho istého vý-
skumu, týkajúcej sa viery v  Najsvätejšiu trojicu. Konkrétna otázka bola 
formulovaná nasledovne: Veríš alebo neveríš v to, že Boh je jeden v troch 
Osobách? V roku 2016 sa 32,9 % skúmanej mládeže vyjadrilo, že rozhodne 
verí v jedného Boha existujúceho v troch osobách. [2, s. 103] Predpokla-
dali by sme teda, že v tom istom výskume sa minimálne to isté množstvo, 
čiže 32,9 % respondentov vyjadrí, že rozhodne verí v osobného Boha. Ako 
sme však videli, nie je tomu tak; rozhodnú vieru v osobného Boha vyjadri-
lo v roku 2016 iba 26,6 % opýtaných. Dochádza teda k prekvapivému zis-
teniu stavu, keď určitý počet respondentov rozhodne verí, že Boh existuje 
v troch osobách, a súčasne nemá rozhodnú vieru v to, že Boh je osobný. 
Vďaka údajom od autora výskumu, ktorý v publikácii uvádza presný počet 
respondentov zrealizovaných vzoriek (v staršom výskume predstavovala 
zrealizovaná vzorka 629 respondentov a v mladšom 677 respondentov) si 
môžeme prekvapivé zistenie predstaviť v konkrétnych číslach. Zisťujeme, 
že v roku 2006 (prvý výskum) 222 respondentov vyjadrilo rozhodnú vieru 
v jedného Boha existujúceho v troch Osobách, a ešte viac respondentov, 

1 Podľa príslušnej publikácie autora výskumu bola otázka formulovaná v podobe „Veríš, 
alebo neveríš v to, že jestvuje Vyššia Sila, ktorú možno nazvať Bohom?“, pričom v roku 
2006 odpovedalo možnosťou „Rozhodne verím“ 48,0 % respondentov a v roku 2016 
45,8 % respondentov. [2, s. 100-101]



84

konkrétne 240, rozhodnú vieru v to, že Boh je osobný. V roku 2016 (druhý 
výskum) vyjadrilo tiež 222 respondentov rozhodnú vieru v jedného Boha 
existujúceho v troch Osobách, ale iba 180 respondentov vyjadrilo rozhod-
nú vieru, že Boh je osobný. 

Implikácie výsledkov v  oblasti viery mládeže v  osobného 
Boha na Slovensku
Odmietnutie viery v osobného Boha, ktoré sa týkalo asi jednej sedminy 
respondentov, interpretuje autor výskumu ako odmietnutie mu „priznať 
rozumovú a slobodnú autonómiu činnosti.“ [2, s. 102]2 V prípade pochyb-
nosti alebo nerozhodnej viery v osobného Boha by to teda ekvivalentne 
znamenalo pochybnosť alebo nerozhodnú vieru v rozumovú a slobodnú 
autonómiu činnosti Boha. Napokon, pre vysvetlenie prekvapivého proti-
rečenia v odpovediach uvedenej skupiny respondentov by z toho vyplý-
vala situácia, v ktorej mladý človek dokáže veriť, že Boh existuje v troch 
osobách, a súčasne vo svojej predstave o ňom nevnímať tieto osoby ako 
rozumovo a slobodne autonómne. Interpretácia je zrozumiteľná a logic-
ká, pokiaľ predpokladáme, že autori výskumného nástroja a respondenti 
disponovali identickým chápaním obsahu nachádzajúceho sa vo výrazoch 
Osobný Boh a Jeden Boh v troch Osobách. Vieme, že v praxi je často ná-
ročné konštruovať otázky výskumných dotazníkov tak, aby vylúčili každý 
rozdiel medzi vecným významom pojmu výskumnej otázky a  jeho chá-
pania respondentom. Pojem osobný Boh, pokiaľ nie je jeho obsah adek-
vátne spresnený, patrí bez pochýb medzi pojmy, u ktorých je zvlášť ná-
ročné úplne eliminovať možnosť týchto odlišností. V prípade, ktorým sa 
zaoberáme, tak prichádza ako vysvetlenie pre protirečivosť v odpovediach 
do úvahy povedzme možnosť, že mladý človek, ktorý verí, že Boh je raci-
onálny a slobodný, súčasne podrobuje pochybnosti jeho schopnosť alebo 
vôľu vstupovať do osobného vzťahu s človekom. Takým spôsobom by res-
pondent mohol logicky vyjadriť vieru v tri racionálne a slobodné osoby 
Boha, a súčasne spochybniť návrh, že by Boh mal byť osobný.

V každom prípade môžeme vzhľadom na výsledky výskumu uvažovať 
o tom, že predstava osobného Boha by v blízkej budúcnosti nemusela byť 

2 Presná podoba interpretácie v príslušnej publikácii znie: „Kým v existenciu nadpri-
rodzenej bytosti verili takmer tri štvrtiny respondentov (2006: 75,2 %; 2016: 72,5 %), 
v osobného Boha verili menej ako dve tretiny z nich (2006: 63,9 %; 2016: 58,9 %). 
Z toho vyplýva, že viac ako jedna sedmina veriacich v Boha mu odmieta priznať rozu-
movú a slobodnú autonómiu činnosti.“ [2, s. 102]
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tým, čo bude mladých ľudí výrazne priťahovať ku kresťanskej spiritualite. 
Ak si teda chce kresťanská spiritualita zachovať zrozumiteľnosť a atrakti-
vitu pre súčasnú mládež, je na mieste uvažovať o potrebe premien v spô-
sobe rozprávania o osobe Boha. Nesmieme pritom opomenúť, že výskum 
bol zrealizovaný iba na vzorke respondentov vymedzených regiónov. Tri 
vybrané regióny, Liptov, Spiš a Orava, sú na Slovensku vo všeobecnosti 
považované za regióny, v ktorých najsilnejšie pretrváva ortodoxná viera. 
Nachádzajú sa taktiež v blízkosti Poľska, ktoré je vo všeobecnosti pova-
žované za významne kresťanskú lokalitu, pričom tu na okraj môžeme 
spomenúť autorovo poznamenanie, že podľa dostupných zdrojov i  tam 
dochádza v oblasti viery v osobného Boha k  poklesu. [2, s. 102; 3, s. 107]3 
Zároveň nesmieme zabudnúť, že na trend pozorovaný vo vybraných regió-
noch môže vplývať počet faktorov, ktoré nám nie sú známe. Autor zistení 
nám predstavuje charakteristiky, ktoré výskum zistil ako charakteristiky 
odlišujúce kategórie skúmanej mládeže. Sú to predovšetkým početnosť 
rodiny, vzťah k viere a účasť na bohoslužbách. [2, s. 102-103] Z uvede-
ných dôvodov a nakoľko projekt, v kontexte ktorého sa venujem tomuto 
príspevku, sa zameriava na perspektívy vo vývoji religiozity, dovoľujem si 
výsledky u skúmanej mládeže považovať za potenciálne predznamenanie 
trendu vo vývoji postoja slovenskej mládeže k viere v osobného Boha.

Viera v osobného Boha je však jednou z najdôležitejší kresťanskej dok-
tríny. Ak by sa odhalený trend zachoval a prehlboval, aký mal pre kresťan-
skú spiritualitu byť budúci spôsob približovania, interpretácie, či jedno-
ducho rozprávania o osobnej entite Boha? Akým jazykom, bez zradenia 
jadra toho, čo charakteristika „osobný“ znamená?

Antropomorfizmus, osobný Boh, a perspektívy vývoja kres-
ťanskej spirituality
V Katechizme katolíckej cirkvi, časť IV. Ako hovoriť o Bohu? sa uvádza: 
„Keďže naše poznanie Boha je obmedzené, obmedzená je aj naša reč 
o  Bohu. O Bohu môžeme hovoriť, iba vychádzajúc zo stvorení a podľa 
nášho ľudského obmedzeného spôsobu poznania a myslenia.“ [4, bod 40] 
„... neprestajne musíme očisťovať našu ľudskú reč od toho, čo je v nej ob-
medzené, obrazné a nedokonalé, aby sme Boha, ktorý je „nevýslovný, ne-
pochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnuteľný“, nezamieňali s našimi ľud-

3 Docent Štefaňak tu cituje údaj od J. Mariańskeho, podľa ktorého v osobného Boha verí 
menej ako polovica poľskej mládeže. [2, s. 102; 3, s. 107]
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skými predstavami.“ [4, bod 42] „Treba si totiž pripomenúť, že „medzi 
Stvoriteľom a stvorením nemožno zdôrazniť nejakú podobnosť bez toho, 
že by sa medzi nimi nevidela ešte väčšia nepodobnost“, a že „nemôžeme 
pochopiť, čím Boh je, ale iba čím nie je a aký vzťah majú k nemu iné bytos-
ti“.“ [4, bod 43] Vidíme, že týmito slovami Katechizmus v podstate upo-
zorňuje na riziko prílišného antropomorfizmu v  našom myslení a  jeho 
nepriaznivé dôsledky v našom rozprávaní o Bohu.

Vychádzajúc z reflexie každodennej skúsenosti však môžeme konšta-
tovať, že najčastejším spôsobom približovania osobného charakteru Boha 
bežnému človeku v  kresťanskej obci je práve antropomorfizácia. Túto 
skutočnosť si môžeme jednoducho uvedomiť, keď pomyslíme na bež-
né situácie: Deti pripravujúce sa na sviatosť prvého prijatia eucharistie, 
ale niekedy i mládež pripravujúca sa na sviatosť birmovania, nachádzajú 
v prípravných otázkach a odpovediach formulácie ako napr. „Boh je pán 
celého sveta a náš nebeský otec.“ [5; 6; 7]4 Jedna zo známych šiestich hlav-
ných právd katolíckej náuky hovorí „Boh je spravodlivý sudca, ktorý dob-
rých odmeňuje a zlých tresce.“ Veriaci rodičia často hovoria svojim men-
ším deťom „Boh je smutný, keď si zlý, Boh sa teší, keď poslúchaš...“ Kňazi 
sa v homíliách často prihovárajú účastníkom bohoslužby slovami „Ježíš ťa 
miluje, Ježiš ti otvára svoje srdce, je šťastný keď prijímaš jeho pozvanie,“ 
a pod. Tento jazyk je zároveň signifikantný aj pre takzvané charizmatic-
ké kresťanské hnutia a spirituálne podujatia, ktoré môžeme označiť ako 
zážitkové. Skúsenosť vlastnej pedagogickej praxe v rokoch 2016 a 2017, 
v čase približne zhodnom s časom realizácie výskumu doc. Štefaňaka, ma 
takisto utvrdzuje v tejto reflexii. Zvlášť na katolíckej škole boli predstavy 
žiakov o osobnom Bohu silno antropomorfné, pričom sa medzi žiakmi 
objavovala výrazná menšina žiakov, ktorí považovali Boha za rozumnú, 
slobodnú a autonómnu bytosť, avšak spochybňovali jeho ochotu partici-
povať na osobnom a intímnom vzťahu s ľuďmi.5 Napokon môžeme uvažo-
vať o tom, či sa aj také tvrdenia, ktorých zámerom je zdôrazniť odlišnosť 
Boha od pozemského človeka, ako tvrdenia, že Boh je večný, alebo že duša 

4 Ako príklady tu uvádzam odkazy na webové stránky niektorých miestnych farností, 
na ktorých nachádzame voľne dostupné aktuálne prípravné materiály pre prvoprijí-
majúcich a birmovancov.

5 Pri tejto pedagogickej skúsenosti vychádzam z priamej interakcie so žiakmi, ale i pí-
somných materiálov, v ktorých žiaci anonymne odpovedali na otázky týkajúce sa ich 
chápania a predstáv o entite Boha (otázky v rámci pedagogickej výučby slúžili účelu 
lepšieho poznania žiakov a skvalitnenia vyučovacieho procesu).
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človeka je neviditeľná a nesmrteľná [5]6 , nejavia v jadre ako prípady, kedy 
sa len pre nemožnosť realizácie silnej potreby antropomorfizácie, vyjad-
rujeme negovaním antropomorfného.

Boh ako otec, Boh ako dôveryhodná autorita, ktorá spravodlivo od-
meňuje a trestá, šťastný Boh a zarmútený Boh, Boh potrebujúci blízkosť 
milovanej ľudskej osoby; to všetko sú termíny, v  ktorých sa prezentujú 
ľudské pocity a emócie známe z ľudského života.

Vráťme sa k otázke, ako hovoriť o osobnom Bohu niekomu, kto verí, 
že Boh existuje v troch osobách, ale neverí, že Boh je osobný. Výsledky 
výskumu doc. Štefaňaka hovoria, že „mládež z  početnejších rodín, res-
pondenti s pozitívnejším vzťahom k viere a mladí ľudia častejšie prichá-
dzajúci na bohoslužby častejšie verili v osobného Boha, ako mládež z me-
nej početných rodín, respondenti s negatívnejším vzťahom k viere a žiaci 
zriedkavejšie prichádzajúci na bohoslužby.“ [2, s. 103] Rodinné prostredie 
ako i prostredie farského spoločenstva považujem za prostredia význam-
ne definované typom medziľudských vzťahov, ktoré sa v nich odohrávajú. 
To ma vedie k predpokladu, že absencia skúsenosti s autentickým osob-
ným medziľudským vzťahom v týchto prostrediach môže súvisieť s celko-
vým vzťahom k viere a mierou rozhodnosti vo viere v osobného Boha. Pre 
človeka, ktorý nemá autentickú skúsenosť s hlbokým a intímnym osob-
ným vzťahom s inými ľuďmi, môže byť náročné percipovať v tomto rámci 
poznania, ktoré je skúsenostné, Boha. Predpokladám teda, že mladý člo-
vek, ktorý v  prostredí rodiny, školy, kamarátov a  farského spoločenstva 
nemá autentickú skúsenosť s hlboko osobným medziľudským vzťahom, 
sa prirodzene vzďaľuje od antropomorfizujcúcej reči o Bohu, ako i to, že 
pre kresťanskú spiritualitu v  tom prípade nie je efektívne hovoriť s ním 
o osobnom Bohu termínmi takéhoto jazyka, a že na miesto vystupuje po-
tenciálna potreba uvažovať o hľadaní iných adekvátnych spôsobov, ako 
takémuto adresátovi približovať obsah, ktorý nesie pojem osobný Boh 
v kresťanskej náuke.

Niektoré ilustrácie prednesenej myšlienky 
Chcela by som jasne zdôrazniť, že sama hypotéza, ktorú som na zákla-
de výskumu docenta Štefaňaka postavila – t. j. možná potreba zmeny 
v rozprávaní súčasnej kresťanskej spirituality o osobnom Bohu – je jad-

6 V tomto prípade znova uvádzam formulácie z prípravných otázok pre prvoprijímajú-
cich a birmovancov, spomínané vyššie.
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rom toho, čo si želá predložiť tento príspevok. Jej podstatou je taký posun 
v rozprávaní o osobnom Bohu, ktorý sa uberá smerom od antropomorfiz-
mu, a súčasne zachováva jadro významu, ktorý v sebe nesie výraz osobný. 
Pravdepodobne existuje pluralita v konkrétnych podobách tohto navrho-
vaného posunu. Pre celistvosť a kompletizáciu myšlienky tohto príspevku 
si dovolím ilustrovať jednu z takých podôb oprúc sa o niektoré momenty 
z myslenia francúzskych personalistov Martina Bubera a Gabriela Mar-
cela. Ešte predtým chcem však tiež spresniť, koho mám na mysli, keď ho-
vorím o potrebe tohto posunu v kresťanskej spiritualite. Keď sa kresťanská 
spiritualita vyjadruje prostredníctvom svojich oficiálnych predstaviteľov, 
vyjadruje sa príslušným teologickým jazykom. Jazyk magistéria si zacho-
váva tento charakter z adekvátnych a  opodstatnených dôvodov. Okrem 
oficiálnych predstaviteľov sa kresťanská spiritualita prezentuje mládeži 
aj prostredníctvom laikov, kresťanských rodičov, a  rodinných prísluš-
níkov celkovo, učiteľov, animátorov, katechétov a  napokon i  rehoľníkov 
a kňazov, ktorí komunikujú s mládežou o teologicky vyjadrenom obsahu 
kresťanskej doktríny nie len teologickým jazykom. Túto skupinu predsta-
viteľov kresťanskej spirituality budem mať na mysli, keď v nasledujúcich 
riadkoch ilustrujem jeden zo spôsobov rozprávania o osobnom Bohu po-
zvoľna sa vzďaľujúci princípu antropomorfizmu. 

Francúzsky mysliteľ Gabriel Marcel sa vo svojom diele často zaoberá 
témou objektivizácie a depersonalizácie človeka. Objektom môžeme robiť 
druhého, keď ho chápeme ako zrkadlo, ktoré nám má vrátiť želaný ob-
raz o nás, ako rezonátor príjemného obrazu o sebe samom. [8, s. 67-69] 
Objekt môžeme robiť zo seba samých, keď sa oddáme chápaniu seba len 
ako fúzie funkcií – fúzie vykonávajúcej povedzme funkciu manžela, otca, 
úradníka, budovateľa užitočných kontaktov atď., strácajúc kontakt s vlast-
nou jedinečnosťou. [9, s. 9-15] Objektom pre seba samého sa môžeme stať 
aj objektivizáciou druhého. Keď je totiž pre nás druhý systematicky skôr 
on alebo ona, než ty, stávame sa podľa Marcela stále menej schopnými 
vnímať i seba samého ako ty. [10, 106-107] Metaforicky povedané, keď 
do kontaktu s druhým systematicky vstupujeme tak, že je pre nás len sú-
hrnom neosobných údajov, ktoré by sa dali zapísať do formulára – meno, 
pohlavie, vek, povolanie atď., vystavujeme sa riziku, že sa postupne sami 
stávame iba perom, ktoré pomyselne zapisuje tieto údaje. [11] Objektivi-
zácia seba samého tak v konečnom dôsledku vedie k neschopnosti auten-
tickej reflexie významných existenciálnych otázok súvisiacich s porozu-
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mením zmyslu vlastného života, preto je podľa Marcela dôležité sa pred 
ňou chrániť. S  dostatočnou racionalitou si však súčasne uvedomuje, že 
vnímanie druhých cez prizmu stretávaných objektov je súčasťou nášho 
života – v každodennom živote stretávame množstvo ľudí bez možností 
a okolností na to, aby sme mohli preniknúť hlbšie do ich osoby. Riešenie 
vidí Marcel v  takom vnímaní druhého, ktoré je ukotvené v pojme „ne-
špecifikovateľná“ či nevysvetliteľná prítomnosť. [8, s. 70] Pojem implikuje 
vedomie jedinečnosti a inakosti druhého (odo mňa a od ostatného), ktoré 
mám na základe toho, že som si vedomý svojej osobnej inakosti a  jedi-
nečnosti (od ostatných a ostatného). Druhý mi potom rozumie, a ja jemu, 
lebo rozumiem jeho jedinečnosti, nie obsahovo, ale podstatne, lebo aj ja 
som osoba, a viem, že som iný a jedinečný. Ak je druhý osobný, ako som 
aj ja, je iný ako ja, je mi neznámy. Som otvorený recipročnému kontaktu 
s  jeho inakosťou, ak k  tomu okolnosti povedú, ale som si vedomý jeho 
inakosti, ak k tomu nepovedú.7 Ide teda o taký spôsob osobného vnímania 
druhého, ktorý vylučuje „ego-morfizmus“, ale ponecháva princíp absolút-
nej empatie, a v jej dôsledku pocit vzájomného porozumenia a spoločen-
stva.

Ešte plastickejšie je možné uchopiť obsah pojmov „neyvsvetliteľná“ či 
„nepochopiteľná prítomnosť“ prostredníctvom myšlienok Martina Bube-
ra. Na prvých stranách textu preloženého u nás pod českým názvom Já 
a Ty sa vyjadruje, že existujú tri sféry, v ktorých sa zakladá svet vzťahu, 
a  v  ktorých zároveň možno zahliadnuť lem večného Ty. Sú nimi život 
s  prírodou, život s  ľuďmi, a  život s  duchovnými súcnosťami. [12, s.  9] 
V súvislosti s prírodnou sférou Buber uvádza špecifický príklad vzťahové-
ho momentu spojeného s pozorovaním stromu. Ten podľa neho môžeme 
pozorovať rôznymi spôsobmi. Strom pre nás môže byť exemplárom prí-
rodných zákonov, pohybom sajúcich koreňov a dýchajúcich listov a pod., 
ale môže sa stať i to, že s ním vstúpime do zvláštneho vzťahu, v ktorom pre 
nás strom prestane byť iba určitým „ono“, a začne pre nás byť „ty“. Nie je 
k tomu dokonca ani potrebné, aby sme sa zriekli niektorého z ostatných 
spôsobov jeho pozorovania. [12, s. 9-11] Všetky môžu byť zahrnuté, čo 
významne dopĺňa Marcelovu komplikovanú myšlienku o druhom, ktorý 
pre nás môže súčasne byť a nebyť objektom. Strom sa nám stáva zvláštnym 
proťajškom, ktorý má s nami čo činiť, a my s ním, ibaže inak. Môže sa to 

7 Toto uvedomenie je často súčasťou Marcelovych dramatických hier ako dôležité uve-
domenie postáv v procese nachádzania seba samého a svojho postoja k životu.
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stať napriek tomu, že nemôžme mať nijakú skúsenosť s tým, či strom má 
vedomie podobné nášmu. Nestretávame sa však pritom, ako zdôrazňuje 
Buber, so žiadnou dušou stromu, ale so stromom samým. Tento vzťah, 
v ktorom strom oslovujeme ty, môže existovať aj vtedy, keď nevieme, či to 
strom vo svojej skúsenosti postrehuje. [12, s. 9-11] Rovnaká možnosť platí 
podľa Bubera aj pre vzťah s človekom, a my ju nachádzame špecificky ilu-
strovanú v Marcelových dramatických hrách. Ich ústrednou myšlienkou 
sa často stáva vzťah s milovanými zomrelými. Hlavné postavy nachádzajú 
samé seba zoči voči pocitu autentickej reciprocity s milovanou zomrelou 
osobou, predstavujúcej akúsi komunikáciu bez slov a spoluprítomnosti, 
ako i bez potvrdenia milovanou osobou, že má o tomto vzťahu tiež ve-
domie. Ide teda o vzťah spoluprítomnosti či súbytia, ktorý nie je viazaný 
na podmienku vzájomného potvrdenia vedomia o nich. [13; 14]8

Zhrnutie
V závere tohto textu chcem zhrnúť dôsledky interpretovaných štýlov mys-
lenia pre konkretizáciu hypotézy, ktorú som v príspevku predložila. V štý-
le myslenia, aké som práve interpretovala na osobách Marcela a Bubera 
a ich úvah o vzťahu s druhým, vidím jednu z potenciálnych podôb pre-
meny v rozprávaní o osobnom Bohu so súčasným mladým človekom. Jej 
podstatou je posun, ktorý by som označila v prípade Marcela ako princíp 
umierneného „egomorfizmu“, v prípade Bubera ako princíp umierneného 
antropomorfizmu.

Umierneným egomorfizmom vychádzajúc z  Marcelovho spôsobu 
myslenia mám na mysli myslenie, v  ktorom sa špecifickým spôsobom 
vzďaľujeme od predstavovania si druhej strany v osobnom vzťahu pod-
ľa seba samého. Špecifickosť spôsobu spočíva v  tom, že druhého vskut-
ku chápeme podľa seba, avšak toto chápanie je založené na uvedomovaní 
jeho nepochopiteľnej odlišnosti. Ide o vedomie absolútnej jedinečnosti 
a odlišnosti seba samého, ktoré nás vedie k uvedomeniu absolútnej odliš-
nosti druhého, ale skrze to i k vlastnému prežívaniu istej podoby vzájom-
ného puta. Ide o umiernený egomorfizmus ako alternatívu egomorfizmu, 
lebo na jeho nemožnosť nereaguje jednoduchou negáciou egomorfného, 
ale skrze odlišnosť pozitívne vyjadruje podstatu druhého. Tak napriek 

8 Uvádzam tu odkazy na niektoré z Marcelovych dramatických hier, v ktorých je opísaná 
téma výrazne prítomná. 
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vedomiu toho, čo je na druhom neznáme, ponecháva princíp osobného 
a aktívnej empatie, ako i istú entitu vzájomného spoločenstva.

V prípade Bubera môžeme ísť ešte ďalej, a hovoriť nie len o prítomnos-
ti umierneného egomorfizmu, ale priamo umierneného antropomorfizmu. 
V prípade Marcela sme hovorili o vzťahu s človekom, ktorý je súc homo 
sapiens substančne zhodný so mnou, preto vo vzťahu s ním môžem mať 
predpoklad alebo opodstatnenú nádej v jeho schopnosť obdobnej reflexie 
mojej odlišnosti. Strom, o  ktorom hovorí Buber, so mnou substančne 
zhodný nie je, čo robí v tomto zmysle Buberovu deskripciu vzťahu s ním 
ešte príhodnejšou inšpiráciou pre hľadanie spôsobov chápania osobné-
ho vzťahu s Bohom. Buberov fenomenologický postreh ojedinelého, ale 
reálneho prežívania osobného vzťahu so stromom, predstavuje taký typ 
osobného vzťahu, pre ktorý nie je zábranou nie len jedinečnosť a  pod-
statná odlišnosť interagujúcich strán, ale ani prítomnosť niečoho, čo by 
poskytovalo uisťujúci predpoklad, že strom si môj osobný vzťah k nemu 
uvedomuje.

Výsledky výskumu docenta Štefaňaka poukazujú na pribúdanie mla-
dých jednotlivcov, ktorí rozhodne veria, že jestvuje Boh v troch osobách, 
a súčasne necítia istotu, že Boh je osobný. Rozpor môže mať viacero vysvet-
lení. V prípade situácie, že mladí ľudia rozhodne považujú Boha za auto-
nómnu a slobodnú Osobu, ale pochybujú o tom, či je možný osobný vzťah 
s ním, sa pred kresťanskou spiritualitou črtá potreba hľadať nové spôsoby, 
ako s nimi hovoriť o tom, že osobný vzťah s Bohom je možný. Opísané štý-
ly myslenia G. Marcela a M. Bubera predstavujú odlišný spôsob uvažova-
nia o osobnom vzťahu, než s akým sa mladí ľudia bežne stretávajú u svo-
jich učiteľov, katechétov, kňazov, rodičov a pod. Marcelov a Buberov štýl 
uvažovania o osobnom limitujú egomorfné a antropomorfné, ale súčasne 
zachovávajú princíp absolútnej empatie a jej prežívania, ako i istého typu 
prežívania spoločenstva (nie-samoty), pričom nie sú nevyhnutne viazané 
na  skúsenosť s  nimi v  aktuálnych medziľudských vzťahoch jednotlivca, 
ale významne vyrastajú zo schopností jeho vlastnej kognitívnej reflexie. 
Môžu tak byť inšpiráciou v nachádzaní adekvátnych spôsobov vyjadro-
vania nositeľov kresťanskej spirituality, a ja som ich predstavila ako kom-
pletizujúcu ilustráciu ústrednej myšlienky tohto textu, ktorou vychádza-
júc z výsledkov výskumov docenta Štefaňaka zostáva hypotéza o budúcej 
potrebe implikácie premien do vyjadrovania kresťanskej spirituality, keď 
hovorí s mládežou o osobnom Bohu.



92

ACKNOWLEDGEMENTS
Príspevok je výstupom grantového projektu APVV 17-0158 Perspektívy 
vývoja súčasnej religiosity na Slovensku.

Použitá literatúra
[1] APVV 17-0158 Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku 
[2] Štefaňak, O.: Religiozita mládeže v procese premien. Nitra: Univerzita Kon-

štantína Filozofa v Nitre, 2019.
[3] Mariański, J.: Kondycja religijna i moralna młodych Polaków. Zakład Wy-

dawn. Nomos, 1991.
[4] Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1999. 
[5] Webová stránka Farnosti sv. Františka z Assisi, Vranov nad Toľou, „Otáz-

ky pre prvoprijímajúcich“, Dostupné na internete: <https://rkcvtjuh.sk/ 
2018/01/otazky-pre-prvoprijimajucich/> [cit. 12.1. 2020]“

[6] Webová stránka Farnosti Holíč, „Otázky na birmovku“, Dostupné na in-
ternete: http://www.faraholic.sk/wp-content/uploads/2018/09/Otázky-na- 
birmovku-2018.pdf [cit. 12. 1. 2020]

[7] Webová stránka oznamov farského úradu obce Habovka, „Otázky pre bir-
movancov, (PDF format)“, Dostupné na internete: http://www.habovka.sk/
fuhabovka/oznamy.pdf [cit. 12. 1. 2020]

[8] Marcel, G.: „Já a ten druhý“ in K filosofii naděje. Prel. Věra Dvořáková, Mi-
loslav Žilina. Praha: Vyšehrad, 1971. 

[9] Marcel, G.: The Philosophy of Existentialism. Transl. Manya Harari. New 
York: Citadel Press, 1962.

[10] Marcel, G.: Being and Having. Prel. Katharine Farrer. LLC: [s.l.]: Creative 
Media Partners, 2018.

[11] Treanor, B., Sweetman, B: „9. Disponibilité and Indisponibilité“. In The Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta 
(ed.), Dostupné na internete: https://plato.stanford.edu/entries/marcel/#9 
[cit. 12. 1. 2020]

[12] Buber, M.: Já a Ty. Praha: Mladá fronta, 1969.
[13] Marcel, G.: “Obrazoborec” in Obrazoborec, Nevyzpytatelná. Prel. Jitka Bed-

nářová, Jaroslav Černocký. Brno: Větrné mlýny, 2003.
[14] Marcel, G.: “The broken world” in Gabriel Marcel´s Perspectives on Broken 

World. Prel. K. R.Hanley. [s. l.]: Marquette University Press, 1998.



93
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inspired by an Ecological approach 

as a Challenge for the teaching 
of Religion

Nekonfesionálne spirituality 
inšpirované ekologickým prístupom 

ako výzva prevyučovanie 
náboženstva
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Abstract
In this contribution, after the introduction about a non- confessional 
spirituality, I will to present the actual main directions in Ecology, 
which are connected with spirituality. (Shallow ecology, ecofeminism, 
deep ecology, and some authors (Naees, Plotkin, Starhawk, Boff)). In 
the following text I will point out how Norwegian philosopher Naess 
his spirituality with the practice of non-violent promotion of ecolog-
ical change. In feminist spirituality I will show the change of God´s 
perception and suggestions for deepening spiritual life. The Boff pro-
ject will introduce long-term efforts of this theologian and biblical 
scholar to develop ecological spirituality. Besides other benefits of 
him, for example his suggestion of linking with so-called humanistic 
spirituality, there is the fact that he presents modern attempts how to 
talk about God in modern world. In conclusion, I will suggest possi-
ble inspirations in the teaching of religion. I rely mainly on the en-
cyclical of Pope Francis, Laudato´si. In this document, Pope not only 
remains theoretical, but also offers specific suggestions how to live 
ecologically every day. 

Keywords: ecology, environment, spirituality, teaching.
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Abstrakt
V tomto príspevku predstavím po úvode o nekonfesionálnej spiritu-
alite hlavné smery ekológie, ktoré sú spojené s spiritualitou. (Plytká 
ekológia, ekofeminizmus, hlboká ekológia a niektorí autori (Naees, 
Plotkin, Starhawk, Boff)). V text poukážem na to, ako prepojil nórsky 
filozof Naess svoju spiritualitu s praxou nenásilného presadzovania 
ekologických zmien. Pri feministických spiritualitách ukážem zme-
nu vnímania Boha a ich návrhy na prehĺbenie duchovného života. 
V Boffom projekte bude predstavené dlhodobejšie úsilie tohto teológa 
a religionistu pri rozvíjaní ekologickej spirituality. Jeho prínosom je 
okrem toho, že navrhuje prepojenie s tzv. humánnou spiritualitou aj 
to, že uvádza moderné pokusy ako hovoriť o Bohu v dnešnom sve-
te. Na záver uvediem možné inšpirácie vo vyučovaní náboženstva. 
Opieram sa predovšetkým o encykliku pápeža Františka, Laudato´si. 
Pápež v spomínanom dokumente nezostáva len v teoretickej rovine, 
ale dáva aj konkrétne podnety na to, ako ekologicky žiť v bežnom 
živote.

Kľúčové slová: ekológia, životné prostredie, spiritualita, výuka.

„Chránim tento dažďový prales“ sa pretvára na „som tá časť dažďového 
pralesa..., ktorý chránim sám seba. Som tá časť dažďového pralesa, ktorá 
sa nedávno vyvinula v myslenie“

Johh Seed, ekológ

„Podstatou hlbinnej ekológie je klásť hlbšie otázky... Pýtame sa, aká spo-
ločnosť, aké vzdelanie, ako forma náboženstva je prospešná pre život 
na planéte ako celku.“ 

Arne Naess

O rozšírenie termínu ekológia sa zaslúžil Lynn White v roku 1968. Nie-
ktorí autori chápu ekológiu ako umenie a vedu vzťahov medzi súcnami 
a prostredím v ktorých žijú. [1] K tomuto správaniu je skutočne dôvod, 
pretože biodiverzita je ohrozená. Ak v rokoch 1500 – 1800 zmizol jeden 
živočíšny druh za desať rokov. V rokoch 1800 – 1950 to bol jeden druh 
za rok. Do roku 1990 desať druhov denne. 

Ekológia sa usiluje o ochranu životného prostredia, [2] je teda ďaleko 
viac ako len ochrana prírody, pretože ničenie a zabíjanie zasahuje nie len 
prírodu, ale aj kultúru a ľudskú spoločnosť. Prepojenie prírody a kultúry 
je vzájomne previazané. [3] V príspevku predstavím niektoré ekologické 
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smery, ktoré viac menej ústia do nekonfesionálnej spirituality. Nakoľko to 
bude možné, vyhnem sa odbornej terminológii (ekosystém, prostredie, 
prírody, ekotop ap.), ktorá sa týka ekológie. Predstavím niektoré ekolo-
gické smery ako je povrchná ekológia, environmentálne hnutie, hlbinná 
ekológiu, ekofeminizmus, spirituálne projekty Plotkina a Boffa a v závere 
návrhy ako formovať ekologické myslenie na hodinách náboženstva.

Povrchná ekológia a environmentalistické hnutie
Povrchná ekológia (Shallow ecology) a environmentálne hnutia hľadajú 
riešenie problémov životného prostredia v zavádzaní šetrenejších tech-
nológií, ekonomických a legislatívnych opatrení v inštitúciách a hodno-
tových systémoch, pričom určujúcim princípom v pozadí tejto stratégie 
ostáva silný antropocentrizmus. Príslušníci týchto hnutí vidia v prírode 
hodnotu zdroja pre ľudí: znečistenie je dôležité odstrániť, ak ohrozuje hos-
podársky rast. Povrchní ekológovia a environmentalisti nebudú tolerovať 
pokles životnej úrovne, ani za cenu že by si to malo odniesť životné pros-
tredie. Povrchná ekológia vychádza z príliš antropocentrického základu, 
využívaním prírody, legalizmu, vylepšením technológie, väčších investícií 
do odstraňovania škôd. Zameriavajú sa na reformu politiky ťažby prírod-
ných zdrojov. Pokúša sa zmeniť len najhoršie prípady. Problémom povrch-
nej ekológie a environmentalistov, podľa predstaviteľov hlbokej ekológie, 
o ktorej bude reč je, že sa často ocitnú v pasci politického systému, ktorý 
sami kritizujú, pretože sú závislí od jeho finančných prostriedkov. Usilujú 
sa o reformu politiky využívania prírodných zdrojov, ale neskúmajú sku-
točné korene krízy, ktoré majú hlboké antropologické príčiny. [4] Nepo-
chybne treba vziať do úvahy aj politické pozadie ekologických problémov, 
ale nezostať len pri zlepšovaní zákonov na využívanie prírodných zdrojov. 
Obmedzenie moci nadnárodných korporácii, spravodlivé prerozdelenie 
pozemských dobier, pomoc chudobným krajinám musí byť doplnená eli-
minovaním fascinácie z konzumného spôsobu života, kultiváciou súcitu 
s  inými formami života, novým pohľadom na vesmír, a  to predpokladá 
hlbší spirituálny prístup. V povrchnej ekológii a u environmentalistov ne-
badať nejakú motiváciu v podobe náboženského či spirituálneho zápalu, 
ani hlbšia analýza dôvodov krízy, ktoré našli reakciu v  iných ekológiou 
inšpirovaných spiritualít ako je ekofeminizmus, hlbinná ekológia, kres-
ťanstvom inšpirovaná ekológia ai. 
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Ekofeminizmus
Jeden zo spirituálno-ekologických smerov je ekofeminizmus. Ekofeminiz-
mus vidí hlboké spojenie medzi ženou a zemou v cykle procesov, vzá-
jomnú spätosť vo vzťahoch, schopnosť transformovania. Presvedčenie, že 
žena má k prírode bližšie ako muž sa často vyjadruje k rukolapných ana-
lógiách. „Telo Zeme a lono ženy žijú v kozmickom čase. Tak ako prílivy 
a odlivy životodarných vôd Zeme sledujú lunárny cyklus, sleduje ich aj 
ženské lono. Žiadna kultúra si nezabudla všimnúť tieto vzťahy či príbuznú 
činnosť základnej sily: tak ako žena dokáže zrodiť zo seba obe pohlavia 
a pretvára pre ne jedlo na mlieko, tak aj Zem cyklicky utvára nesmier-
nu hojnosť a spletitú dynamiku biosféry, ktorá umožňuje život (Kiczko-
vá).“  [5] O  istý ekologický model spirituality sa pokúsila aj Rosemary 
Radford Reuther v diele Gaia & God. An Ecofeminist Theology of Earth 
Healing (San Francisco 1991). [6] Text je písaný typickou feministickou 
rétorikou, teda kritikou patriarchálneho sveta, praxe a kultúry. Autorka 
vychádza z Biblie, ale čerpá aj z  rozličných kultúrnych a  náboženských 
tradícii, pretože verí v „hlbinný ekumenizmus“, ku ktorému môže dôjsť 
medzi náboženstvami. [7] Ekofeminizmus sa usiluje prepojiť oslobodenie 
útlaku žien a vykorisťovanie prírody, preto hľadá iný prístup k prírode. 
Odmieta hierarchiu, nadradenosť mužom voči ženám, čím sa nastolí iný 
prístup k svetu. Feministky rozvíjajú etiku starostlivosti tzv. sociálny eko-
feminizmus. Dávajú silný dôraz na to, že časti systému majú rovnakú hod-
notu ako celok; že namiesto súperenia a nadvlády má nastúpiť vzájomnosť 
a spolupráca. [8] Blízke sú im aj názory Davida Abrama, ktorý hlása: „Náš 
vzťah k prírode musí... zostať pohľadom diváka, ktorý sleduje divadelné 
predstavenie, či skôr pohľadom manažérov, ktorí dohliadajú na  veľmi 
komplikovaný súbor procesov – my sami však v týchto procesoch nie sme 
nikdy účastní.“ [9] Ekofeministka a wiccanka Starhawk priniesla v diele 
The Truthor Dare (1987) príspevok ohľadom analýzy moci, ktorá sa pre-
javuje aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Rozoznáva tri druhy moci: 

•	 Power – ower ako moc nad /niekým, niečím/, moc, ktorá kontro-
luje a obmedzuje. Tento typ moci využíva hierarchickú štruktúru 
a prístup prostredníctvom systému nadvlády a ovládania.

•	 Power – from – within ako moc z vnútra v opozícii voči moci ower. 
Prejavuje sa kreativitou, láskou, uzdravovaním. Usiluje o emanci-
páciu a politické akcie s ňou spojené.
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•	 Power – with ako moc ovplyvňujúca argumentom alebo moc ako 
proces. Prejavuje sa spoluprácou; účasťou všetkých na dianí. Stojí 
na vzájomnom rešpekte individuality, zodpovednosti, kreativite, 
empatii a odvahe. V ekofeminizme má mať podľa autorky práve 
tento typ moci dominantnú rolu. [10]

Ekofeminizmus sa pokúša nahradiť tradičné náboženstvá, hlavne mono-
teistické, novým typom náboženstva či skôr spirituality, kde je namiesto 
boha dosadená bohyňa. Vytvoril vlastné rituály, modlitby k bohyni, oslavy 
tradične spojené s prírodnými cyklami.

Teisticky ladený ekofeminizmus prehodnocuje pre život odcudzený 
obraz transcendentného Boha, ktorý nemá k prírode ani k človeku vzťah. 
Transcendentná predstava Boha bola podľa ekofeministiek projektovaná 
na mužský svet: ideál kráľa, vojaka či nezávislého hrdinu. Viera v takého-
to boha nakoniec vedie aj k absencii humánnych vzťahov medzi ľuďmi. 
Teistický ekofeminizmus, ktorý hľadá uzdravenie spoločnosti v odstavení 
patriarchálneho obrazu Boha, Gaiov, bohyňou Zeme, symbolom, ktorý 
má napomáhať premene mentality. Vo svojej kritike tieto feministky ho-
voria, že v modernom ponímaní je svet, ktorý je vzdialený Bohu, svet kde 
niet viac miesta pre Boha nakoniec ponechaný v rukách vedcov. Prestáva 
byť svätým, stráca úctivý prístup zo strany človeka. Niet základu, ktorý by 
dával kontakt s inými živými bytiami. Konzekvencia je, že Zem sa stáva 
čistým dianím bez Boha a človek čoby jej obyvateľ, prežíva osamelosť. [11] 
Reutherová prináša pokus o hlbšiu analýzu príčin narušenia vzťahu člo-
veka k prírode. Jeden z negatívnych vplyvov na kresťanstvo vidí v Plató-
nových dialógoch o  pôvode sveta (Repubblica, Timeos), ktoré prinášajú 
myšlienku geocentrizmu, dualizmus medzi prírodou a človekom a učenie 
o nesmrteľnej duši. [12] Venuje pomerne veľa priestoru opisu vplyvu vedy 
na nový obraz spoločnosti. Vo vzťahu k vede je skôr rezervovaná, pretože 
ju vytvárali prevažne muži. Tvrdí, že zlý vzťah k prírode je odrazom poni-
žovania a zotročenia ženy mužom. Svoje tvrdenie opiera o príklad Fran-
cisca Bacona, ktorý v Novum Organum (1620) používa pri opise výskumu 
prírody od induktívnym faktom k zovšeobecneniu termíny podriadenia, 
násilia, ktoré sú analogickými k vzťahu patriarchálneho sveta k žene. La-
boratórium je opísané ako inkvizičný tribunál. Skúmanie prírody ako hon 
na čarodejnice, kde bude príroda sužovaná, a skúšaná, kým nevydá svoje 
tajomstvá. [13] Bacon píše, že príroda by mala byť „spútaná, zotročená 
a daná do okov, aby slúžila“. Písal o novej vede ako zrodení muža Super-
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mana atď. Biológ Rupert Sheldarke v súvislosti Baconom hovorí o zrodení 
nového typu hrdinu porážajúceho prírodu. Je to predovšetkým vedec, či 
vedecké kňazstvo, ktoré má prírodu ovládať. [14] Reutheorvá má teda ne-
pochybne v mnohom pravdu. V čase, keď sa ešte cítila kresťankou, vo svo-
jej eko-spiritualite navrhuje ako východiská: 1. odstránenie dualizmov: 
telo/duša; muž/žena; príroda/človek; 2. rozšírenie biblického chápania 
zmluvy medzi Bohom, človekom a jeho vzťahom k stvoreniu, postavenom 
na zodpovednosti za všetko živé. Ďalej pomocou kresťanskej vízie obnoviť 
posvätný vzťah k prírode vnímanej ako sviatosť, ktorá po stupňoch bytia 
vedie k  duchovnému svetu. Základ k  tomuto sakramentálnemu vzťahu 
vidí v náuke o duši sveta, ktorú stotožňuje s Logom, alebo Kozmickým 
Kristom; 3. ochrana všetkého živého, mysliac aj na nasledujúce generá-
cie, tým stavia ekológiu na láske k blížnemu. Načrtla spiritualitu, ktorá by 
mala zmeniť správanie k prírode. Ekofeminizmus zväčša opúšťa ortodox-
né kresťanstvo, často vytvára novú spiritualitu s prvkami pohanstva. Spo-
ločnými prvkami pre tieto ekofeministické nekonfesionálne spirituality 
sú: úcta k bohyni; opustenie antropocentrizmu; človek chápaný ako jedna 
zo živočíšnych foriem. Nepochybne je prínosom ekofeminizmu analýza 
moci a náhrada jej zneužívania solidárnym správaním v spoločnosti. Kri-
ticky treba pristupovať k prehnanej kritike tzv. patriarchátu. Nemožno ho-
voriť o nejakom slepom útlaku ženy. V západnej kultúre napr. nechýbali 
predsa panovníčky ženy, v stredoveku boli šľachtičné často inteligentnej-
šie ako ich manželia a mohlo by to pokračovať ďalej. 

Hlbinná (hlboká) ekológia
Termín hlboká ekológia (deep ecology) zaviedol v roku 1973 nórsky filo-
zof Arne Naess (1912 – 2009) v článku The Shallow and the Deep, Long- 
Range Ecology Movement. Pokúsil sa vyjadriť ucelený filozoficko-nábožen-
ský svetonázor. [15] Hlboká ekológia je synkretická, ale nestotožňuje sa 
s environmentálnym hnutím, ani New age, ani ekologickými aktivistami 
ovplyvnenými de Chardinom (Thommas Berry); nehlási sa ani k Slobode 
zvierat. Takmer úplne zavrhuje antropocentrizmus, utilitarizmus, snaží 
sa o neantropologickú teóriu hodnôt. Svoju filozofiu nazval ekosofiou. Je 
to spirituálny a filozofický svetonázor. Ťaží z náboženstiev – budhizmu, 
kresťanstva, náboženstiev tzv. prírodných národov. Prekonanie sebectva. 
Nahradiť antropocentrizmus biocentrizmom. Odmieta ontologickú od-
delenosť od iných foriem života. Zastáva rovnoprávnosť všetkých bytostí, 
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odmieta boj o  prežitie, pretože podľa hlbokej ekológie ide o  spolužitie. 
Odmieta nadradenosť. Snaží o sebarealizáciu človeka aj prostredníctvom 
empatického stotožnenia sa s mimoľudskými bytiami. [16] Hlboká ekoló-
gia sa sústredí na prácu na sebe, pestovanie ekologického myslenia, súna-
ležitosť so živými i neživými súcnami; lásku k tichu, znovuobjavenie počú-
vania, politickú aktivitu. Ide o mozaiku zostavenú z rôznych inšpiračných 
zdrojov: Huxleyová Večná filozofia, umelecké diela Blakeho, Sheleya ai. 
ktorí sa vzpierajú voči industriálnemu svetu; ekológia; [17] novej para-
digmy vo vede (Capra, Sheldrake ai.); niektorých spiritualít kresťanstva 
(sv. František); feminizmu; inšpirácia od prírodných národov; Martin He-
idegger – kritizujúci západnú filozofiu antropocentrizmu, preto požaduje 
štúdium predsokrarikov; rozvojom intuície; štúdium duchovných tradícií 
Východu; biblické videnie v človeku ako správca stvorenia. Na Naessov 
koncept mal zásadný vplyv Baruch Spinoza a jeho videnie jednoty všet-
kého. Pravdepodobne aj z perspektívy tejto filozofie Naess vníma Boha 
panteisticky. [18] Druhým inšpiračným zdrojom bol Gándhího nenásilný 
prístup, ktorý Naess uplatňuje v konkrétnej ekologickej akcii. 

Naess vidí potrebu posunúť naše ego, rozvinúť ho. Hlboká ekológia 
nie je len politicko-ekonomická aktivita, ale snaha o zmenu, sebauskutoč-
nenie v najplnšom slova zmysle a teda aj spirituálny cieľ par excellence. 
Ekologická kríza je krízou charakteru človeka, jeho antropológie a kultú-
ry, [19] preto je potrebná zmena. V humanistických filozofiách prevládal 
antropocentrizmus, ktorý chápe ľudský druh ako najdôležitejší na Zemi 
a vo vesmíre. Zo všetkého živého preferuje len človeka, pričom ignoruje 
jedinečnosť iných druhov. Ľudstvo na vrchole hierarchii súcien. Hlboká 
ekológia odmieta radikálny antropocentrizmus. [20] Pokúša sa prekonať 
egoizmus buď vnímaním ostatných foriem života ako príbuzných, alebo 
alternatívnou antropoharmóniou (Stephen Sharper) teda antropológiu 
v harmónii s ekosystémom. [21] „Na rozdiel od hlavných predpokladov 
židovskej, kresťanskej, marxistickej či humanistickej tradície nie sú v rám-
ci hlbinnej ekológie ľudia nazeraní ako konečná miera hodnoty alebo ako 
koruna stvorenia. Sme len „obyčajní členovia“ biotopického spoločenstva 
a naša povýšenosť voči spoločenstvu ohrozuje nie len nás, ale všetok život. 
Musíme sa naučiť „nechať bytosti byť“, dovoliť ostatným druhom naplňovať 
svoj vlastný evolučný osud a nesnažiť sa nad ním panovať. Musíme začať 
chápať, že rôzne formy života nevytvárajú pyramídu, na ktorého vrcholu 
stojí človek, ale skôr kruh, kde je všetko prepojené so všetkým.“ [22] Spo-
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znať seba samého ako súčasť organického celku. Sme ľudia len v kontakte 
s nie-ľudským. Prestať vidieť seba ako ontologicky oddelených od všetké-
ho. „V tradičnom poňatí cesta k zrelosti „ja“ vedie troma štádiami – od ega 
k sociálnemu „ja“ a od sociálneho k metafyzickému „ja“. V tomto poňatí 
je však veľmi opomínaná príroda – náš domov, naše bezprostredné okolie, 
ku ktorému náležia naše deti – naše stotožnenie s žijúcimi ľuďmi. Preto 
pokusne zavádzame termín „ekologické ja“.“ [23] Každá forma života má 
právo existovať nezávisle od vyšších foriem života. Človek sa má vyzna-
čovať „... novým druhom pokory, že dvojnožci sú nedeliteľnou súčasťou 
krehkého pradiva života – a  zároveň prianím myslieť a  jednať v  súlade 
s  týmto presvedčením bez toho, aby sme sa spreneverili zodpovednos-
ti... Ďalším rysom tejto pokory /je/ neutíchajúci údiv tvárou tvár k svetu, 
ktorý presahuje všetky naše predstavy,... že sme ľuďmi vo svete, ktorý je 
omnoho viac než len ľudský.“ [24] Naess požaduje zníženie počtu obyva-
teľov. „Dobrý stav prírody sa bez takého poklesu neobíde.“ [25] 

V hlbokej ekológii platí, že človek nemá právo bezdôvodne ničiť ostat-
né živé bytosti. Nie je to zasa splynutie človeka s ostatnými formami života 
ak ide o prežitie aj vďaka požívaniu iných foriem, preto píše: „V rozpore 
s mojím chápaním života je „Môžem ťa zabiť, pretože som cennejší“, ale 
nevadí mi výrok „Zabijem ťa, pretože mám hlad“. V druhej vete, akoby 
sa skrývalo „Prepáč, že ťa teraz zabijem, ale má hlad!“ Stručne a teda po-
važujem za správny, i keď niekedy ťažko obhájiteľný, diferencovaný prí-
stup k zvieratám.“ [26] Naess nachádza odmietnutie antropocentrizmus 
aj v Biblii konkrétne v Genezis, že Boh už pred stvorením Adama videl, 
že všetko stvorenie je dobré, teda nezávisle od človeka. „Jednotlivé čas-
ti procesu stvorenia akoby mali svoju vnútornú hodnotu.“ [27] Požaduje 
vyhnúť sa plytvaniu v prírode. Súčasný aktivista David Abram spresňuje: 
„...  nikdy neber zo živej prírody viac, než potrebuješ, a  rozhodne z  nej 
neber viac, než jej vraciaš...“ [28]

Hlbinná ekológia vníma ľudské ja ako súčasť prírody, [29] dokonca 
ako pamäť celého evolučného vývoja, kvôli tomuto používa meditáciu 
tzv. evolučné rozpomínanie, pri ktorom si vybavuje zakorenenie v príro-
de.  [30] Toto rozpomínanie pomáha vraj znovuobjaviť určité kvality ži-
vota. Snažia sa zbaviť ľudského stotožnenia a vyjadriť sa z pozícií iných 
foriem života. K tomu má pomáhať rozpomínať si na evolučný vývoj, po-
užívanie rituálov napr. zhromaždenie všetkých bytostí. [31] 
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Ekologickú angažovanú akciu Naessy stavia na princípe nenásilia. Vy-
pracoval konkrétny program a normy inšpirované Gándhího nenásilnou 
metódou ako postupovať pri presadzovaní ekologického spôsobu živo-
ta. [32] V súkromí sa má viesť skromnejší spôsob života, ako podmienka 
života v budúcnosti. Tu sa aj objavuje spochybňovanie techniky, nie jej ne-
gácia, jej úplné odmietanie, ale užívať ju len s mierou podľa potreby. Hlbo-
ká ekológia pozná aj akési ekologické spytovanie svedomia. [33] Človek sa 
má sústrediť na rozvíjanie vlastnej zrelosti: 1. Dôležitý je pobyt v prírode, 
starostlivosť o miesto kde žijeme (odstraňovanie odpadkov, rešpektovať 
miesto, kde sme vstúpili do prírody); 2. všímať si vlastné konanie a jeho 
vplyv na prostredie. Ochota zmeniť vžité predstavy a očakávania s akými 
prichádzame; 3. schopnosť odpútať sa od technického vybavenia, ktoré 
ľudia so sebou vláčia na rekreačné pobyty. 4. odmietnuť ducha zábavy 
z hľadiska zrelosti osobnosti. 5. využiť rituály, umenie, tanec, poéziu, iné 
priame akcie, ktoré vedú k ekologickému vedomiu. [34] Iný hlbinný eko-
lóg Abram, ktorý sám prežil nejaký čas medzi šamanmi a čarodejníkmi 
pracuje s duchmi, teda šamanizmom a animizmom. [35]

Bill Plotkin
Abram píše, „V jednom z Platónových najbrilantnejších a najiskrivejších 
dialógov sa Faidros pýta Sokrata, prečo niekedy nejde za hradby Atén 
do voľnej krajiny. Sokrates mu odpovedá... „Pozri Faidron, som ctiteľom 
učenosti a stromy ani otvorená krajina ma nič nemôžu naučiť, zatiaľ čo 
ľudia v meste áno.“ Takže za múrmi mesta sa nemôžu ničomu priučiť – 
stromy a zvieratá, čo by ma mohli učiť; od iných ľudí sa môžem niečomu 
naučiť. Práve tu pri prameni našej filozofickej tradície, v Aténach došlo 
k rozdvojeniu – k skutočnému postaveniu múru – medzi inteligentným 
svetom ľudí a v podstate nemým svetom prírody.“ [36] Túto schizmu me-
dzi kultúrou a prírodou, ako aj prelomenie mlčania prírody, ktorá nemôže 
o ničom poučiť, sa pokúša v súčasnosti prelomiť hlboká ekológia a ňou 
ovplyvnení ako napr. Bill Plotkin. Tento autor sa pokúsil vytvoriť vlastnú 
antropológiu a tiež akéhosi spirituálneho sprievodcu, ako by mal rozvoj 
človeka prebiehať, ktorého cieľom je nájsť dušu, ktorú vďaka prehnanému 
používaniu technológie stratil. V podstate sa pokúša naznačiť vývoj eko-
logického vedomia.

V  diele Soulcraft: Crossing into Mysteries of &Nature and Psyche 
(2003) [37] použil slovo Soulcraft [38] ako terminus technicus k techni-
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kám k objaveniu duše. Terapeut a ekológ sa pokúsil systematicky teoretic-
ky i prakticky predstaviť prácu na sebe. Je to silne eklektická psychologic-
ko-ekologická spiritualita. Využíva Junga a jeho súčasných nasledovníkov, 
ďalej Rilkeho, Yeatsa, šamanizmus a hlbokú ekológiu. Odvoláva sa na vý-
chodné náboženstvá, ale odmieta monoteistické. Nezaujíma ho ontologic-
ký základ, pristupuje in medias res k svojsky vypracovanej antropológii 
a psychológii. Ide mu o oslobodenie odcudzenej duše, ktorá v  súčasnej 
kultúre hľadá rozptýlenie v závislostiach na návykových látkach, stravo-
vacích zlozvykoch, patologickej sexualite, pornografii, obscénnom vy-
hľadávaní vzrušenia alebo chorobného hráčstva, prehnaného sledovania 
televízie ap. [39] V tomto smere má určite pravdu.

Načrtol diagnózu a cieľ, ako hľadať dušu, ktorú sme stratili: „Keď sa 
odcudzíme duši – svojej vnútornej prirodzenosti, podstate – strácame reš-
pekt voči vonkajšej prirodzenosti a podstate – prírode a dôsledkom čoho 
znečistenie a zhoršenie životného prostredia. Násilie a mravná skazenosť 
mládeže v našich mestách sú priame následky straty duše a absencie ini-
ciačných rituálov zameraných na dušu... Povrchná politika, nemohúcnosť 
vládnych inštitúcii a naše medzirasové a medzinárodné konflikty sú ve-
rejným stelesnením odcudzenia duše. Výchovné zlyhanie, absencia zmys-
luplných iniciácii a morálne nedostatky v mnohých našich náboženských 
inštitúciách sú spirituálnym odrazom tejto straty rovnalo ako jej generá-
torom. Musíme sa postaviť tvárou tvár skutočnosti, že ani náboženstvo ani 
veda nás nezachráni pred tragédiami, ktoré sme si sami spôsobili.“ [40] 
Jasne tak vyjadruje, že ponúka alternatívu.

Vo svojej knihe Wild Mind (2013) [41] rozpracoval vlastný koncept 
psychiky. Je to ďalší krok jeho chápania ekologickej spirituality. Pracuje 
s  Jungovými predstavami psychiky, teda štruktúrou archetypov, pričom 
užíva to isté názvoslovie (napr. tieň), alebo dáva Jungovým archetypom 
nové mená. Ide o seriózny pokus o predstavenie psychologickej antropo-
lógie. Autor si uvedomuje roztrieštenosť a vnútorné zranenia súčasného 
človeka. Jeho cieľ je podobný ako u Junga, [42] uzdravenie a celostný život, 
pri ktorom človek akceptuje všetky aspekty svojej duše. Cestou je návrat 
k divokosti, teda akceptovať ekologickú dimenziu človeka a podiel účas-
ti prírody na utváraní celostného človeka. Plotkin na podklade prírody 
siedmich smerov vytvoril (východ, západ, sever, juh, hore dolu, v strede), 
mapu ľudskej psychiky. [43]
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Ku každému smeru pripisuje archetyp a tiež jeho tieň. Pri prechádz-
kach prírodou má ten, čo pracuje s niektorým s archetypov alebo tieňom 
spojeným s touto stranou hľadať adekvátne miesto, ktoré ho spája s týmito 
psychickými štruktúrami. Takto sa človek dostáva do kontaktu s prostre-
dím. Uvedomuje si možnosti, ktoré mu poskytuje archetyp alebo obme-
dzenia, ktoré vyjadruje tieň. 

Plotkin rozlišuje dve spirituality. Jedna smeruje hore, k svetlu, pomáha 
prekročiť ego, manévrovanie mysle, aby človek dospel k bdelosti, pokoju, 
mieru, celistvosti. Druhá spiritualita Soulcraft ide dolu, k temnému stredu 
individuálneho ja a tajomstiev prírody. [44] Výstižne hovorí, že spirituali-
ta hore smeruje k duchu a spiritualita dole k duši. „... duša (označuje) žijú-
ce, tajomné a divoké jadro... individuálnych ja, unikátnu esenciu každého 
človeka, vlastnosti a kvality, ktoré sa nachádzajú vo vrstvách ja omnoho 
hlbšie ako naša osobnosť. Duchom /myslí/ jediné, veľké a večné mysté-
rium prestupujúce a oživujúce všetko vo vesmíre a to všetko ešte presa-
hujúc. Každá duša vo svojej podstate je ako zmocnenec ducha.... duša 
zahrňuje esenciu našej špecifickej, konkrétnej individuality... jedinečné 
a  najhlbšie osobné charakteristiky...“ [45] Táto predstava ducha sa blíži 
ku gnostickej. Duša je podľa Plotkina najjedinečnejšia, duch najuniverzál-
nejší, zahŕňa všetku existenciu. Duša ukazuje našu jedinečnosť, duch ako 
sa od čohokoľvek iného nelíšime. Autor tvrdí, že človek musí objaviť dušu 
a to je ťažká práca. „... je jedinečným účelom či identitou človeka... čímsi 
omnoho hlbšie ako je osobnosť alebo sociálno-profesná rola... je konkrét-
nym ekologickým miestom, ku ktorého obývaniu sa človek narodil, ktoré 
ale môže ale nemusí objaviť a vedome stelesňovať.“ [46] V iných dielach 
nazýva ducha aj Bohom. [47] Nie je to ale biblický Boh. Podľa neho je 
transpersonálny. Aj duša je transpersonálna a neosobná [48] a má aj svoju 
ekologickú dimenziu. Plotkin rozlišuje horný svet, kde sídli duch; strednú 
sféru, ktorá je sférou personálnou a  interpersonálnou (včítane sociálnej 
a politickej) a sféru ega. Spodný svet je sférou duše. Stredná sféra zahŕ-
ňa liečenie emotívnych zranení, rozvoj osobných väzieb, rozvoj empatie, 
kultiváciu fyzickej ladnosti a emotívneho prejavu, osobnej autenticity in-
timity. Kultivácia ega nikdy nekončí. Dolná, druhá sféra vývoja, prehlbuje 
individualitu, prostredníctvom objavenia svojho miesta vo svete a steles-
nením jedinečnej služby. Tretia sféra ako realizácia ducha najvyššieho Ja. 
Prekročením individuálneho ega a splynutie s Nekonečnom. [49] 
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V knihe Nature and the Human Soul (2008) [50] ponúkol itinerár vý-
voja človeka k  celistvosti a  opätovnému v  spojení s  prírodou. Rozlišuje 
ego a Ja. Ego jeho prostredím je svet rodinný, spoločenský, ekonomický, 
vzdelávací, politický a  ekologický život. Ja chápe ako nedeliteľný celok, 
súhrn vrodených zdrojov, ktorými disponuje každý človek, celok, ktorá 
obsahuje všetky prvotné schopnosti... zahŕňa štyri aspekty, ktoré existujú 
ako možnosti. Plotkinovo JA sa kryje s Jungovým Selbs. 

Rozlišuje tzv. dielčie osobnosti, ktoré rozličné školy nazývajú komplexy 
(freudovská a Jungová analýza); časti (gestalt psychoterapia); vnútorné 
objekty (teória vzťahov medzi objektmi); stavy ega (transakčná analýza) 
ap. [51] Nejde o nejaká samostatné entity, ale rôzne verzie nás samých, 
ktoré prežívame v rôznych situáciách. Plotkinova na prepojenie s príro-
dou založená spiritualita sa snaží o celistvosť (Pozri Príloha 2: Plotkinove 
prepojenie archetypov s prostredím). Cieľom je individuácia. Uvedomiť 
si jednotlivé aspekty prijať ich a nadviazať kontakt s duchom. Vo svojich 
prácach nemá menšiu ašpiráciu ako ovplyvniť ďalší vývoj človeka, a  to 
cúvaním spätne až na génovú úroveň. Predstavuje si osem štádií vývoja 
človeka: 
I. štádium (rané detstvo): Neviniatko a Hniezdo – sebastrednosť. Cieľom 

je vytvorenie nevinného, zdravého, celistvého, kultúrne životaschop-
ného ega.

II. štádium (stredné detstvo): Prieskumník v  záhrade – sociocentrizmus 
(postaviť svoju rodinu na prvé miesto). Cieľom je naučiť sa objaviť kúz-
lo prírodného sveta, divokú prírodu; svoje telo, vnímať sny, spontánnu 
imagináciu, emócie. Rozšíriť vedomosti o históriu, mytológiu, kozmo-
lógiu vlastnej rodiny a kultúry. 

III. štádium (rané dospievania, sociálna individuácia) – etnocentrizmus 
(posudzovať veci z pohľadu širšej komunity či národa). Cieľom je vy-
tvoriť autentické a bezpečné ja (ktoré vytvára dostatočnú úroveň spo-
ločenského prijatia a súčasne sebaúcty). 

IV. štádium (neskoré dospievanie): Pútnik v kokóne – svetostrednosť. Je 
to viac cieľov: opustenie domova (zrieknutie sa adolescentnej identity; 
zbavenie sa závislosti, skúmanie zranení, pestovanie meditačnej praxe 
a  podobne); skúmanie mystérií prírody a  psychiky (práca zo snami, 
tanec, symbolické umenie, pôst, poznávanie rastlín, citlivosť voči zna-
meniam a predzvestiam, práca s tieňom, umenie samoty; umenie lás-
ky, práca v službe, budovanie vzťahu s duchom a podobne).
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V. štádium (rané dospievania, v  duši zakorenená individuácia): Učeník 
duše pri Prameni – ekocentrizmus. Cieľom stelesňovanie duše vo vlast-
nej kultúre (nájsť jedno, alebo viac kultúrnych prostredí pre duševnú 
prácu; práca v komunite, skúmanie príbehu svojej duše).

VI. štádium (neskorá dospelosť): Tovariš v Divokom sade – holistický eko-
centrizmus. Cieľom je kultivácia a integrácia štyroch aspektov Ja.

VII. štádium (raná staroba): Majster v háji – od ekocentrizmu ku kozmo-
centrimu. Cieľom je pestovať nevinnosť a úžas detí; účasť na iniciácii 
dospelých; vedenie evolúcie a transformácia kultúry; udržovanie rov-
nováhy medzi kultúrou a širšou komunitou Zeme.

VIII. štádium (neskorá staroba): Mudrc v Horskej jaskyni – sústredenie 
na ducha alebo kozmocentrizmus. Cieľom je starostlivosť o univerzum 
(zdieľanie múdrosti, vedenie mladších, príprava na smrť). [52] Tvrdí, 
že každý musí prejsť všetkými štádiami, a že to je možné aj v neskor-
šom veku, pretože v opačnom prípade nebude možný postup. Vývojo-
vé štádia nikdy nie sú úplne dokončené, takže stále je možné pracovať 
na predchádzajúcich štádiách.

Pozitívum modelu je, že sa pokúša urobiť akýsi itinerár spirituality. Určite 
má pravdu, že sa v školstve nadhodnocuje len myslenie, ignoruje sa emoč-
ná, imaginačná a senzorická inteligencia. [53] Otázkou je, odkiaľ prišiel 
na takéto delenie ľudského rozvoja.

Cesta dolu začína volaním k zmene. Plotkin ho vníma mysticky. Na po-
čiatku volania je určitý podnet. „Volanie k dobrodružstvu sa v okamihu 
významnej životnej zmeny: sociálneho alebo psychického medzníku, 
presunutie sa do inej krajiny alebo zeme, temnej noci duše, rozvod; smrť 
niekoho milovaného, uprostred nejakého obrovského boja alebo keď sme 
s rozumom v koncoch. V takýchto situáciách vidí príležitosť preraziť skrz 
našu obvykle dobre obrnenú osobnosť; sme zraniteľní voči priebojným či-
nom z vnútra nášho duševna i z vonku...duša tieto situácie využíva.“ [54] 
Psychológ tvrdí, toto volanie má určité symptómy: 1. Človek sa nechce 
sa vyhnúť zodpovednosti, ale si uvedomuje, že stojí pred niečím väčším; 
2. Prežíva nevysvetliteľný pocit, že to, čo malo predtým význam, je akoby 
zbavené hodnoty; 3. Toto volanie je nečakané a nechcené. [55] Ďalšími 
podnetmi podľa Plotkina môžu byť nejaké prírodné javy a  tiež náhody 
bez varovania. Snaží sa teda podľa príkladu šamanov vnímať v  prírode 
znamenia. Cesta dolu má prechodný rituál: 
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– odseknutie – dočasné, alebo trvalé od súčasnej roly. Človek má 
v  tomto období vydržať pokušenie prispôsobiť sa. Je to čas opustenos-
ti. Nie je treba opustiť prácu, predať dom. Je to tiež odseknutie od prvej 
kukly. Tá vzniká v prvých štyroch, piatich rokoch. V druhej kukle začína 
transformácia, ktorá trvá veľmi dlho. Je potrebná odvaha k tomu, aby sa 
zvyšovala samostatnosť. Znamená to niekedy ísť aj proti rodinným tradí-
ciám ap. K osamostatneniu patrí tiež uvoľnenie k pôvodnej identite (spolo-
čenské postavenie, psychická istota, fyzické pohodlie ap.), [56] ukončenie 
nedokončených záležitostí z  predchádzajúceho životného obdobia (zlepšiť 
vzťah k telu prostredníctvom jogy, taiči, športu, tanca, diéty ap.), zbavenie 
sa závislosti (TV, jedlo, neosobný sex, gamblerstvo, práca ap.).

•	iniciácia do života duše alebo do hlbších rovín duše, ak prešiel prvou 
iniciáciou. Existujú najrozličnejšie techniky vedúce k iniciácii, ktoré autor 
menuje [57], a potom jednotlivo predstavuje. Pri iniciácii navrhuje vlast-
ný rituál. Aby človek porozumel samému sebe a svetu, odpradávna hľadal 
víziu. Toto hľadanie má univerzálne prvky ohľadom techník: 

•	 odľahlé miesto v divočine,
•	 pôst (v niektorých prípadoch i bez vody),
•	 samota (bez iných ľudských spoločníkov),
•	 priame vystavenie sa formám a silám prírody (byť len toľko oble-

čený a mať toľko prostriedkov na úkryt, aby bolo zaistené fyzické 
prežitie a základné pohodlie, žiadne rozptyľovanie od obradných 
zámerov, žiadne predmety pre zábavu, žiadne materiály pre čítanie 
ap.),

•	 pozornosť zameraná... na obrady, modlitby a cvičenie,
•	 dostatok časového obdobia – minimálne celý deň, ale obvykle tri 

alebo štyri dni až niekoľko týždňov (v takom prípade sa je malé 
množstvo jednoduchej stravy).“ [58]

Hľadanie vízie môže uľahčiť, podobne ako volanie k dobrodružstvu, ne-
jaké významné životné medzníky (odchod z domova, rozvod, rozšírenie 
rodiny, vážne zranenie, invalidita, spirituálna kríza ap.). Iniciácia vedie 
k deštrukturalizácii ega. Zmena vedomia bez toho, aby človek stratil ve-
domie. Vízia, ktorá prichádza s utrpením, pomáha k návratu do života. 

– začlenenie do novej roly. Počíta so samotou, túlaním sa po prírode, 
žiť s tieňom, nový impulz v partnerskom živote. Zodpovedne. 

Vo svojich tlstých a rozvláčnych knihách sa Plotkin usiluje definovať 
presne, ktoré prvky tvoria človeka. Cieľom cvičení je, ako bolo uvedené, 
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celistvosť. Nájsť dušu prostredníctvom akejsi genuídnej mystiky. Obraz 
celistvosti človeka nehľadá v biblickom posolstve na obraz a podobu Boha, 
ale na podobu prírody. Oprávnene možno hovoriť, že nejde len o psycho-
terapiu, ale o skutočnú nekonfesionálnu spiritualitu, ktorá pracuje s kon-
ceptmi, ktoré nemajú empirický, ale len špekulatívny základ (archetypy), 
okrem toho sú tu bizarné cvičenia ako je komunikácia so zvieratami ap. 
Problematické je odporúčanie autora použiť na duchovnej ceste drogy. 
Plotkin sa nebráni ani šamanským technikám. Tie sú vždy problematické. 
Nejde len o prácu s archetypmi, ale možno naraziť aj na temné sily.

Leonardo Boff 
Potom čo latinskoamerický teológ oslobodenia Leonardo Boff opustil 
kňazstvo a františkánsky rád, začal sa venovať ekologickým otázkam. For-
málne neopustil Katolícku cirkev, ale nadviazal kontakt s rôznymi spiritu-
álnymi skupinami ako hlbokí ekológovia, ekofeministky, New age hnutie 
ap. Boff začal reformu premyslením nového obrazu o Bohu. V jeho die-
lach sú trefné sociologické analýzy súčasného sveta.

Spolu s bádateľom Markom Hatwayom zostavil dielo Tao oslobodenia. 
Ich prístup má široký religiózny záber. Tvrdia, že tao je takmer ekvivalent 
s budhistickou dharmou a židovským a kresťanským Malkut (biblické bo-
žie kráľovstvo). Tao je cestou k  harmónii, princíp poriadku a  múdrosť. 
Spájajú ho s cestou oslobodenia. Nejde len o oslobodenie individuálne, 
kolektívne od ekonomického, politického, sociálneho útlaku, ale oslobo-
denie k dôstojnému ľudskému životu. Tao – múdrosť rešpektuje vzájomnú 
závislosť všetkého, rozdiely a úctu k nim, ako aj prehĺbenie vnútorného 
života a rozšírenie vedomia. [59]

Boff definoval spiritualitu, že „by mala byť chápaná nie iba ako spô-
sob prežívania v  určitých momentoch našej existencie, ale skôr spôsob 
bytia osoby.“ [60] Duch je preň hlbina ľudského bytia, ako sebautvárajú-
ca schopnosť, sebaorganizácia a schopnosť komunikovať s vecami. Okolo 
ducha je organizovaný vnútorný život človeka. „... nie je časťou ľudského 
bytia, je to skôr moment vedomia, skrze ktoré prežívame význam a hod-
notu vecí... Spiritualita neznamená mať intelektuálne poznanie, skôr žiť 
a prežívať túto realitu (našej) skúsenosti.“ [61] Spiritualita ako skúsenosť 
má prednosť pred suchopárnou teóriou, má pomôcť prekonať egoizmus, 
ovládať utilitaristickú mentalitu, hrabivosť a  hon za potešením. Bývalý 
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teológ navrhuje ontologický základ pre túto spiritualitu, kde synkreticky 
spája viac prvkov, ktoré stručne naznačím. 
1.  Nová fyzika (kozmológia). Skúma, ako sa na základe poznania sveta 

postupne vytvorili tri veľké kozmologické modely, ktoré doteraz koe-
xistujú jeden pri druhom. Patria sem: 
a)  antický model. Vníma svet ako nemeniteľný, svätý a hierarchický. 

Metaforou tohto modelu sú schody. Na vrchole stojí Boh ako naj-
vyššie Bytie, stvoriteľ celého vesmíru. Je to kozmológia teocentrická; 

b)  modernistický model. Je druhým typom. Pri jeho vzniku stáli vedci 
Newton, Galilei, Koperník a Descartes. Svet je vnímaný dualisticky: 
rozdelený na matériu a ducha. Metaforou je stroj. Boh ako veľký Ar-
chitekt zostrojil zákony tohto stroja. Je to výrazne antropocentrická 
kozmológia;

c)  holistický model kozmologickej vízie sveta vznikol vďaka podne-
tom daným z fyziky (Einstein, Heisenberg), psychoanalýzy (Freud, 
Jung), rozvojom informatiky atď. Je to vízia vidiaca svet vo vzťa-
hoch, v jednote. Človek nie je viac nad realitou, aby vládol, ale jej 
súčasťou. Model odmieta hierarchiu, delenie na matériu a na ducha, 
telo a dušu, naopak dištinkcia sa rodí medzi negáciou života – smr-
ťou a životom (duchom). Je to kozmológia koncentrovaná na ducha, 
ktorý sa stáva zdrojom života a vitálnej energie. Vo svete „vládne 
Duch a (svet) je urobený pre Ducha (RUYER, R.: Agnose de Prin-
ceton, Gonvivio, Fiesole 1980, s. 35).“ Kozmologickou metaforou sa 
stáva hra „ktorou komunikuje idea komplexnosti, nelineárnej logi-
ky, ale tiež z esenciálnej implikácie hráčov a ich kreativity (v kto-
rej), ľudské bytie nie je viac pasívnym divákom (LUYCKX, M.: Reli-
gions & Ethiques aprés Prométhée, Bruxelles 1991).“ [62] Pre Boffa 
je univerzum nie len hrou, ale aj sebauvedomujúce, duchovné tao. 
Aplikuje kvantovú teóriu o spojení vedomia, ducha s kvantovou ni-
čotou. [63]

2.  Nové obrazy Boha. K tejto novej kozmológii navrhuje nové obrazy, ako 
hovoriť o Bohu: 
a)  Boh ako Energia – Najvyššia Energia, vedomá, ktorá organizuje, 

udržuje a miluje vesmír. Energia, ktorá je najprvotnejšia a tajomná 
realita existujúca pred vesmírom, ktorý poznáme. Boff tvrdí, že Boh 
je prítomný ako gravitačná prázdnota. Tak sa vo svojom koncepte 
veľmi nebezpečne približuje Boha k panteizmu. Boff však panteiz-
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mus odmieta. Prítomnosť Boha vo vesmíre opisuje prostredníctvom 
termínu panenteismu – Boh je vo všetkom a všetko v Bohu. Boh je 
prítomný v kozme a kozmos je prítomný v Bohu, formou pericho-
rési vzájomného prenikania, čo ale neznamená, že prenikanie Boha 
a sveta je rovnocenné. Boh svet presahuje. [64]

b)  Boh ako Nadšenie pre komunikáciu a rozpínanie hneď ako koz-
mos vznikol v jeho nezastaviteľnej expanzii v pohybe, čase, priesto-
re, s informáciami. Boh ako Duch, prístupný k všetkému a každej 
jednotlivej časti tak, že sústavne tvorí a udržuje poriadok smerujúci 
k formám oveľa komplexnejším, otvorenejším a inteligentnejším. 

c)  Boh ako Absolútna Budúcnosť, Bod Ω, prítomný v evolúcii sveta 
a v jeho konečnej, plnej realizácii. V tomto obraze Boha prebral Boff 
Chardinove idey, na ktorých budoval celý život svoju teológiu. 

d)  Boh v komunikácii, Boh vo vzťahoch. Boff nadväzuje na trojičnú 
dogmu. Najsvätejšia Trojica je interakciou v inkluzívnych vzťahoch. 
Boh je spoločenstvo. Jeho podstata nie je statická, ale vzťahová. 
Osoby existujú vo vzťahoch, preto aj vesmír, ako stvorenie božie, 
existuje ako sústava vzťahov. [65]

e)  Duch Svätý obývajúci stvorenie. „Duch sa raduje v stvorení, trpí 
s  ním a  trpí s  ostatnými stvoreniami očakávajúc ich naplnenie...“ 
[66] Spiritus Creator je Absolútna empatia. V tomto obraze Ducha 
Svätého trpiaceho v stvorení cítiť u Boffa vplyv ideí Moltmana. [67] 
Moltmanova téza bola vystavená kritike, keďže nemá dostatočné za-
kotvenie v Písme, ani v tradícii.

f)  Kozmický Kristus. Je to tiež obraz z ranných aj neskorších Boffo-
vých teologických reflexií. Viera v panchristizmus, všetko prenika-
júcim Kristom, opäť idea, ktoré má korene v  Chardinovskej vízii. 
V jednotlivých obrazoch Boha, už nehrá rolu Boh zjavenia, ale vše-
obecná náboženská skúsenosť s Absolútnom. 

Boff s Hathawayom navrhujú spiritualitu, ktorá je veľmi podobná aj návr-
hom iných ekologických projektov: uznať svoje limity, nechcieť viac ako 
človek spotrebuje; zosúladiť ekologické úsilie s politickým úsilím o spra-
vodlivosť; rešpektovať miestny biotop a chrániť ho ap. [68] Prebrali inova-
tívny projekt Foxovej spirituality, ktorý má štyri fázy: 
Via positiva – cesta, ktorá vedie k  zakoreneniu do dobroty stvorenia, 

k oslave prítomnosti Posvätna v každej veci, prebudeniu úctivosť k ich 
kráse. Boff v tejto fáze navrhuje otvoriť sa Tau.
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Via Negativa – cesta vyprázdnenia; nechať priestor Posvätnu, aby sa 
mohlo v  nás usadiť v  lamentácii, bdelosti, skúsenosti s  prázdnotou. 
Podľa Boffa v tejto fáze možno použiť meditáciu, kontempláciu.

Via creativa – cesta pre tvorivosť a prenikanie do nových ideí a vnímaní. 
Tu má v praxi miesto tanec, intuícia, vizualizácia, pozitívne myslenia 
ap.

Via trasformativa – nechať vteliť víziu pre osobnú a svetovú premenu; ak-
tívne praktizovať zmenu vo svete; rast v solidarite a komunite so všet-
kým. [69] V tejto poslednej fáze Boff prekračuje eko činnosť obmedze-
nú na ochranu prostredia. Vstupuje tak do tzv. humánnej ekológie, aj 
keď to tak nenazýva. Ekológia má začať, ale aj skončiť úsilím o sociálnu 
spravodlivosť, ktorá je jej východiskom i konečným cieľom.

Pozitívnym prvkom návrhu sú impulzy, ktoré našiel v kresťanskej tradícii. 
Negatívnym je synkretizmus, ktorý vyslovene účelovo spája rôzne prvky 
bez ohľadu na ich pôvodný zámer. Boff vytvoril podrobný projekt, z kto-
rého je možné využiť aj mnohé nápady, inšpirácie pre vytvorenie kresťan-
sky orientovanej ekologickej spirituality. V tomto modeli ale kresťanstvo 
stráca výnimočné postavenie zjaveného náboženstva.

Katechetické podnety
Ako využiť v katechéze načrtnuté ekologické podnety? Environmentálne 
hnutie a povrchná ekológia nie sú spiritualitami, ale je v nich dôležité po-
solstvo antropocentrizmu. Kresťanská spiritualita sa môže inšpirovať prá-
ve antropocentrizmom, ale len v umiernenej forme. Biblia nedáva podnet 
na despotický antropocentrizmus, ktorý sa o iné stvorenia nestará, píše 
súčasný pápež vo svojej ekologickej encyklike Laudato sí´. [70] Nedáva 
však ani podnet, aby bol človek vo vzťahu k prírode chápaný ako jedna 
z foriem života. Umiernený antropocentrizmus predpokladá, že človek bol 
ustanovený Bohom ako správca Zeme, nie je vlastník, ktorý si s ňou môže 
robiť čo chce. Plytvanie prírodou začne, keď človek neuzná nikoho vyššie-
ho nad sebou. Nie náboženstvá, ale hriech ako ľudská hrabivosť, egoizmus 
spôsobili kritickú ekologickú situáciu dnes. Pravá ekológia nie je bez Boha 
možná. Hľadať riešenia nestačí len v v zmene techniky, ale v obrátení člo-
veka. Ján Pavol II. vyzýval k ekologickej konverzii, [71] obráteniu. Súčasný 
pápež František hovorí o univerzálnej solidarite k všetkému živému. [72] 
Človek svojím uplatnením moci nad prírodou má napodobniť Boha, kto-
rý má nežný vzťah k prírode. Písmo píše, že On urýchľuje pôrod jeleníc 
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(Ž 29, 9), že dáva pokrm havranom (Jób 38, 41, Ž 147, 9) a tiež všetkému 
živému (Ž 104, 27; 147, 9); zakazuje v úcte k životu variť teliatko v mlie-
ku jeho matky; prikazuje nechať zem úhorom každý siedmy rok, aby si 
oddýchla. Boh sa javí vo svojej nesmiernosti ako správca Safari alebo ešte 
skôr ako záhradník, ktorý dal do rajskej záhrady svojho zástupcu Adama. 
Svet nie je jeho vlastníctvom, ale len dočasným privátom, ako bolo uvede-
né vyššie. Na vyučovaní náboženstva pri téme o stvorení možno zdôrazniť 
ľudské putovanie do nebeskej vlasti, kde pozemský život je prechodom, 
pri ktorom nemá pozemšťan zabudnúť na ďalšie generácie, ktoré budú 
prebývať na Zemi, aby táto nebola zničená aj z lásky k nim. Nahradiť eko-
logickú a environmentálnu politiku ochrany kvôli zárobku láskou k blíž-
nemu, aby bola zachovaná krása biologickej diverzity. Popri umiernenom 
antropocentrizme tak prichádza výchova k zodpovednosti za Zem. Veľmi 
rukolapne sa o  tom zmieňuje pápež: „Táto zodpovednosť za zem, ktorá 
prináleží Bohu, znamená, že človek obdarovaný inteligenciou bude reš-
pektovať zákony prírody a citlivú rovnováhu medzi bytosťami tohto sveta, 
pretože „na jeho rozkaz boli stvorené, založil ich navždy a naveky; vydal 
zákon, ktorý nepominie“ (Ž 148, 5b – 6). Z toho vyplýva, že biblické zá-
konodarstvo predkladá človeku rozličné normy nielen vo vzťahu k iným 
ľuďom, ale aj vo vzťahu k ostatným živým bytostiam: „Ak uvidíš, že osol 
alebo býk tvojho brata spadol na ceste, neobracaj oči inde (…) Ak idúcky 
nájdeš na nejakom strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo 
vajcami, keď na mladých a na vajciach sedí matka, nesmieš vybrať matku 
spolu s mláďatami“ (Dt 22, 4. 6). V tomto zmysle sa odpočinok siedmeho 
dňa netýka iba človeka, ale tiež „aby si odpočinul tvoj býk a osol“ (Ex 23, 
12). Tak si uvedomujeme, že Biblia nedáva podnet na despotický antropo-
centrizmus, ktorý sa o iné stvorenia nestará.“ [73]

Hlbinná ekológia inšpirovaná antropológiou prírodných náboženstiev, 
teda kde sa uctievajú duchovia ako aj východné náboženstvá v podstate 
tvrdí, že je človek je len jedna forma živočícha. Je súčasťou prírody a nemá 
nárok na to, aby bol nadradený nad inými formami života. Tento filo-
zofický smer sa volá biologizmus. [74] Jeden z jeho protagonistov tvrdí: 
„Kľúčovou transakciou v prirodzených systémoch je výmena energie, kto-
rá zahrňuje potravinové reťazce a siete, a to znamená, že mnohé zo živých 
tvorov žije vďaka požiareniu iných tvorov. Naše telá – alebo energie, kto-
rú predstavujeme – sa tak neustále presúva. Všetci sme hostia na hostine 
a sme zároveň tiež jedlo.“ [75] Naozaj možno človeka redukovať na živo-
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čícha, ktorý zháňa stravu, lebo v podstate toto tvrdí básnik beat genera-
tion, Gery Snyder. Je to naozaj tak ? Ježiš hovorí: „Nebuďte ustarostení 
o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie 
je viac ako jedlo a telo viac ako odev? (Mt 6, 25b).“ Sme viac ako len udr-
žovanie biologického života. Určite nechcem redukovať hlbinnú ekológiu 
len na tento aspekt. Jej posolstvo je v súcite k všetkému živému. Rozšíriť 
lásku k  Bohu a  blížnemu aj o  rozmer ekologický, lásku k  všetkému ži-
vému. Človek ako správca zeme má mať určitý prístup – súcit. „... Pocit 
vnútornej jednoty s ostatnými bytosťami prírody nemôže byť autentický, 
ak nám v srdci chýba neha, súcit a starosť o druhých ľudí. Je zrejmé, že nie 
je dôsledný ten, kto bojuje proti obchodu s ohrozenými zvieratami, ale je 
ľahostajný voči obchodovaniu s ľuďmi, nezaujíma sa o chudobných alebo 
je rozhodnutý zničiť iného človeka, ktorý mu nie je po vôli. To ohrozuje 
zmysel boja za životné prostredie.“ [76] Človek ostáva stále v centre dia-
nia, ale ako správca. Otázka voči iným formám života nie je: „Sú schopné 
myslieť? Ani: Vedia rozprávať? Ale Môžu trpieť?...utrpenie je primárnym 
zlom...“ [77] Vo vyšších ročníkoch by bolo vhodné ukázať žiakom aj filmy, 
poprípade zábery ilustrujúce utrpenie zvierat kvôli rozvoju súcitu k všet-
kému živému. Naess chce rozšíriť ego, pre kresťana, to môže byť rozšírenie 
lásky na všetky formy života. Kresťanstvom inšpirovaný filozof Erazim 
Kohák navrhol názov agathocentrizmus z gréckeho slova agatos – dobrý. 
„Konať vo svete dobro, znižovať utrpenie, kde je to možné, nezvyšovať 
a nepôsobiť bolesť... rozdávať radosť, krásu a dobro všade, kde to len ide, 
či už ide o hrajúce sa vydry alebo pracujúceho človeka...Ľudia sú bytosti, 
ktoré... sú povolané nie aby dobýjali prírodu, ale aby slúžili (Kohák).“ [78] 

Ekofeminizmus, hlbinná ekológia, Plotkin, Boffov projekt, všetky prí-
stupy navrhujú spiritualitu spojenú s určitou formou odriekania. Pápež 
František výslovne navrhuje ekologickú spiritualitu, ktorá obsahuje zriek-
nutie sa zbytočného nakupovania a utrácania; [79] bojovať s chamtivos-
ťou; rásť v  striedmosti, a  tešiť sa z mála; [80] vychovávať k  spojenectvu 
so  životným prostredím, stať sa tichým pozorovateľom, ktorý nebude 
zbytočne ničiť prostredie, [81] konverzia „Na prvom mieste táto konver-
zia zahŕňa vďačnosť a pocit nezaslúženosti, teda uznanie, že svet je dar 
prijatý z lásky Otca... Zahŕňa aj láskyplné presvedčenie o tom, že nie sme 
oddelení od ostatných stvorení, ale že spolu s ostatnými bytosťami sveta 
tvoríme jedno nádherné univerzálne spoločenstvo. Veriaci nekontemplu-
je svet zvonka, ale zvnútra, pričom uznáva väzby, ktorými ho Otec spojil 
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so všetkými bytosťami... Nechápe výnimočnosť svojho postavenia v tvor-
stve ako dôvod na osobnú slávu alebo nezodpovednú nadvládu, ale ako 
výnimočnú schopnosť, ktorá ukladá človeku vážnu zodpovednosť vyplý-
vajúcu z jeho viery.“ [82]
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Abstract
The article is based on the materials of empirical sociological re-
search conducted by the authors at the universities of secular and 
religious orientation in 2012 and 2018. The emphasis is made on the 
results of the survey data analysis of seminarians in Moscow and St. 
Petersburg theological academies. As a theoretical basis, the concept 
of the ontological nature of secularization of Milbank and Church 
secularization of C. Taylor was used, which allowed us to consid-
er the consequences of reforming the system of spiritual schools in 
the context of secularization of Church institutions. The article in-
troduces the reader to the ideas of seminarians about their future 
professional and educational strategies, their assessment of their own 
socio-political activity, the attitude of students to the ongoing reform 
of the „Bologna process“ and its implementation in spiritual schools. 
We also consider the features of the social environment of Seminary 
students, their interaction with the world, the search for authorities 
and the place of spiritual mentors among them. The article also pro-
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vides an analysis of the Charter documents of the Russian Orthodox 
Church, which allow us to clearly see the position of the Church in the 
process of reform and to see how is it consistent with the attitude of 
the students themselves.

Keywords: higher spiritual schools, seminarians, Church seculariza-
tion, modernization, Russian Orthodox Church, educational reform 
„Bologna process“.

введение
актуальность данной работы продиктована несколькими процесса-
ми, происходящими в высшей духовной школе в целом и Русской 
Православной Церкви в частности, имеющими при этом противо-
речивый характер. С одной стороны, это активная попытка Русской 
Православной Церкви встроиться в светскую образовательную си-
стему, которая сама в настоящее время подвергается серьезному 
реформированию. С другой, те особенности религиозного образо-
вания, которые отличны от светского, – это вера в абсолютную Бо-
жественную роль в формировании мироздания, сущности человече-
ского бытия и отсюда необходимость воспитания духовных качеств 
личности. Данная проблема в научной литературе сформулирована 
следующим образом: «Сама идея унифицировать светскую и духов-
ную формы образования является рискованной в ситуации непре-
одолимых противоречий между принципами секулярной и право-
славной педагогики» [4].

Отметим также, что особенностью подготовки священников Рус-
ской Православной Церкви на протяжении веков было их обучение 
в церковных школах при монастырях. Эта традиция в том или ином 
виде сохраняется до настоящего времени, хотя за последние деся-
тилетия в России и появился ряд высших учебных заведений (к та-
ковым относится, в том числе, Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет), заметно отличающихся от привычной, традиционной 
формы. Этому способствовали не только изменения в стране и соот-
ветствующий запрос со стороны самого общества, но и те процессы, 
которые происходили в сфере духовного образования РПЦ на про-
тяжении всего XX – начала XXI вв. 

Отметим, что традиция централизованной системы высшего 
духовного образования в рамках специализированных учебных 
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заведений не пресекалась вплоть до вытеснения РПЦ из всех сфер 
жизни общества после революции 1917 года и начала свое восста-
новление в 40-х гг. XX века сразу же, как ослабли гонения на Церковь 
в военные и послевоенные годы. В конце 1980-х годов, с кризисом 
советской идеологии и трендом в обществе на возрождение духов-
ных и культурных традиций, появилась возможность полноценного 
развития и совершенствования духовного образования, что сопро-
вождалось решениями архиерейских соборов РПЦ 1989 и 1994 гг., 
в результате которых семинария приобрела статус высшего духов-
ного учебного заведения. Соборы 2000 и 2004 гг. закрепили прио-
ритет вопроса о развитии духовного образования, отметив, что «от 
уровня и качества духовного образования священнослужителей во 
многом зависит судьба народа Божия, Церкви и всего Отечества» [1].

Одним из результатов подобных заявлений стало то, что в 2015 
году теология была признана научной дисциплиной, был утвержден 
федеральный государственный образовательный стандарт при пре-
зидиуме Высшей аттестационной комиссии при Министерстве об-
разования и науки РФ. В 2016 году духовные школы окончательно 
перешли на Болонскую систему обучения, с трехуровневой схемой 
подготовки кадров – бакалавры, магистры, аспиранты, а уже в 2017 
году состоялась первая защита кандидатской диссертации по тео-
логии. В 2019 году были защищены и докторские диссертации (оба 
кандидата из ПСТГУ). Таким образом, мы наблюдаем следующее со-
циальное явление: секулярная светская система образования при-
знает сегодня духовную школу в качестве своей части, условием же 
признания является соответствие системы духовного образования 
светским образовательным стандартам, что вызывает определенные 
вопросы как в церковной, так и в светской среде.

Теоретико-методологические основания исследования
При проведении нашего социологического исследования «Духов-
но-нравственная культура российского вуза», замеры которого про-
ходили в 2012 и 2018 гг. в светских и религиозных вузах, мы руковод-
ствовались несколькими теоретическими подходами, связанными 
с  понятием секуляризации и, в частности, секуляризации церков-
ной среды. Один из таких подходов, представленный в трудах О’Ди, 
Бергера, Парсонса, Белла и др., мы, вслед за Тейлором, обозначили 
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как «вычитательный». Согласно ему, секуляризация напрямую ведет 
к сокращению сферы действия религии, а сама секуляризация рас-
сматривается как утрата священного, вытеснение религии наукой 
и рациональным мышлением или же как видоизменение религии 
в ходе социальных перемен. Другой подход, связанный с именами 
таких социологов, как Джон Милбанк и Чарльз Тейлор, указывает 
на онтологическую, церковную природу секулярного, видя причи-
ны появления секуляризации в самой церкви [6], или как обратную 
сторону религиозности [10]. Именно этот подход представляет для 
нас наибольший интерес, выявляя секуляризм в духовной школе как 
части церковного института.

Основным методом нашего исследования стал массовый опрос 
учащихся как светских, так и духовных вузов. Светские вузы пред-
ставлены двумя крупнейшими университетами России – Москов-
ским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургским государственным университетом и тремя 
региональными университетами – Тюменским государственным 
университетом, Самарским государственным техническим уни-
верситетом и Севастопольским государственным университетом. 
В массовом опросе студентов светских вузов приняли участие 2505 
учащихся, в духовных школах были опрошены 492 семинариста. 
Дальнейший анализ будет посвящен данным, полученным в духов-
ных вузах, прежде всего «столичных» школ – Московской духов-
ной академии (далее МДа), где было опрошено 225 респондентов, 
и Санкт-Петербургской духовной академии (СПДа), выборка кото-
рой составила 145 человек. В 2012 году в опросе принимала участие 
только Московская духовная академия, поэтому в дальнейшем срав-
нительный анализ в тексте будет проводиться только по этому вузу. 

1 настоящее и будущее российских семинарий 
Будущее Церкви как социальной организации – это ее паства и свя-
щеннические кадры. В своем исследовании мы задали несколько 
вопросов семинаристам, которые, на наш взгляд, могли бы помочь 
определить это будущее. Эти вопросы относились к определению: 
1.  профессиональных и образовательных стратегий семинаристов, 
их видения своих дальнейших перспектив, 2. оценки собственной 
социальной активности, 3. к реформированию системы российско-
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го образования в целом и тому, как складывается это образование 
в самих духовных школах. 

1.1  Профессиональные и образовательные стратегии се-
минаристов

Больше половины учащихся семинарий Москвы и Санкт-Петербур-
га не рукоположены (МДа – 62,2%, СПбДа – 57,9%) или являются 
чтецами (МДа – 35,1%, СПбДа – 35,9%). Это объясняется как мо-
лодым возрастом опрошенных (больше половины младше 25 лет), 
что указывает на особенности нынешних духовных школ, где в ос-
новном, в отличие от 90-х гг., проходят обучение совсем молодые 
люди, еще вчерашние выпускники школ, так и их собственной го-
товностью к служению, которая не у всех еще сформирована. Сто-
ит сказать, что в сравнении с данными 2012 года, в замере которого 
принимала участие МДа, процент нерукоположенных в 2018 году 
заметно ниже. В 2012 году таковых было 89,4% (62,2% в 2018 г.). По-
добный факт может указывать на то, что в настоящее время есть 
тенденция к ранневозрастному рукоположению в священники, что 
может говорить как о необходимости кадров, так и о их недостатке 
среди старшевозрастных групп. Это вполне возможно, если учесть 
сегодняшние темпы строительства православных храмов в России 
и количество верующих в мегаполисах. 

О своем намерении дальнейшего рукоположения из числа еще 
нерукоположенных заявили 83,5% опрошенных в МДа и замет-
но больше в СПбДа (89%). Таким образом, у большинства из них 
сохраняется желание посвятить себя священническому служению. 
В 2012 году среди опрошенных в МДа процент желающих рукопо-
лагаться был несколько выше и составил 88%. 

Имея в виду нацеленность получения духовного образования се-
минаристами, был задан вопрос о том, подавались ли ими докумен-
ты на одно или несколько направлений подготовки. Большинство 
учащихся, более 96% в обоих случаях, целенаправленно следовали 
сделанному выбору, не подавая документы в другие вузы и на дру-
гие специальности. При этом 39,5% опрошенных в МДа и  44,8% 
в  СПбДа в будущем хотели бы сменить направление подготовки, 
что указывает на наличие группы учащихся в семинариях, кото-
рые хотели бы продолжить свое обучение дальше и получить дру-
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гие специальности. Вместе с тем обучение за границей, которое так 
часто предлагается сегодня как привлекательное, не входит в прио-
ритеты семинаристов, с этим не согласились 66,2% учащихся МДа 
и 54,5% респондентов СПбДа. Подобные факты рисуют нам инте-
ресную картину: у заметной части семинаристов имеется желание 
подкрепить свой изначальный сознательный выбор духовного об-
разования еще одной специальностью, но почти нет желания про-
должать свое обучение за границей.

Относительно того, в чем видят смысл образования, учащие-
ся семинарий ответили: 1. в получении профессиональных знаний 
(74,2% опрошенных в МДа, 68,3% в СПбДа), 2. познании мира 
и  себя (54,7% МДа, 46,9% СПбДа), 3. в том, чтобы стать образо-
ванным человеком (47 % МДа, 46,2% СПбДа). Примечательно 
при этом, что их мало интересует получение престижного дипло-
ма (10,7%  МДа, 11%  СПбДа), достижение социального и эконо-
мического статуса (6,7% МДа, 2,8% СПбЖа), диплом как «короч-
ка» (4% МДа, 2,1% СПбДа). Скорее всего, это указывает не только 
на  наличие иных целей у самих семинаристов, но и на специфику 
самого вуза, в связи с чем подобных ожиданий и не могло быть. Оче-
видно, что главной ценностью образования для студентов академий 
и семинарий являются именно знания, помогающие молодым людям 
в познании себя и мира, в осознании себя образованным человеком. 
Тот факт, что 40-45 % учащихся не планируют продолжить свое об-
разование в дальнейшем и 70-75% видят смысл своего образования 
в получении профессиональных знаний, указывает на еще одну осо-
бенность стратегий учащихся – на желание прежде всего практиче-
ской деятельности. В связи с чем нами был задан вопрос о том, какие 
направления священнического служения особенно близки. 

Согласно данным, чуть больше половины всех студентов (МДа – 
57,8%, СПбДа – 50,3%) считает наиболее близким для себя совер-
шение богослужения. На второй позиции стоит исповедь и беседы 
с людьми, причем, с заметным отрывом от первой позиции, что мо-
жет указывать на то, что в этом есть установка самой Церкви, транс-
лируемая учащимся.
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Figure 1. Приоритетные направления священнического служе-
ния в оценке семинаристов.

Социальное служение и особенно совершение треб (хотя именно 
это составляет, как правило, основной доход священника) не рас-
сматриваются как приоритетные, что может говорить отчасти о том, 
что для семинаристов служение священника – это особое призва-
ние, предстояние перед Богом. Отметим, что в сравнении с данными 
2012 года, картина в МДа несколько изменилась. Тогда совершение 
богослужения в качестве наиболее приоритетного для себя вида де-
ятельности выбрали 45% опрошенных, социальное служение 21%, 
исповеди и беседы с людьми 12% учащихся. Подобные изменения 
в процентах не могут не обратить внимание и скорее всего свиде-
тельствуют об изменении отношения семинаристов к тому, что про-
исходит в РПЦ в целом. Видимо, взятый за последние шесть лет курс 
на активное социальное служение в приходах привел не только к не-
которому разочарованию среди учащихся, но и к иной расстановке 
акцентов, при которой интерес к богослужению стал более замет-
ным. 

1.2  Отношение учащихся к Русской Православной Церкви 
и ее инициативам

Эффективность служения будущих священников во многом зависит 
от единства самой Церкви, от согласованности видения пастырей 
и священноначалия того пути, каким должна идти Церковь, каково 
ее место в современном мире. В связи с этим мы задали вопрос се-
минаристам о том, какое направление в служении РПЦ стоило бы 
сегодня развивать.
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Figure 2. Направления деятельности РПЦ, которые стоило бы 
развивать: оценка семинаристов.

Основная часть опрошенных в качестве такого направления на-
звала работу с молодежью - МДа – 52%, СПбДа – 45,5%. Заметно 
меньшее число учащихся выбрали социальное служение и разви-
тие такого направления, как связи с общественностью и работа со 
СМИ, которые хотя и озвучиваются Церковью сегодня как наиболее 
приоритетные, но явно не вызывают согласия у большинства се-
минаристов. При этом нельзя не заметить, что значительная часть 
нынешних воспитанников семинарий выступает за активизацию 
деятельности Церкви в обществе, особенно среди молодежи, только 
4-7% опрошенных желали бы ограничить активность Церкви в миру 
(для сравнения таковых в 2012 году среди учащихся МДа было 2,1% 
опрошенных). Вместе с тем обращает внимание и тот факт, что ра-
бота с маргинальными, закрытыми группами общества (такими, как 
отбывающие наказание в местах лишения свободы) не представля-
ется семинаристам необходимой, хотя, казалось бы, в христианском 
вероучении именно страждующие должны вызывать наибольший 
интерес и сочувствие. Вместо этого предлагается активная миссия 
Церкви среди молодежи и освоение ею медийного пространства.
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В опросе выявлялась и собственная социально-политическая ак-
тивность учащихся духовных школ. 

Figure 3. Активность семинаристов в общественно-полити-
ческой сферах жизни.

Согласно данным, почти треть опрошенных МДа и больше трети 
СПбДа делали в течение года благотворительные взносы, помога-
ли нищим, обездоленным, нуждающимся в помощи, еще 26% вос-
питанников СПбДа работали в качестве волонтеров, что заметно 
больше, чем в МДа (10,7%), где более ярко выражена политическая 
активность (например, почти 40% опрошенных участвовали в выбо-
рах президента РФ). 

Вместе с тем, есть группа тех, почти треть в обеих семинариях, 
кто не участвовал ни в одном из перечисленных видов деятельности, 
что может указывать на неоднородность семинарской среды: при 
группе тех, кто ведет активную общественно-политическую жизнь, 
есть малоактивное (или активное в чем-то другом) меньшинство. 
Обращает также внимание тот факт, что воспитанников духовных 
школ совсем не интересуют такие формы гражданской активности, 
как сбор подписей, участие в митингах, что может свидетельство-
вать отчасти об аполитичности учащихся. Таким образом, мы на-
блюдаем интересное явление – аспект политической активности не 
доминирует, а социальная преимущественно связана с помощью 
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другим, но очевидно, что в ней участвует не превалирующее боль-
шинство воспитанников духовных школ, что может свидетельство-
вать об определенной позиции, но не ярко выраженной. 

1.3.  Высшая духовная школа в России и реформа «Болон-
ский процесс»: от противоречий к компромиссу?

В настоящее время, как уже отмечалось, есть некоторое противо-
речие между задачами духовной школы и образовательными ре-
формами, проводимыми в России. Чтобы понять суть этих проти-
воречий, мы решили спросить у семинаристов, как они видят эти 
реформы и насколько они применимы к существующим стандартам 
и традициям духовных учебных заведений. 

Сразу отметим, что исследование показало, что однозначного 
отношения к реформам «Болонского процесса» у учащихся семи-
нарий Москвы и Санкт-Петербурга не сложилось, большинство ре-
спондентов дали среднюю оценку. Однако у семинаристов из МДа 
по ряду позиций обнаружено более негативное отношение к рефор-
мам, чем у семинаристов из СПбДа (см. рис.4). 

Рассуждая о том, что может дать данная реформа, почти треть 
опрошенных студентов считает, что это возможность поучиться за 
границей (МДа – 30,2%, СПбДа – 30,3%). Также примечательно, 
что почти столько же респондентов считают: реформа способствует 
снижению уровня образования (МДа – 31,6%, СПбДа – 29%), и это 
свидетельствует о том, что учащиеся столичных семинарий видят 
как плюсы, так и минусы проводимой реформы. Причем для воспи-
танников МДа минусов больше, среди них есть также процент тех, 
кто считает, что данная реформа вообще ничего не дает. 



131

Figure 4. Представления семинаристов о возможности образо-
вательной реформы «Болонский процесс».

Вопрос о ценностях образовательной реформы «Болонский про-
цесс» выявил также весьма интересные результаты. Для этого мы 
использовали шкалу, которой измеряли ценности вуза и препода-
вателей. В результате получили следующие данные. Студенты сто-
личных семинарий считают, что ценностями «Болонского процесса» 
являются карьера и успех (МДа – 36,9%, СПбДа – 36,6%), самореа-
лизация и конкурентоспособность (МДа – 29,8%, СПбДа – 33,1%), 
профессионализм как система компетенций (МДа – 28%, СПбДа – 
26,9%). Как можно понять, подобные ценности мало согласуют-
ся с  ценностями самих духовных школ, которые ориентированы 
на  воспитание иных качеств личности. В этом смысле реформа 
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«Болонский процесс» бросает определенный вызов таким учебным 
заведением, где главным остается не только образовательная, но 
и воспитательная компонента. В определенном смысле эта реформа 
нивелирует потребности самих духовных школ, вынуждая их встра-
иваться в мир секулярных ценностей. Отсюда следует то, что должен 
измениться не просто подход к обучению, но и те традиции, кото-
рые сформировали духовные школы. 

Говоря о качествах, которые пытаются воспитать в своих сту-
дентах преподаватели столичных семинарий, учащиеся отметили, 
прежде всего, ответственность – 68,4% и 73,8% в МДа и СПбДа 
соответственно, самостоятельность (48,4% и 46,2%) и терпеливость 
(48% и 40%). В последнюю очередь прививаются такие качества, как 
инициативность (7,1% и 13,1%), креативность (11,6% и 16,6%) и це-
леустремленность (14,7% и 23,4%). Это мало согласуется с запросом 
образовательных реформ на конкурентноспособную и адаптивную 
личность. Вместе с тем, серьезных преобразований с точки зрения 
реформ требуют и имеющиеся в духовных вузах традиции, они ка-
саются, как научной, учебной, так и досуговой сферы деятельности. 
Отметим, что по оценке учащихся, наиболее развитыми традици-
ями в семинариях являются так называемые традиции управления 
учебным процессом – внешний вид, молитва перед занятиями, об-
ращение на «Вы» и т.д., тогда как научные и учебные традиции менее 
развиты. 

Исходя из вышеизложенного, можно придти к выводу, что при 
нынешней активности Русской Православной Церкви есть необхо-
димость в соответствующих кадрах. Вместе с тем, то, что предлагают 
сегодня духовные семинарии и академии, не вполне соответствует 
как запросам священноначалия, так и требованиям проводимых 
в стране реформ. Подобные ожидания заставляют меняться не толь-
ко самого студента, но и сложившуюся систему духовных школ, ее 
традиции, которые, с одной стороны, объективно нуждаются в кор-
ректировке, обновлении (это особенно касается научных, учебных 
традиций), с другой, требуют своего сохранения, так как составляют 
основу духовной школы. На данном этапе, как нам кажется, не про-
исходит серьезного осмысления того, что же является главным и не 
должно подвергаться изменениям со стороны. 
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2  Cекулярное окружение и духовная жизнь. путь канато-
ходца 

Вообще надо признать, что нынешние семинаристы находятся 
в сложной ситуации, которая заключается в том, что им приходится 
жить и заниматься священническим служением в мире, во многом 
далеком от христианства. 

Согласно Ч.Тейлору, автору работы «Секулярный век», современ-
ная эпоха характеризуется мирским агностицизмом и так называе-
мым «эксклюзивным гуманизмом», еще одной ее характеристикой 
является так называемая «имманентная схема», которая маргина-
лизирует теистическую «трансцендентность». Тейлор пишет о трех 
видах секулярности. «Секулярность 1» – это уход религии из пу-
бличной сферы, общественная жизнь считается свободной от связи 
и всяческих отсылок к высшей реальности. «Секулярность 2» – по-
теря религиозности отдельными людьми, происходит исчезновение 
веры и религиозной практики, люди «уходят» от Бога. И «Секуляр-
ность 3» – возникновение таких условий, при которых невозможна 
общая вера, которая бы разделялась людьми; этот вид секуляриза-
ции предполагает масштабные изменения: «Переход от общества, 
в котором вера в Бога не оспаривается и, по сути дела, беспроблем-
на, к такому обществу, в котором вера считается лишь одним из воз-
можных выборов, и зачастую, не самым легким выбором» [6].

Именно третий тип секулярности интересует самого Тейлора, так 
как характеризует по его оценке современное общество, о котором 
он пишет следующее: «Итак, я хочу рассмотреть наше общество как 
светское в этом третьем смысле. Вкратце я описал бы это следую-
щим образом: хочу определить и проследить тот сдвиг, в результа-
те которого мы перешли от общества, где практически невозможно 
было не верить в Бога, к обществу, где вера, даже для самых непре-
клонно верующих, есть всего лишь одна человеческая возможность 
среди прочих. <…> Вера в Бога уже не является аксиомой» [6]. Та-
ким образом, секуляризация – это не просто упадок религиозности, 
а перемена самих условий, которые и делают веру возможной.

Современный секулярный мир, по Тейлору, возникает, когда 
появляется внутренний и самодостаточный гуманизм, видящий 
свою цель исключительно в человеческом процветании. Корни это-
го, как называет его Тейлор, «эксклюзивного» гуманизма уходят 
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в 16-17 века, в позитивизм, когда человек становится как бы наблю-
дателем, отдаляется от изучаемого, анализируемого и критикуемого 
им мира. Происходит переход от божественного и постоянного по-
рядка, к порядку, в котором человек сам своими усилиями делает то, 
что считает нужным, сам конструирует общество, в котором живет.

2.1  Социальное окружение учащихся высших духовных 
школ и их авторитеты

В связи с последним мы вынуждены признать, что и на семинари-
стов высших духовных школ оказывается сильнейшее влияние идей 
так называемого «эксклюзивного» гуманизма, когда и ближайшее 
окружение перестает являть пример христианской жизни. Учащие-
ся высших духовных школ вынуждены находиться в состоянии по-
стоянного сопротивления современности. Отвечая на вопрос о сво-
ем окружении, 64,9% и 64,1% в Москве и Петербурге соответственно 
отмечали присутствие в нем людей с виртуальной зависимостью, 
еще 56% и 63,4% людей в их окружении, общающихся с использова-
нием нецензурной лексики. Есть и те, кто имеет сексуальные отно-
шения вне брака, об этом заявили 50,2% учащихся МДа и 60% опро-
шенных в СПбДа, ведущие разгульный образ жизни (43,6% – МДа, 
40,7  – СПбДа). Меньше всего в окружении семинаристов людей 
с  нетрадиционной сексуальной ориентацией и наркоманов. Оче-
видно, что семинаристы не живут в «тепличных» для себя условиях, 
не только сами привнося их в стены духовных школ, но и по факту 
своего священнического служения сталкиваясь с проблемами со-
временного мира в исповедях и отношениях с людьми. Это не мо-
жет не влиять на общую атмосферу как самих духовных вузов, так 
и на духовную жизнь самих учащихся, которые постоянно вынуж-
дены лавировать.

Важно при этом оценить их собственные усилия противостоять 
влиянию среды, готовность что-то изменить. В связи с этим уча-
щимся был задан вопрос о том, что делают они сами, как помога-
ют людям своего окружения, которые подвержены различного рода 
девиациям. Мы получили весьма интересные данные, особенно 
в сравнении с результатами замера 2012 года. 
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Figure 5. Помощь семинаристов в случае девиации социального 
окружения.

Итак, в 2018 году 41% опрошенных МДа и 31% СПбДа согласились 
с тем, что их такие поступки беспокоят, но будучи не в силах что-то 
изменить, они стараются молиться за своих друзей Богу, еще треть 
студентов Санкт-Петербургской академии и 25% респондентов 
в МДа ответили, что их такие поступки беспокоят и они стараются 
сами говорить об этом со своими друзьями. Лишь незначительные 
проценты ответивших заявили о своем бессилии чем-то помочь 
или о том, что сами не ангелы; еще меньше – что не видят в этих 
поступках ничего дурного (1,3% МДа, 2,1% СПбДа). Это все-таки 
свидетельствует о том, что поведение людей социального окруже-
ния вызывает беспокойство и ответную реакцию – не безразличие. 
Но интересно и другое, а именно: в замере 2012 года среди опрошен-
ных МДа заметно больше было тех, кто готов был предпринимать 
собственные усилия (37%) и заметно меньше тех, кто намерен обра-
щаться за помощью к Богу, молиться (27,5%). В 2018 году ситуация 
кардинально меняется – почти в 1,5 раза становится больше тех, кто 
готов молиться, а не увещевать, и в столько же раз сокращается чис-
ло «увещевающих». Это может означать, что за последние шесть лет 
девиации достигли такого масштаба в обществе, что приходит пони-
мание: человеческими силами преодолеть это невозможно.
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Стоит отметить, что в жизни христиан всегда был важен и под-
черкивался авторитет человека, обладающего духовным опытом, 
кто мог бы оказать помощь и поддержку. Подобный взгляд на духов-
ное наставничество был развит еще с апостольских времен, продол-
жает сохраняться данная традиция и сегодня, хотя и с признанием 
того, что таких наставников все меньше, и, как правило, это люди 
особой духовной жизни. Вместе с тем для учащихся семинарий дан-
ный вопрос остается актуальным, особенно в контексте обсужде-
ния влияния социальной среды. При опросе нами был задан вопрос 
о том, кто является авторитетом для учащихся столичных семина-
рий в первую очередь. 

Согласно полученным данным, для студентов Московской 
и Санкт-Петербургской академий источниками авторитетного мне-
ния являются, в первую очередь, родители и родственники (89,8% 
и  87,6%), священники и духовные отцы (80% и 77,2%) и близкие 
друзья (52% и 57,2%). Наименьшим авторитетом для столичных се-
минаристов обладают предприниматели (0,9% в Москве), школьные 
учителя (1,8% и 0,7%) и деятели искусства (3,6% и 4,1%).

Стоит подчеркнуть, что хотя духовный отец или священник об-
ладает большим авторитетом для семинаристов, однако родствен-
ники и родители более авторитетны и способны оказывать замет-
ное влияние на их жизнь. Данный факт свидетельствует о том, что 
ценность семьи и родительского мнения сегодня для семинаристов 
выше, чем духовное наставничество. Примечательно при этом, что 
в замере 2012 года в МДа давались схожие ответы, за исключением 
того, что ценность авторитетного мнения друзей значила меньше 
(43,2%). 

Таким образом, живя в мире неверия и иллюзии безграничных 
свобод, сегодняшние семинаристы вынуждены не только преодоле-
вать влияние своего социального окружения, но и имеющийся де-
фицит духовного наставничества, который тем более заметен, когда 
авторитетов подлинно духовного свойства все меньше. 

2.2 Церковная секуляризация 
Джон Милбанк и Чарльз Тейлор выделяют следующие признаки 
церковной секуляризации: разделение философии и богословия, па-
дение роли богословия, несоответствие научных дисциплин теоло-
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гической перспективе, юридизм и формализация внутрицерковных 
отношений, договорные экономические отношения внутри церкви, 
бюрократизация, рациональная инструментализация и ориента-
ция на эксклюзивный гуманизм – в центре всего не Бог, а человек. 
В связи с предложенными критериями и той активностью, которая 
наблюдается в Русской Православной Церкви в последнее десяти-
летие, в частности в отношении реформирования духовных школ, 
мы решили проанализировать риторику основных документов РПЦ 
и ее уставов. Нами были проанализированы Устав Учебного коми-
тета РПЦ [8], и собственно высшей духовной школы [7], которые 
выложены на сайте Учебного комитета РПЦ (органа исполнитель-
ной власти Русской Православной Церкви, как говорится о комите-
те в Уставе управления РПЦ).

Проанализировав Устав Учебного комитета, можно обратить 
внимание на несколько интересных деталей, его составляющих: 
в  первую очередь, на бюрократизм и иерархичность тех структур, 
которые этот комитет составляют; во-вторых, на присутствие, со-
гласно документу, функциональной специализации Церкви в целом, 
и Учебного комитета в частности; в-третьих, в разделе о правах ко-
митета и его бюджете о возможности комитета вступать в договор-
ные экономические отношения – заниматься предпринимательской 
деятельностью, вкладываться в ценные бумаги, участвовать в хозяй-
ственных обществах и т.д.

Важно отметить, что Устав семинарии, также проанализирован-
ный нами, удивительным образом повторяет структуру и форму 
Устава Учебного комитета, указывая на подчиненное положение 
семинарии по отношению к комитету, а сам документ составлен 
в  соответствии с федеральным законом № 99 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». То, что семинария в своей деятель-
ности сообразуется, прежде всего, со светскими положениями, та-
кими как федеральные законы, а затем уже с внутрицерковными, 
указывает на секулярный признак, предложенный П.Бергером – сле-
дование прежде всего нерелигиозным нормам [9]. Структура семи-
нарии, о которой также говорится в Уставе, функционально специ-
ализирована, у семинарий так же, как у Учебного комитета, имеется 
право на участие в предпринимательской деятельности и операциях 
с ценными бумагами, чему посвящен один из разделов Устава выс-
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шей духовной школы. Таким образом, согласно документу, наблюда-
ется не только бюрократизация церковных институций, но и попыт-
ка их коммерциализации. 

Важно подчеркнуть, что сама риторика Устава духовных школ, 
в том числе в той ее части, которая посвящена миссии и задачам се-
минарий, весьма заформализована. В отличие от Уставов прежних 
лет не обнаружено ссылок на Священное писание и Святых отцов, 
вместо этого имеется текст следующего содержания: семинария 
является организацией, «деятельность которой направлена на под-
готовку служителей и религиозного персонала Русской Православ-
ной Церкви посредством реализации соответствующих образова-
тельных программ, а также образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки (специальностям) в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами». Подобные формулировки отсылают нас не только 
к вполне светской риторике, но и несколько нивелирует представ-
ление самих семинаристов о священническом служении как призва-
нии. 

Расстановка подобных акцентов еще раз заставляет нас обратить-
ся к проблеме, поставленной в самом начале нашей статьи и придти 
к выводу, что активное встраивание Церкви в светские структуры, 
ее ориентация на реформирование в рамках государственных стан-
дартов приводит к ее секуляризации. 

Заключение 
Процесс реформирования высших духовных школ Русской Право-
славной Церкви обладает своей спецификой и сложностью, с одной 
стороны, ее мотивы связаны с вполне благой целью – усовершен-
ствованием системы высшего духовного образования и развитием 
церковной миссии в современном мире, с другой, так или иначе на-
чинают приобретать секулярные черты, например, такие, как бю-
рократизм, функциональная специализация, коммерциализация, 
формализация, юридизм, следование нерелигиозным нормам. Оче-
видно, что система духовного образования, принимая Болонские 
стандарты, неизбежно включает в себя и все ее секулярные черты. 
Удар на себя принимает прежде всего воспитательная компонента 
образования и традиционная роль преподавателя. Таким образом, 
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с целью сохранения актуальности и повышения престижа в наше 
время, Церковь «вынуждена» вступать в секулярные отношения 
и «играть» не по своим правилам.

На сегодняшний день можно говорить о нескольких видах цер-
ковной секуляризации – внешней и внутренней. Внешняя секуля-
ризация понимается нами как целенаправленный процесс прину-
дительного характера по отношению к Церкви извне, результатом 
которого являются перемены в способах и принципах существова-
ния Церкви, потеря позиций, ролей и выполняемых ею функций. 
В качестве наиболее яркого примера внешней церковной секуляри-
зации можно вспомнить отмену института патриаршества в пери-
од петровских реформ. Признаком же внутренней секуляризации 
является внутрицерковная мотивация или инициатива перемен со 
стороны самой Церкви, которые так же ведут к изменению прин-
ципов и способов существования и функционирования церковного 
института. Сегодня мы наблюдаем главным образом изменения это-
го вида секуляризации. 

При этом сами студенты духовных вузов проявляют свой инте-
рес не только к духовной жизни, но и к практической деятельности 
своего будущего священнического служения. Их видение развития 
Церкви согласуется с церковной позицией в целом, и оно проявляет-
ся в желании как можно больше работать с молодежью, отчасти раз-
вивать направление связи с общественностью и работу с масс медиа. 
Подобный факт свидетельствует о том, что вектор развития (в том 
числе дальнейшего) связан, в первую очередь, с активной пропове-
дью РПЦ. В меньшей степени вызывает интерес окормление марги-
нальных, социально не защищенных групп. Впрочем, как и исповедь 
и беседы с людьми, которые вызывают интерес в качестве священ-
нического служения у 15-20% опрошенных семинаристов. Это тоже 
о тенденциях в Церкви, при которых массовая активность становит-
ся более желательной…
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Individualization, personation 
and socialization as ethical tools 
of personal and group deviation. 
Partial reflections of the sect area
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riešenia osobnej a skupinovej 
deviácie. Parciálne reflexie 

problematiky siekt
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Abstract
The paper begins with a probe into the complex issue of defining what 
a sect is and what signs it can be detected. In an interdisciplinary 
approach, it attempts to define the main attributes of a sect, out-
lining the plurality and ambiguous complexity of the phenomenon. 
The interdisciplinarity of the paper is based on the interconnection 
of the person‘s philosophy, social pathology and social psychology. 
Attention is focused on the area of   religious sects, namely modern 
Christian, both Catholic and Protestant. It is in the interest of pre-
senting the causes of their origin. In addition, attention is paid to the 
consequences of their work both for the today‘s Church, for society 
and for the individual. The conclusion of the paper outlines the sym-
biosis and complementarity of individualization, personation and 
socialization as one part of the solution of prevention measures and 
therapeutic basis.

Keywords: sect, christian sects, basic attributes, individualization, 
personation, socialization
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ABSTRAKT
Príspevok začína sondou do zložitej problematiky zadefinovania 
toho čo vôbec sekty sú a  toho, podľa akých znakov ich možno de-
tegovať. Interdisciplinárnym prístupom sa pokúša vymedziť hlavné 
atribúty siekt, čím načrtáva pluralitu a mnohoznačnú komplexnosť 
fenoménu. Interdisciplinárnosť príspevku sa ukotvoje v  artikulácii 
filozofie osoby, sociálnej patológie a sociálnej psychológie. Pozornosť 
sa sústreďuje na oblasť náboženských siekt, konkrétne novodobých 
kresťanských, tak katolíckych ako aj protestantských. V  pozornos-
ti záujmu je stručné predloženie príčin ich vzniku. Ďalej sú v po-
zornosti záujmu následky ich pôsobenia tak pre súčasnú cirkev, pre 
spoločnosť ako aj pre samotného človeka. Záver príspevku načrtáva 
symbiózu a komplementárnosť individuácie, personácie a socializá-
cie ako jedného úseku riešenia prevenčných opatrení a terapeutické-
ho východiska. 

Kľúčové slová: sekta, kresťanské sekty, základné atribúty, individu-
ácia, personácia, socializácia 

Úvod
Vedecké skúmanie fenoménu siekt nie je dostatočne rozpracovanou ob-
lasťou. Z druhej strany, kriminogénne sociálne prostredie je zložitým tak 
organizmom ako aj mechanizmom a  jestvovanie siekt je ich plnou sú-
časťou. Z týchto dôvodov vyrastá potreba študovať tento fenomén, ktorý 
s vývojom spoločnosti, komunikácie a nových technológií sa stáva čoraz 
spletitejší. Predmetný príspevok je len reflexným náčrtom, ktorého záme-
rom nie je podať celistvý pohľad na oblasti, ktoré sú v článku pertraktova-
né. Cieľom tohto príspevku je napomôcť k lepšej identifikácii spoločensky 
nežiaduceho javu, ktorými sú sekty a ich pôsobenie. Konkrétnym cieľom 
je vytvoriť možné východiská, resp. ich platformu, a to poskytnutím teore-
tickej bázy, ktorá sa opiera o individuáciu, personáciu a socializáciu v ich 
symbiotickom celku.

1 Zadefinovanie sekty a kategorizovanie siekt
Z odborného hľadiska nie je ľahké určiť a zadefinovať, čo je sekta. Dô-
vodov je viacero. Predovšetkým je tu optika pohľadu vedných disciplín. 
Na fenomén siekt sa pozeráme inou optikou z pohľadu sociológie, inou 
z  pohľadu psychológie či sociálnej práce, inou z  pohľadu religionistiky 
a zasa inou z pohľadu politológie či teológie. Okrem toho, samotné sekty 
sú tak obsahovo a aplikačne rôzne, že fenomén siekt značne pluralizujú, 
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čo sťažuje, ba niekedy úplne znemožňuje predložiť jednotné zadefinova-
nie, resp. zadefinovanie, ktoré by bolo komplexné a vyčerpávajúce. Sekty 
treba osobitne rozlišovať. Zhruba ich môžeme zoradiť do štyroch kategó-
rií, podľa obsahu, ako náboženské, okultné sekty a ezoterické sekty, psy-
chobioterapeuticko-výchovné sekty (resp. psychosekty, liečebné sekty), 
politické sekty a ekonomicko-komerčné sekty. Ďalej, samotné základné 
aplikované atribúty siekt sa rôznia v závislosti od obsahu, a navyše, tieto 
atribúty sa môžu aj vylučovať, čo záleží aj od konkrétneho obsahu a pos-
lania siekt. V neposlednom rade sa sekty definujú aj podľa rozsahu ohro-
zenia ako deštruktívne, škodlivé, nebezpečné a zločinecké. Ďalej môžeme 
sekty deliť podľa vplyvu a  výkonu, resp. stupňa radikalizácie ako sekty 
tvrdé a sekty mäkké alebo podľa stupňa manipulácie a rozsahu slobody na 
supertotalitné sekty a sekty slobodného ducha.1 Okrem uvedeného treba 
dobre rozlišovať a detegovať skupiny, ktoré nie sú pokladané za sekty sen-
su stricto,2 no preberajú isté mechanizmy myslenia a správania, ktoré sú 
sektám vlastné. Také skupiny by sme mohli nazvať ako skupiny s prvkami 
sekty.

2 Sonda do problematiky zadefinovania sekty
V odbornom pokuse o zadefinovanie sekty často narážame na zmätok, ne-
presnosti a obmedzenia a na nedostatočnosti. Ako príklad uveďme staršiu 
definíciu sekty z oblasti sociálnych vied, ako „typ náboženskej organizá-
cie, ktorý obyčajne vzniká rozkolom v niektorej cirkvi a odštiepením časti 
jej členov. Odštiepenci, ktorí vytvoria sektu, sa zvyčajne usilujú obnoviť 
pôvodnú vieru a zásady svojej bývalej cirkvi, presadzujú nové vykonáva-

1 Pre lepšiu orientáciu uveďme, že pod tvrdou sektou myslíme napr. na skupinu, ktorá 
sa môže vyznačovať napr. komunitnou uzatvorenosťou vyplývajúcou z  negatívneho 
vzťahu k spoločnosti (svetu), praktizujúcou tvrdé tresty a s veľkým vplyvom na svojich 
členov. Tento typ sekty sa často môže zhodovať s deštruktívnym kultom. Naopak, pod 
mäkkou sektou myslíme na skupinu, ktorá má napr. kladný, resp. ľahostajný prístup 
k  spoločnosti (svetu),  ktorá je svojim vplyvom na svojich členov menej radikálna, 
resp. sa  vyznačuje menším vplyvom na členov skupiny. Pod supertotalitnou sektou 
myslíme na skupinu, pre ktorú je príznačná krajná manipulácia s nekompromisnou 
oddanosťou princípom alebo vodcovi (vodcom). Naopak, pod sektou slobodného du-
cha myslíme na skupinu, ktorá dáva dôraz na stav voľnosti, zvýrazňuje bezzásadovosť, 
voľnomyseľnosť (často je takáto skupina charakterizovaná napr. sexuálnou voľnosťou, 
neprikladaním dôležitosti podvodom, klamstvám, sexuálnym pokleskom a pod.). 

2 Latinský výraz sensu stricto používa ako terminus technicus Marcel Bernos. Bližšie 
pozri „L’Eglise catholique et les sectes à la fin du XXe siècle“. In: Rives nord-méditerra-
néennes [En ligne], N°10 (2002), mis en ligne le 21 juillet 2005, s. 1. 
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nie náboženských praktík, usilujú sa dosiahnuť náboženskú dokonalosť 
atď.“3 Ako ďalší príklad z oblasti jazykovedy a tvorby cudzích slov uveďme 
definíciu sekty, ktorou sa v prvom rade rozumie „náboženská obec líšiaca 
sa vierovyznaním a obradom od oficiálnej materskej cirkvi“, a v druhom 
rade „uzavretá skupina, ktorá sa odštiepila od dajakej organizácie“.4 Ako 
posledný príklad uveďme definíciu sekty, ktorá sa nachádza v pomerne 
dobrom anglickom sociologickom manuáli preloženom do češtiny. Sekta 
je definovaná ako „náboženské hnutie, ktoré vzniklo odklonom od orto-
doxnej formy“5. Uvedené príklady vychádzajú z metodológie sociálnych 
vied, ktorej autorom bol Max Weber (1864 – 1920) a aplikujú jeho teóriu 
„ideálnych typov“6. Na základe tohto prístupu sa Weber pokúsil diferen-
covať aj náboženské organizácie. Sociologicky určil dobový rozdiel me-
dzi „cirkvou“ a „sektou“ tým, že chcel zdôrazniť úlohu vôle a racionality. 
Hlavný dobový rozdiel medzi „cirkvou“ a „sektou“ vnímal tak, že pre sek-
tu sa človek rozhoduje svojou vôľou, avšak do cirkvi človek vstupuje už 
ako dieťa, krstom, bez vlastnej vôle. Jedinec v  cirkvi zotrváva z  pozície 
hodnotovoracionálnej voľby, do „sekty“ vstupuje z  iracionálnych dôvo-
dov. Z jeho pohľadu tak aj sektu treba chápať „ako „odchýlku“ od jedna-
nia, ktoré bolo skonštruované čisto účelovoracionálne“7. Weber v prvom 
rade sledoval funkciu vôle a pozíciu rozumu, no zároveň týmto rozlíšením 
vniesol do sociológie aj dobový rozdiel medzi väčšinovou náboženskou 
obcou (cirkev) a menšinovou náboženskou obcou (sekta), ktorý socioló-

3 Slovník spoločenských vied. Kol. autorov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľ-
stvo, 1997, s. 232. Výraz „náboženskej organizácie“ a „cirkvi“ je v pôvodine hrubým 
písmom. 

4 Šaling, Samo – Ivanová-Šalingová, Mária – Maníková, Zuzana, Veľký slovník cudzích 
slov. Tretie, revidované a doplnené vydanie. Prešov: Samo, 2003, s. 1124a. Tú istú de-
finíciu nachádzame aj v  iných vydaniach, napr.: Šaling, Samo – Ivanová-Šalingová, 
Mária – Maníková, Zuzana, Slovník cudzích slov. Bratislava – Veľký Krtíš: Samo, 1997, 
s. 1079c; Šaling, Samo – Ivanová-Šalingová, Mária – Maníková, Zuzana, Slovník cu-
dzích slov. Druhé vydanie. Bratislava: Samo, 2002, s. 583, a iné. 

5 Giddens, Anthony, Sociologie. Aktualizované a rozšířené vydání revidované Philipem 
W. Suttonem. Praha: Argo, 2013, s. 992b. Preklad citácie pochádza od nás. Všetky pre-
klady z cudzích jazykov do slovenčiny v tomto príspevku pochádzajú taktiež od nás. 

6 Ide o konštrukt, abstraktný model určitého javu, podľa ktorého možno vysvetliť soci-
álne konanie, a tým porozumieť konkrétnej životnej situácii. Bližšie pozri Weberovo 
viaczväzkové dielo Wirtschaft und Gesellschaft (Hospodárstvo a spoločnosť, 1922) alebo 
Škvrnda, František – Pružinec, Tomáš, Úvod do dejín sociologického myslenia. Nitra: 
Enigma, 2010, s. 89n. 

7 Max, Weber, Metodologie, sociologie a politika. Preklad Miloš Havelka. Praha: 
OIKOYMENH, 1998 alebo novšie vydania, s. 138-139. 
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gia aplikovala na zadefinovanie sekty.8 Weberovu sociologickú tendenciu 
rozpracoval Ernst Troelsh (1865 – 1923), tým že kategorizoval tri typy: 
cirkevný typ, sektársky typ a mystický typ.9 Týmto sociologickým vkla-
dom sa pod sektou začala rozumieť náboženská sociálna deviácia, čím 
sa chápanie sekty ohraničilo len, alebo zväčša na náboženskú sféru. Táto 
dobová identifikácia definovania sekty, ktorá už bola prekonaná, ovplyv-
ňuje identifikovanie sekty ešte aj dnes. Z tohto dôvodu sa pod sektou ešte 
aj v súčasnosti zväčša rozumie menšia náboženská skupina, ktorá sa od-
delila od väčšej náboženskej skupiny. Plne však súhlasíme s Alainom Vi-
vienom, ktorý tvrdí nasledovné: „Výraz sekta by nemal byť rezervovaný 
pre oblasť náboženstva, a ešte menej pre rozkoly jediného kresťanského 
vyznania. Povedať, že sekta je náboženské hnutie, staré či nové, sa vzťahu-
je len na dejiny sakrálneho, naprieč rôznymi konfesionálnymi aspektmi, 
ktoré mohlo nadobudnúť. Znamenalo by to nechať bokom formy súčas-
ného sektarizmu, ktoré sa sotva splietajú s vierou, dogmou alebo exegézou 
a uplatňujú stratégie moci, ktoré smerujú k tomu, aby základné hodnoty 
demokracie nahradili protihodnotami všeobecne elitárskymi a eugenic-
kými“10. Vo Vivienovej výpovedi nachádzame dva dôležité aspekty sekty. 
Ide o elitárske presvedčenie skupiny ľudí, ktorí sami v sebe cítia význam-
né a prvoradé postavenie voči iným a zároveň o eugenické presvedčenie 
v zmysle zúženého výberu jednotlivcov, že títo ľudia sú pravým, resp. naj-
lepším „genetickým“ fondom tých najúspešnejších alebo najlepších (napr. 
ekonomické a politické sekty) alebo vyvolených (napr. náboženské sekty). 

8 Weber v podstate prevzal do sociológie zovšeobecnenú dobovú populárnu interpre-
táciu sekty, ktorá ju charakterizovala v náboženskom duchu ako menšinovú sociálnu 
skupinu, ktorá sa oddelila od väčšieho sociálneho celku a  ktorá vyznávala a  presa-
dzovala nejaké náboženské špecifikum. Tak napríklad aj kresťania boli vo svojej dobe 
pokladaní za sektu (Skutky apoštolov 28,22) alebo aj nasledovatelia Františka z Assisi, 
Jána Kalvína a pod. (Pozri napr. leták „L’origine et présent estat de la secte Calvinienne, 
comme elle est maintenant devisée en quatre principales parties“. In: Gisel, Pierre et 
al., Encyclopédie du protestantisme. Paris, Genève: Cerf/Labor et Fides, 1995, s. 1428). 
V neskoršom období teda samotní kresťania používali pojem sekta na označenie kres-
ťanskej skupiny, ktorá sa oddelila kvôli nezhodám v učení alebo v praxi, resp. ktorá 
predstavovala odchýlené učenie od majority. Etymologicky sa tu uplatnila odvodenina 
z latinského slova seco, secare (rozdeľovať, a iné významy) a sequor, sequi (nasledovať, 
ísť za niekým, pridŕžať sa niekoho, a iné významy). 

9 Troelsch tak urobil v  diele Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen 
(Sociálne učenie kresťanských cirkví a skupín, 1912).

10 Vivien, Alain, Les sectes. Paris: Odile Jacob, 2003, s. 42. 
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3  Atribúty sekty z  pozície humanitných a  sociálnych vied 
a postavenie práva

Vyššie uvedené príklady definícií sekty ukazujú skutočnosť, ako málo sa 
pri zadefinovaní berú do úvahy samotné atribúty sekty, ako komplexu zá-
kladných vlastností či znakov sekty. V  tomto ohľade majú psychológia, 
sociálna psychológia a sociológia nezastupiteľné miesto. Stručný psycholo-
gický slovník pomerne správne konštatuje, keď pod sektou rozumie nasle-
dovné: „skupina spojená vierou, radikálne vyjadrenou“ a zároveň uvádza 
„ďalšie znaky: mocenská štruktúra, absolútna autorita vodcu, uzavretosť 
voči nezasväteným, obmedzená komunikácia s vonkajším svetom, úplná 
poslušnosť členov, pocit výlučnosti, sankcie, absencia humoru; ide o únik 
z  nezvládnutého sveta do situácie, kedy človek nemusí nič rozhodovať, 
všetko je za neho zorganizované, vrátane zmyslu života“11. Psychologický 
slovník12 a Velký psychologický slovník13 už pomerne správne rozlišujú vý-
vojové etapy chápania sekty. Nie celkom správne konštatujú, že v prvom 
prípade najprv išlo o označenie každého náboženstva. Potom konštatujú, 
že v druhom prípade sa pod sektou chápala náboženská skupina, ktorá sa 
vydelila z hlavného prúdu. Tretí význam sekty už vychádza z interpretá-
cií, ktoré sa začali aplikovať od polovice 20. storočia. Možno nie celkom 
správne ide v slovníkoch o skupinu, ktorá bola vyčlenená z určitého celku, 
no čo je kľúčové a prelomové, tieto slovníky začínajú uvádzať atribúty sek-
ty, napr. prísne pravidlá vynucované sankciami, absolútna autorita vodcu 
a pod. K atribútom sekty sa ešte vrátime, nakoľko oni sú pri definovaní 
sekty smerodajné. Nateraz však ešte uveďme aj pozíciu práva.

Právo ako systém platných právnych noriem a pravidiel, ktoré vydáva 
štát, resp. nejaká organizácia či inštitúcia14 si dobre uvedomuje zmätok, 
nepresnosti, obmedzenia a nedostatočnosti definícií sekty a zároveň si je 
vedomé plurality a komplexnosti fenoménu siekt. Slovenské a ani české 
právo preto nedefinuje pojem sekta a následne ho vo svojom pojmoslov-
nom portfóliu ani nepoužíva.15 Takisto to nerobí ani právo v iných štátoch 

11 Hartl, Pavel, Stručný psychologický slovník. Praha: Portál, 2004, s. 237a,b. 
12 Hartl, Pavel – Hartlová, Helena, Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004, s. 527. 
13 Hartl, Pavel – Hartlová, Helena, Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010, 

s. 518a. 
14 V prípade cirkví napr. cirkevné právo, resp. cirkevná disciplína či cirkevné kódexy a pod.
15 Ondráčková, J. Dominika, „Sekty a nová náboženská hnutí – bezpečnostní hrozba?“ 

In: file:///C:/Users/admin/Downloads/Sekty_clanek.pdf, s. 3; Hartl, Pavel – Hartlová, 
Helena, Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004, s. 257a. 
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a  nerobí tak ani kánonické právo ako samostatné právne odvetvie „sui 
generis“.16 Právo určuje konkrétne delikty. Nejestvuje identifikácia sekty, 
ale identifikácia konkrétneho deliktu. V súvislosti s kriminalizáciou ná-
boženského vyznania napr. Ján Svák píše: „Druhou skupinou prípadov 
trestnoprávneho postihu náboženského presvedčenia sú aktivity rôznych 
siekt, ktoré môžu byť nebezpečné pre verejný poriadok, ale aj samotných 
obyvateľov štátu. Pri označovaní rôznych skupín ako „sekty“, „mladé 
sekty“, „psychosekty“ a pod. trestnoprávny postih ich aktivít však môže 
ohroziť právo na slobodu prejavu. Osobitne zložitá môže byť identifikácia 
takýchto aktivít v prípade, že sa ňou zastiera iný účel, napríklad špionáž-
ny“17.

Vzhľadom na vyššie uvedené si kladieme nasledujúcu otázku: ak sa 
sekty líšia tak svojim obsahom, zameraním, aplikačným prístupom ako 
aj stupňom ohrozenia, je vôbec možné zadefinovať sektu? Sme presved-
čení, že humanitné a sociálne vedy (napr. sociológia, sociálna práca, psy-
chológia, religionistika, teológia, politológia) takéto zadefinovanie nutne 
potrebujú. Táto potreba je náležitá vzhľadom na detegovanie a následné 
určenie diagnózy konkrétnej skupiny, ktorá predstavuje jasné alebo even-
tuálne ohrozenie. Prv než sa pokúsime načrtnúť možné zadefinovanie 
sekty, preskúmajme problematiku základných atribútov sekty, ktorú sme 
vyššie otvorili.

4 Atribúty sekty
Pokiaľ ide o atribúty sekty, resp. hlavné znaky sekty, aj tu sa dostávame do 
určitej spletitosti fenoménu, ktorý prednostne vidíme ako psycho-sociál-
ny. V neposlednom rade však ešte raz zdôraznime, že ide o značne plura-
litný fenomén. Môžeme konštatovať, že čo sekta, to iná diagnóza sekty. 
A ďalej, čo sekta, to iné symptómy sekty. Je teda pochopiteľné, že určité 
symptómy môžu úplne absentovať, niektoré sa môžu vzájomne vylučo-
vať, no väčšina sa môže kombinovať, artikulovať a komplementarizovať. 

16 Napr. v súvislosti s právom vo Francúzsku pozri text k poznámke č. 23 tohto článku. 
17 Svák, Ján, „Náboženské presvedčenie, vzdelávanie a/aj trestné právo“. In: Aktuálne 

otázky trestného zákonodarstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc. et. mult. 
Dr. h. c. k 80. narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medziná-
rodnou účasťou konanej dňa 19. januára 2012. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 
2012, s. 58.
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Medzi hlavné atribúty18 sekty rozhodne patria tak psychologické ako aj 
sociologické aspekty. Kvôli technickému rozlíšeniu ich nižšie uvádzame 
najprv ako atribúty psychologického charakteru a potom ako aspekty so-
ciologického charakteru. Medzi atribúty psychologického charakteru by 
sme mohli zaradiť nasledovné: 

•	 absolútna, resp. autokratická autorita vodcu;
•	 stieranie zdravého ega a jeho nahrádzanie vodcom;
•	 dôraz na podriadenosť;
•	 dôraz na poslušnosť;
•	 zdôrazňovanie viny, sebaobviňovania;
•	 akcentovanie rozdielu medzi novým a starým;
•	 absencia humoru a vtipnosti a dôraz na psychologickú uzobranosť;
•	 pestovanie návodu na pravdu;
•	 modifikovanie, resp. potláčanie samostatnosti myslenia; 
•	 totalitným spôsobom determinovanie slobody rozhodovania;
•	 nalinkovaný zmysel života;
•	 mentálna podobnosť členov (uniformné osobnosti); 

Medzi atribúty sociologického charakteru by sme mohli zaradiť nasledov-
né: 

•	 absolutisticky mocenská štruktúra;
•	 rôzne stupne uzavretosti pred externým prostredím;
•	 rôzne formy obmedzenosti komunikácie mimo sektu;
•	 (kamuflované) elitárstvo skupiny, (sofistikovaná) nadradenosť, ve-

domie výlučnosti;
•	 nepestovanie spoločenských konvencií, alebo naopak, ich selektív-

ny výber; 
•	 rôzne stupne odmietania domácej kultúry a jej selektovanie;
•	 negovanie alebo aj démonizovanie externého prostredia;
•	 prísne (nezmyselné) pravidlá vnucované sankciami.

Problematikou siekt sa venujú aj bezpečnostné zložky štátov a takisto aj 
štátny aparát. Z tohto pohľadu je zaujímavý aj významný a obsahovo mi-
moriadne hutný francúzsky dokument Raport vytvorený v mene Vyšetro-

18 Ohraničujeme sa len na tzv. hlavné atribúty, ktoré sú viac-menej charakteristické pre 
väčšinu siekt. Treba však dodať, že môžu existovať aj iné atribúty, špecifické, vyplýva-
júce z konkrétneho typu sekty. 
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vacej komisie (1) ohľadom siekt. Ten uvádza desať kritérií, ktoré môžu viesť 
k podozreniu, že ide o sektu, a to aj vrátane náboženskej sekty. Sú to:

•	 mentálna destabilizácia;
•	 prehnané finančné požiadavky;
•	 vyvolané prerušenie s pôvodným prostredím; 
•	 poškodenia fyzickej integrity;
•	 nábor detí a (alebo) mládeže;
•	 slovné antisociálne prejavy; 
•	 ťažkosti s verejným poriadkom, resp. jeho narušovanie;
•	 dôležitosť súdnych problémov;
•	 odklon ekonomických tokov (nelegálna práca, daňové úniky);
•	 pokusy o infiltráciu do verejných orgánov.19

Keďže sa v predmetnom článku chceme sústrediť aj na oblasť nábožen-
ských siekt, konkrétne novodobých kresťanských, tak katolíckych ako 
aj protestantských, pri stanovaní atribútov siekt si pomôžme dôležitým 
cirkevným dokumentom z  prostredia katolíckej cirkvi nazvanom Feno-
mén siekt alebo nové náboženské hnutia: Pastorálna výzva („Rímsky doku-
ment“). Ide o dokument, ktorého autormi sú Sekretariát pre jednotu kres-
ťanov, Sekretariát pre neveriacich a Pápežská rada pre kultúru. Dokument 
bol zverejnený v roku 1986 a jeho uzávery majú svoju aktuálnosť ešte aj 
dnes. V bode 1.1 Rímsky dokument rezumuje niekoľko základných „odliš-
ných spoločných správaní“ skupín, ktoré by sme mohli označiť ako sekty:

•	 najčastejšie sú vo svojich štruktúrach autoritatívne;
•	 používajú určité vymývanie mozgu a mentálnu kontrolu;
•	 majú kolektívne obmedzenia a navodzujú pocity viny a  strachu, 

atď.20

Rímsky dokument nepodáva vyčerpávajúce kritériá, čo ani nie je jeho 
prvoradým cieľom. Čitateľov ďalej odvoláva na dielo, ktorého autorom 
je Američan Dave Breese: Know the Marks of Cults. A  Guide  to Enable 
You to Quickly Detect the Basic Errors of False Religion. Victor Books, 

19 Gest, Alain (Président) – Guyard, Jacques (Rapporteur), Rapport fait au nom de la 
Commission d’enquête (1) sur les sectes. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée natio-
nale le 22 décembre 1995, A/2/d; B/1. In: http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/
r2468.asp.

20 Secrétariat pour l’unité des chrétiens, Secrétariat pour les non-croyants, Conseil pon-
tifical pour la culture: Le phénomène des sectes ou nouveaux mouvements religieux. 
Un défit pastoral. („Le document romain“), 1986. In: https://www.lenversdudecor.org/
Le-phenomene-des-sectes-un-defi-pastoral.html. 
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Wheaton Ill., 1975, ktoré podáva základné charakteristiky sekty a ktoré je 
dodnes pokladané za klasický manuál pre prvotnú orientáciu.21

5 Náčrt zadefinovania sekty a detegovanie sekty
Vyššie sme poukázali na komplexnosť a na multidimenzionalitu fenomé-
nu siekt a na ich pluralizáciu. Rovnako sme poukázali na dôležitosť atri-
bútov sekty. Z vyššie uvedeného plynie záver, že všeobecné zadefinovanie 
sekty môže byť len ťažko úplné a kompletné, čo vysvetľuje aj pomerne 
veľká pluralita definícií, ktoré sme uviedli, definícií presných, menej pres-
ných ako aj zmätočných. Zadefinovanie sekty môže byť takisto ťažko úpl-
né a kompletné, pokiaľ by sme si nárokovali na zadefinovanie berúc do 
úvahy rôznosť siekt podľa obsahu, teda náboženské, okultné a ezoterické 
sekty, psychobioterapeuticko-výchovné, politické sekty a ekonomicko-ko-
merčné sekty. Zadefinovať sektu nie je teda vôbec ľahké. Z prostredia ná-
boženstva to deklaruje vyššie uvedený Rímsky dokument, ktorý priznáva, 
že „Pri riešení tejto témy je dôležité si uvedomiť, že existujú ťažkosti s poj-
mami, definíciami a  terminológiou“22. Z  hľadiska bezpečnosti štátu to 
deklaruje už uvedený francúzsky dokument Raport vytvorený v mene Vy-
šetrovacej komisie (1) ohľadom siekt. V časti s názvom „Hoci ťažko ucho-
piteľný fenomén, zdá sa, že sa rozvíja“, priznáva, že je to „ťažko definova-
teľný fenomén“. V dokumente sa píše: „Priblíženie fenoménu siekt, ako aj 
iného fenoménu, predpokladá, že by mal byť tento koncept a priori jasne 
zadefinovaný. Avšak, všetky štúdie, všetky diela venované zoskupeniam 
zvaným sekty priznávajú ťažkosť takéhoto prístupu, ktorý Komisia počas 
svojich prác vymedzovala: v skutočnosti, pojem sekta, v bežnom jazyku 
obzvlášť ťažko definovateľný, je pre francúzske právo totálne neznámy“.23 
Dokument je významný aj tým, že sa pokúša predložiť definíciu sekty, a to 
zvlášť z pohľadu ohrozenia. Sekty definuje precízne, s dôrazom na nebez-
pečenstvo: „Skupiny, ktoré sa cez psychologické destabilizačné manévre 
zameriavajú na to, aby u svojich stúpencov dosiahli bezpodmienečnú 

21 Pokiaľ ide o atribúty sekty, odporúčame tiež konzultovať diela: Enroth, Ronald a kol., 
Za novými světy. Průvodce sektami a novými náboženstvími. Praha: Návrat domů, 1995; 
Procházka, Pavel, Cirkev a sekty. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická 
fakulta, 2004; Tkáčová, Hedviga, Problematika náboženského sektárstva na území Slo-
venska. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta Humanitných vied, 2016 a iné. 

22 Introduction, 1.1. 
23 Gest, Alain (Président) – Guyard, Jacques (Rapporteur), Rapport fait au nom de la 

Commission d‘enquête (1) sur les sectes, I. A.
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vernosť, zníženie kritického myslenia, prerušenie kontaktov so všeobec-
ne akceptovanými referenciami (etické, vedecké, občianske, vzdelávacie) 
a  ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre individuálne slobody, zdravie, 
vzdelávanie, demokratické inštitúcie“24.

Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že každá všeobecná definícia sekty, 
hoci aj pracovná, musí mať nevyhnutne svoje medzery. Každá ambícia 
o zadefinovanie sekty berie na seba risk, že výsledkom bude jej neúplnosť, 
resp. čiastočnosť. Z  druhej strany, to čo je však podstatné, je to, že pri 
zadefinovaní sekty je potrebné brať do úvahy aspekty tak psychologické-
ho ako aj sociologického charakteru. Predkladáme teda náčrt pracovnej 
možnosti základného zadefinovania. Pod sektou rozumieme mentálne 
autonómnu sociálnu skupinu rôzneho zamerania, ktorá prostredníctvom 
rôznych druhov manipulácie u  svojich stúpencov anestetizuje kritické 
myslenie a  výrazne determinuje slobodnú vôľu, má fundamentalistické 
tendencie a rôzne formy autoritárstva a elitárstva.

Ak by sme chceli detegovať, či daná skupina sektou je alebo nie je, ale-
bo či nejaká skupina má alebo nemá sektárske tendencie, musíme v pr-
vom rade hľadať odpoveď na otázky, ktoré sa prednostne týkajú týchto 
okruhov: Ako v  skupine funguje deľba moci? Ako sa tvoria vedomosti 
členov skupiny? Ako sa riadia a ako sa žijú vzťahy v rámci skupiny a vzťa-
hy s  inými skupinami?25 Tento základný okruh otázok je aplikovateľný 
na všetky druhy siekt. 

6 Sekty v súčasnom kresťanstve
Cirkvi, ako zoskupenia sociálnych skupín, nie sú uchránené od možností, 
že aj v ich prostredí vzniknú sektárske tendencie alebo dokonca aj sekty 
sensu stricto. To platí tak o cirkvách s východnými ako aj cirkvách so zá-
padnými tradíciami. 

Aj vo vnútri katolíckej cirkvi vznikli a  ďalej môžu vznikať sektárske 
správania, ktoré môžu viesť k vzniku sektárskych skupín. „Rímsky Doku-
ment“, na ktorý sme sa vyššie odvolávali a ktorého autormi sú Sekreta-

24 Ibid. A/2/c.
25 Porov. Vivien, Alain, Les sectes, s. 54. Poznamenajme, že autorom týchto okruhov je 

Jean Vernette (1929 – 2002), francúzsky odborník na sekty, ktorý bol takmer tridsať 
rokov sekretárom celoštátnej skupiny „Pastorácia, sekty a nové presvedčenia“, ktorú 
zastrešuje Konferencia biskupov Francúzska. Vďaka jeho práci bolo v rámci katolíckej 
cirkvi odhalených viacero rehoľných komunít alebo inštitútov zasväteného života, kto-
ré praktizovali sektárske spôsoby alebo mali tendencie upadnutia do sekty. 
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riát pre  jednotu kresťanov, Sekretariát pre neveriacich a Pápežská rada 
pre kultúru je dôkazom, že táto oblasť by mala byť stále monitorovaná.

V súvislosti s prítomnosťou siekt v katolíckej cirkvi kardinál João Braz 
de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoloč-
nosti apoštolského života poznamenal, že v súčasnosti je „okolo sedem-
desiat nových rehoľných rodín“ o ktorých sa dikastérium vážne zaujíma. 
„Uskutočnili sme návštevy a niektoré z nich skutočne odhalili znepokoju-
júce prípady, s vážnymi problémami s osobnosťou v zakladateľoch a jav-
mi vplyvu, so silnou psychologickou kondíciou členov. [...] Pápež si želá 
transparentnosť; chce jasnosť a naliehavo nás žiada, aby sme odvážne ro-
zoznali, čo je charizma a čo nie“26.

Sektárske správanie môže jestvovať v podobe jednotlivcov, skupín 
alebo aj celých spoločenstiev. Môže ísť o  skupinu, ktorá sa silno viaže 
na osobu, ktorá má manipulatívne a autoritatívne tendencie. Ďalej môže 
ísť o skupinu, ktorá sa viaže na nejaké špecifické presvedčenie a z toho vy-
plývajúci nejaký program, pričom sú aplikované základné atribúty sekty. 
Taktiež môže ísť o skupinu, ktorá sa zoskupuje okolo osôb, ktoré sa vyzna-
čujú napr. vizionárskymi alebo rôznymi charizmatickými atribútmi alebo 
rôznymi formami ľudovej alebo mariánskej zbožnosti. V týchto sektách 
môže ísť o dva rôzne spôsoby vývoja.

V prvom prípade sa skupina môže uspokojiť a realizovať sa len s od-
delením „ad intra“, t.j. dogmaticky, disciplinárne, mentálne a celkovo in-
štitucionálne zostáva na Katolícku cirkev naviazaná a plne sa s ňou iden-
tifikuje. Defektnosť a závažnosť takýchto skupín spočíva v deštruktívnosti 
zdravého duchovného života jednotlivcov, zasahovaním do ich individu-
álnych slobôd a popieraním viery ako Abrahámovského dobrodružstva.27 
Viera sa tak stáva ideológiou, sústavou predpisov a pravidiel za ktoré sa 
oplatí umelo martyrozovať a narúšať sociálne vzťahy, ktoré boli predtým 

26 Prezzi, Lorenzo – Bernardoni, Marco, „Braz de Aviz: non è tempo di “ars morien-
di”“. In: Settimana News (17.2.2017). In: http://www.settimananews.it/vita-consacrata/
braz-de-aviz-non-tempo-ars-moriendi/ alebo skrátená francúzska verzia: Hoyeau, Cé-
line, „Une nouvelle prieure à la tête des sœurs de Bethléem“. In: La Croix (27.2.2017).

27  Abrahám je nazývaný „otcom viery“ najmä preto, lebo dokázal zanechávať to, čo mal 
isté, a bol schopný ísť v ústrety tomu, čo mal neisté; dokázal strácať „staré duchovné“ 
a objavovať „nové duchovné“. V takomto duchu je viera vzťahom, ktorý môže byť tak 
vzletný ako aj dramatický. Je o pokoji, no zároveň je plný napätia, je kryštálovo prie-
zračný, no zároveň je aj o slepých uličkách. Príbeh Abraháma ukazuje, že viera je dob-
rodružstvo a otvorená sloboda. Takto ponímaná viera je pre sektársky zmýšľajúcich 
ľudí len ťažko akceptovateľná. 



153

nekonfliktné (napr. vzťahy s  príbuzenstvom alebo s  bližšími priateľmi, 
resp. vzťahy s inými kláštornými komunitami ak ide o monastické spolo-
čenstvo28, resp. inými spoločenstvami, farnosťami (cirkevnými zbormi), 
diecézami (dištriktmi) a pod. ak ide napr. o hnutia29). Takéto skupiny ale-
bo prejavy takýchto skupín sú cirkvou veľmi ťažko detegované a diagnóza 
sektárskeho myslenia sa určuje len veľmi ťažko. Oddelenie „ad intra“ je 
charakteristické tým, že skupina nemusí mať osobitý názov, ktorý ju iden-
tifikuje. Skupina môže mať jednu a tú istú ekleziálnu gramatiku správania, 
aspoň navonok. Je nositeľkou kolektívnej, katolíckej identity. Má teológiu 
inštitúcie do ktorej patrí, ale navyše má často aj špecifické teologické alebo 
pastoračné názory. Nelíši sa sviatostným životom, naopak, sekta ho prak-
tizuje ako základný bod istoty. K všeobecnej cirkvi nie je nijako alternatí-
vou a nepredstavuje žiadnu alternatívnu ponuku. Z tohto dôvodu je teda 
ťažké a niekedy takmer až nemožné dešifrovať, že ide o sektu.

28 Ako príklad uveďme izolovaný prípad jedného monastického spoločenstva vo Fran-
cúzsku, Spoločenstva Malých sestier z  Betlehema, ktoré patrí do celku Monastickej 
rodiny z Betlehema od nanebovzatia Panny Márie a od sv. Bruna (fran. La Famille 
monastique de Bethléem, de l’Assomption de la Vierge et de Saint Bruno), ktoré bolo 
založené v roku 1950. Ide o monastickú kongregáciu pontifikálneho práva. Spoločen-
stvo Monastickej rodiny z Betlehema od nanebovzatia Panny Márie a od sv. Bruna 
tvorí cca. 650 sestier (Malé sestry z Betlehema) a 50 bratov (Malí bratia z Betlehema, 
mužská vetva založená neskoršie v roku 1976), ktorí žijú v tridsiatich kláštoroch po ce-
lom svete. Generálna predstavená ženskej vetvy, sestra Izabela prekladala z arabčiny 
domnelé vízie jednej palestínskej sestry. Z predstavenej ako aj z niektorých prioriek 
sa postupne stali autoritatívne osoby, ktoré zneužívali moc, vykonávali silný morálny 
nátlak na svoje spolusestry a praktizovali mentálnu manipuláciu, ktorej ostatné sestry 
podľahli. V  niektorých kláštorných spoločenstvách sa vytvorila atmosféra uzavretia 
sa pred spoločnosťou, resp. silný selektívny prístup, vytvorila sa kultúra sebaobviňo-
vania, a moc sa centralizovala do niektorých osôb. Po kanonickej návšteve (septem-
ber 2015 – december 2017), ktorú si sestry sami vyžiadali na základe tvrdej kritiky 
sestier, ktoré z komunity odišli a po menovaní novej generálnej predstavenej Emma-
nuely ako aj po prípravách na generálnu kapitulu, monastické spoločenstvo pokračuje 
vo svojom poslaní. Hoci je spoločenstvo stigmatizované po nedávnej bolestivej skúse-
nosti, renovovalo sa, ozdravilo sa a obnovené pokračuje ďalej. Ďalej pozri Grzybowski, 
Laurent – Mercier, Jean – Sauvaget, Bernadette, „Des gourous dans les couvents“. In: 
La vie (15.2.2001). In: http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/des-gourous-dans-
les-couvents-15-02-2001-40162_16.php

29 Ako príklad uveďme slovenské hnutie Nazaret. V  tejto súvislosti dávame do po-
zornosti dokument Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska „Výhra-
dy voči hnutiu Nazaret“, ktorý bol uverejnený 5. 6. 2002. Bližšie pozri https://www.
kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/ 
vyhrady-voci-hnutiu-nazaret alebo Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slo-
venska, „Téma dňa – Beňovci (28.1.2005)“. In: https://www.tkkbs.sk/view.php? 
cisloclanku=2005012825.
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V  druhom prípade sa skupina neuspokojuje s modelom „ad intra“ 
ale  postupne prechádza k  oddeleniu sa a  stáva sa skupinou „ad extra“. 
Často k tomu dochádza vtedy, keď si vodca, guru alebo skupina manipu-
látorov začne uvedomovať svoju výlučnosť alebo moc a začne si výrazne 
pestovať svoj kult alebo kult nejakej idey. V tejto fáze, ak predtým skupina 
nemala názov, si zvyčajne tvorí názov (resp. z neoficiálneho pomenovania 
vzniká názov). Skupina preberá, resp. si sebe vlastnými úpravami udržia-
va teológiu inštitúcie z ktorej vyšla a takisto sa nelíši v praktizovaní svia-
tostného života. Skupina sa však potrebuje prezentovať ako alternatíva. 
Už nemusí stačiť prezentovanie sa nejakým špecifickým posolstvom alebo 
špecifickými postojmi, ale vytvorí sa požiadavka na vytvorenie autonóm-
neho spoločenstva ako inštitucionálnej alternatívy. V tomto prípade ide 
o prechod oddelenia sa od „ad intra“ k „ad extra“. V nedávnej minulosti 
sa takéto prípady vyskytli aj v našom slovenskom prostredí.30

V závere tejto podkapitoly podotknime, že sekta sama osebe, ako ani 
obeť sekty sa „nevníma ako zlá alebo ako konajúca zlo“,31 a  to ešte viac 
platí v sektách v kresťanskom prostredí. Členovia sekty, a zvlášť členovia 

30 Ako príklad prechodu od skupiny „ad intra“ k skupine „ad extra“ uveďme príklad re-
hoľného spoločenstva, ktorej ústrednou postavou je kňaz a bývalý učiteľ dogmatickej 
teológie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity (1993 – 1997) 
Eliáš Antonín Dohnal. Najprv bol súčasťou baziliánskej rehole a po jej opustení založil 
reformovaný rád. Jeho iniciatívy neskôr viedli k založeniu tzv. Pravoverného synodu 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a k založeniu tzv. Byzantsko-katolíckeho patriar-
chátu. Dňa 22. februára 2012 vydala Kongregácia pre náuku viery Vyhlásenie o ká-
nonickom stave Eliáša Dohnala a ďalších jeho spolupracovníkov (Dichiarazione della 
Congregazione per la dottrina della fede sullo status canonico dei „sedicenti vescovi 
greco-cattolici di pidhirci“, rev.di Eliáš a. Dohnal, o.s.b.m., Markian v. Hitiuk, o.s.b.m., 
Metodej r. Špiřik, o.s.b.m., e Robert Oberhauser), čomu predchádzala séria oficiálnych 
vyjadrení (napr. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, „List vrchného 
arcibiskupa kyjevsko-haličského kardinála Ľubomyra Husara o situácii v Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi (17.12.2008)“. In: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclan-
ku=20081217017. Poznamenajme, že dôvody sankcií boli inštitucionálne a  discipli-
nárne. Vyhlásenia sa venovali skôr „platnosti“ či „neplatnosti“ rôznych úkonov (pozri 
aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, „Samozvaní ukrajinskí bis-
kupi majú neplatnú biskupskú vysviacku (9.3.2012)“. In: https://www.tkkbs.sk/view.
php?cisloclanku=20120329036), pričom k otázke či v skupine došlo alebo dochádza 
aj k aplikovaniu základných atribútov sekty, resp. sektárskeho správania sa nikto ofi-
ciálne nevyjadril. Vyššie uvedené dokumenty uvádzajú len „tvrdohlavé správanie“, 
„vzdorovanie cirkevnej autorite“ a „morálne a duchovné škodenie“. Aj na tomto mieste 
poznamenajme, že ani kánonické právo nedisponuje pojmom sekta. 

31 Látalová, Lenka – Mátel, Andrej, „Sekty a  deštruktívne kulty“. In: Mátel, Andrej – 
Schavel, Milan a kol., Aplikovaná sociálna patológia v  sociálnej práci. Liptovský Ján: 
Vydavateľstvo PROHU, s.r.o. Druhé opravené vydanie, 2011, s. 309. 
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kresťanskej sekty, sú zväčša dobrosrdeční a úprimní ľudia, často aj veľmi 
obetaví. Často majú len tie najlepšie úmysly a ciele. Sú presvedčení, že sú 
zástancami pravdy, že sú slobodní a že slúžia Evanjeliu ako najlepšie vedia. 
Chcú spasiť svet a sú presvedčení, že „oni“ sú na to vyvolení. Preto ich 
členovia sa snažia dostať do dôležitých cirkevných kruhov, biskupských 
úradov, do školstva a do formačných zariadení. Ich aktivity, napr. charita-
tívneho, edukačného alebo misijného rázu sú často vzorom a motiváciou 
pre iných kresťanov. Detegovanie a konečné odhalenie takýchto siekt je 
veľmi náročné, dlhodobé a vyžaduje si profesionálne poznanie a prístupy, 
nakoľko vodcovia týchto siekt používajú sofistikované metódy a sú zdatní 
v kamuflovaní.

7 Stručný náčrt príčin vzniku siekt a dôvody ich príťažlivosti
Aby sme pochopili rozpoloženie osoby, ktorá je súčasťou sekty, načrtnime 
aspoň v krátkosti príčiny, ktoré vedú ku vzniku sekty, resp. príčiny, ktoré 
tvoria podhubie pre rozhodnutie sa pre skupinu, ktorá je sektou. Pokiaľ ide 
o samotné príčiny vzniku sekty, treba povedať, že príčiny sa detegujú opäť 
podľa toho o aký typ sekty ide. Príčiny vzniku u náboženských, okultných 
a u ezoterických siekt, je v mnohom iný ako u psychobioterapeuticko-vý-
chovných, politických a ekonomicko-komerčných siekt. Tak napríklad 
u náboženských siekt takmer nikdy nedominuje ekonomická motivácia 
a pod., ale skôr náboženská nosná idea alebo sústava ideí. U nábožensky 
zameraných siekt a konkrétne u kresťanských siekt vidíme osobitné príči-
ny, ktoré, ako u iných druhov siekt, môžeme zaradiť do kategórie sociálne 
príčiny a do kategórie osobné príčiny. Navyše, u náboženských siekt, kon-
krétne kresťanských, môžeme hovoriť o duchovných príčinách. Pokúsme 
sa o stručný náčrt hlavných príčin.

Medzi sociálne príčiny môžeme zaradiť nasledovné okruhy, napr.: 
•	 stav sociálneho a náboženského vykorenenia a dezorientácie;
•	 deštrukcia alebo oslabenie tradičných štruktúr alebo kultúrnych 

modelov;
•	 ťažkosti s prijímaním industrializácie, urbanizácie, masovej migrá-

cie, nových systémov masovej komunikácie;
•	 ťažkosti čeliť rôznym globálnym alebo regionálnym konfliktom, 

ekologickým katastrofám
•	 strach z vojen, z terorizmu, z budúcnosti ľudstva a pod.
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Sociálne príčiny rotujú okolo problematiky úniku zo „zložitého sveta“ 
alebo úniku od „nových foriem“ od ktorých sa vyžaduje dynamizmus 
a zmena – teda princíp Abrahámovskej viery – ako aj únik z nepríjem-
ných životných ťažkostí do pohodovej atmosféry, v ktorej osoba nachádza 
ochranu, bezpečie a stabilitu. Osoba tak už nemusí riešiť problematickú 
situáciu sociálnych, kultúrnych alebo náboženských zmien. Za osobu je 
už rozhodnuté a radikálna odpoveď ju saturuje.

Medzi osobné príčiny môžeme zaradiť nasledovné okruhy, napr:
•	 neuspokojenie osoby a jej potrieb;
•	 neschopnosť uchopiť reálny život a orientovať sa v ňom;
•	 rôzne typy napätia;
•	 rôzne typy strachu, napr. dlhodobo zo straty zamestnania, zo sa-

moty;
•	 pocity alebo aj skutočné stavy zrady, sklamania, poníženia, bez-

významovosti a bezcennosti, nevypočutia, zavrhnutia;
•	 kríza identity, napr. sexuálnej, rodinnej, pracovnej, náboženskej 

a pod., a s tým súvisiace dlhodobo nezvládnuté osobné problémy 
(napr. neprijatý a nezvládnutý celibát, dlhodobá manželská kríza 
a pod.);

•	 rôzne typy zraniteľnosti v povahe.

Medzi duchovné príčiny môžeme zaradiť nasledovné okruhy, napr.:
•	 duchovná negramotnosť a nevzdelanosť, ktoré vedú k duchovnej 

nedospelosti;
•	 náboženský naivizmus a duchovný romantizmus;
•	 nenadobudnutie, resp. strata rovnováhy medzi kontempláciou 

a bojom s každodennou realitou;
•	 strach pred vierou ako duchovným dobrodružstvom (Abrahá-

movská viera);
•	 praktizovanie nezdravej špirituality;
•	 zmeny a reformy cirkvi v praktizovaní prejavov viery a pod. 

Vyššie uvedený Rímsky dokument načrtol, v čom spočíva príťažlivosť siekt. 
Ide najmä o schopnosť osloviť a zachytiť človeka v jeho potrebách. Príťaž-
livosť siekt a dôvody ich šírenia formuluje naprieč kapitolami (2.1.1-2.1.9) 
nasledovne:

•	 hľadanie príslušnosti;
•	 hľadanie odpovedí;
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•	 hľadanie celistvosti;
•	 hľadanie kultúrnej identity;
•	 potreba po uznaní a jedinečnosti;
•	 hľadanie transcendentna;
•	 potreba vedenia a orientácie;
•	 potreba vízie;
•	 potreba účasti a angažovania.

V závere tejto podkapitoly podotknime, že nepodávame celistvý pohľad 
na príčiny vzniku siekt a na dôvody ich príťažlivosti. To sa javí ako oveľa 
komplexnejšie a zasluhuje si to osobitú štúdiu, či konzultáciu ďalšej od-
bornej literatúry. Chceme len načrtnúť spletitosť okruhov a ich vzájomnú 
artikuláciu, aby sme neskôr lepšie porozumeli symbióze a komplementár-
nosti vzťahu individácie, personácie a socializácie osoby človeka v rámci 
prevenčných opatrení a terapeutického východiska.

8 Individuácia, personácia a socializácia
Pôsobenie siekt má vždy neblahé následky tak pre spoločnosť ako aj pre 
samotnú osobu človeka a jej prostredie. Sekta sofistikovane a takticky zne-
užíva prirodzené potreby a túžby človeka a jeho akúkoľvek celkovú ži-
votnú situáciu. Parazituje na jeho finančnom, politickom, spoločenskom, 
zdravotnom alebo náboženskom zázemí a  devastuje všetky oblasti jeho 
života. Zvýrazňuje až absolutizuje určité vybrané hodnoty, zatiaľ čo iné 
posiela do hodnotovej prázdnoty. Či už ide o sekty deštruktívne, škodlivé, 
nebezpečné alebo zločinecké, či ide o sekty sensu stricto alebo o skupiny 
s prvkami sekty, sekty a jej mechanizmy sa vždy podpíšu pod demontáž 
a rozklad ľudskej dôstojnosti a vznešenosti. Sekta totiž postupne rozkla-
dá a nakoniec deštruuje identitu človeka ako osoby, ako indivídua a ako 
sociálnej bytosti. V súhrne môžeme povedať, že sekta kolonizuje celého 
človeka. Z druhej strany, v súčasnosti sme svedkami patologických javov 
akými sú nezdravý individualizmus,32 depersonácia a desocializácia. Tieto 
neblahé tendencie korodujú zdravý vývoj človeka, čím v ňom vytvárajú 

32 Pod výrazom „nezdravý individualizmus“ rozumieme egoistické, expresívne a narcis-
tické uprednostňovanie až absulutizovanie subjektívnej zvláštnosti jednotlivca, kto-
rá sa povyšuje na základnú spoločenskú hodnotu. Z druhej strany spresnime, že pod 
individualizmom ako takým rozumieme „kultúrne jadro spoločenskej organizácie, 
ktorá riadi správanie a  legitimizuje zmysel mnohých oblastí spoločenského života“. 
Ide o „kultúrny jav“, ktorý jestvuje v podobe „osobného postoja, ideológie aj v podo-
be druhu spoločenskej organizácie“. Bližšie pozri Suríková, Mária, „Individualizmus 
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predpoklady k vnútornej dezorientácii a zmätočnosti, ktoré vedú k chyb-
ným rozhodnutiam. V súhrne môžeme povedať, že uspôsobujú človeka 
ku sklonom stať sa obeťou sekty.

Človeka vnímame ako symbiózu troch procesov: individuácie, per-
sonácie a socializácie. Tieto procesy vnímame ako etické nástroje, ktoré 
pomáhajú človekovi rásť vo svojom poslaní byť plnšie a viac človekom.

Individuáciu, resp. individualizáciu, chápeme ako proces, v  ktorom 
sa človek stáva autonómnym jednotlivcom, ktorý si vytvára individuál-
ne schopnosti, vlastnosti, črty a charakter, ktoré sú mu jedinečne vlastné 
a ktoré vytvára v interakcii s prostredím, v ktorom žije. Na základe indi-
viduácie sa človek stáva sám sebou, indivíduom, jedným a neopakovateľ-
ným, ktorý si je vedomý svojho vlastného ja. Individuáciu chápeme ako 
„proces vyčleňovania sa, postup od obecného k zvláštnemu, jednotlivé-
mu“, ako „vývoj človeka vo vlastnú samostatnosť“. [...] Týmto procesom 
„postupne dochádza ku vzniku indivídua ako neopakovateľnej, nenahra-
diteľnej, jedinečnej osobnosti. [...] človek realizuje sám seba ako zodpo-
vednú, svojbytnú a samostatnú jedinečnosť“33.

Personáciu, resp. personalizáciu chápeme ako proces zosobňovania, 
tzv. „zosobňovanie“,34 kedy sa človek utvára ako osoba, stáva sa väčšmi 
osobou. Personácia sa interpretuje ako „prosopoický proces a prosopoic-
ká tematizácia ľudského bytia“35 a neviaže sa, resp. nemusí sa viazať na in-
dividuálnu prirodzenosť človeka.36 Zdôraznime, že „v  personalistickej 

a význam tváre“. In: Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej. Bratislava: So-
ciologický ústav SAV, 2007, s. 167.

33 Geist, Bohumil, Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992, s. 131. 
34 John Henry Newman chápal personáciu (angl. „personation“) ako zosobňovanie (Fif-

teen Sermons Preached Before the University of Oxford between A.D. 1826 and 1843. 
Published by Rivingtons, London & Oxford & Cambridge, 1872, s. 29). V tomto diele 
Newman použil a vysvetlil výraz aj „method of personation“ (Ibid., s. 32).

35 Letz, Ján, Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. Personalistické metafyziky. 
Trnava, Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave – Typi Universitatis Tyrnaviensis, Vy-
davateľstvo Slovenskej akadémie vied – Veda, 2006, s. 35. 

36 Poznamenajme, že filozofický personalizmus zdôrazňuje osobu v  jej konkrétnosti 
a neopakovateľnej jedinečnosti, naproti neosobnému a všeobecnému subjektu indi-
vídua. Takisto poznamenajme, že „základnou kategóriou prosoponickej filozofie nie 
je len osoba, ale predovšetkým personalita, ktorá má prednosť pred bytím, duchom 
a hodnotou a je základnou kategoriálnou i metakategoriálnou osnovou všetkej reality 
a jej okolia. Prosoponická filozofia je teda filozofiou zásadnej a univerzálnej prednosti 
personality pred bytím.“ Letz, Ján, „Úvod“. In: Minulé a súčasné podoby personalistickej 
filozofie. Acta philosophica Tyrnaviensia 8. Zborník príspevkov. Trnava: Katedra filo-
zofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 2003, s. 9. 
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filozofii ide o zdôrazňovanie osoby v jej reálnosti, jedinečnosti, neopako-
vateľnosti a konkrétnosti. Osoba nie je uzavretá hotovosť ale sebautvárajú-
ca a sebauskutočňujúca dynamika. [...] Osoba človeka sa uskutočňuje [...] 
v samotnom hľadaní. Hľadanie je totiž proces, v ktorom sa osoba dotvára, 
prekračuje samu seba a  v  istom zmysle sa i  završuje. [...] Osoba je [...] 
existenciálnou kategóriou, [...] je konkrétna a historická, neopakovateľná 
a jedinečná, a preto ju možno považovať za udalosť svetového významu, 
v ktorej sa odohráva jedinečný príbeh. [...] Osoba človeka prekračuje hra-
nice subjektu a objektu, a v istom zmysle možno povedať, aj hranice mik-
rosveta a makrosveta“37. 

Pod socializáciou sa skrýva mnohovýznamová a viacfázová skutoč-
nosť,38 odrážajúca množstvo socializačných teórií, takže ide o  pomerne 
komplexnú tému. Pre potreby nášho príspevku vychádzame z definície, 
podľa ktorej je socializácia „procesom vzniku a vývinu osobnosti vo vzá-
jomnej závislosti od spoločensky sprostredkovaného sociálneho a materiál-
neho okolia“39. „Socializácia prebieha ako osvojovanie si hodnôt a noriem 
i ako interpenetrácia a interpretácia biologického, sociálneho a psychického 
systému“.40 Má mimoriadny význam pre psychično človeka, sebareguláciu, 
sebaúčinnosť a pod. Napokon má význam pre jeho integráciu do vzťahov, 
čo spôsobuje zvnútornenie sociálneho systému, resp. skupiny v ktorej sa 
človek nachádza a formuje.

V procesoch individuácie, personácie a socializácie sa človek uskutoč-
ňuje ako ľudská bytosť, tvorí sa a dorastá do významu a veľkosti, ktoré sú 
mu dané už len tým, že je. Tieto procesy, ak sú v symbióze, sú dobrým 
predpokladom pre rovnováhu medzi racionálnou a emocionálnou sférou 
života, ktorá vytvára dobré predpoklady pre vytvorenie si zdravého hod-
notového systému. V tejto súvislosti sa stotožňujeme s názorom Antinina 
Kozoňa, ktorý píše: „Ak určité sociálne hodnoty prejdú cez emocionálnu 
sieť, stávajú sa pevným spojovadlom medzi jednotlivými zložkami obsahu 
psychickej štruktúry osobnosti. Dávajú identite osobnosti určitú stabili-
tu“41.

37 Pružinec, Tomáš, Viviparia ruskej personalistickej filozofie. Prešov: Vydavateľstvo Mi-
chala Vaška, 2018, s. 22, 32-33, 42, 52. 

38 Bližšie pozri napr. Ondrejkovič Peter, „Proces socializácie“. In: Stručný prehľad socioló-
gie. Nitra: Enigma, 2009, s. 46. 

39 Tamže, s. 40. 
40 Tamže.
41 Kozoň, Antonin, „Personalizácia, a socializácia identity adolescentov s delikventným 

správaním v prevencii kriminality“. In: Rada vlády Slovenskej republiky pre preven-
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Sekta do uvedených procesov častokrát vstupuje rafinovane a sofisti-
kovane, koroduje ich, alebo parazituje už na jestvujúcej korózii indivi-
duácie, personácie a socializácie, ktorá robí človeka slabou a zraniteľnou. 
Parazitovaním na slabosti a zraniteľnosti si človeka privatizuje a nakoniec 
zotročuje. Narušeným procesom individuácie sa človek stáva sám, naru-
šeným procesom socializácie sa stáva sám pre seba ničím a narušeným 
procesom personácie sa devalorizuje.

Aby sme predpoklady úspechu sektárskych praktík minimalizovali, 
resp. ak už došlo k poškodeniu človeka sektou, aby sme komplexne tera-
peutizovali, je treba, aby sme v oblasti edukácie, formácie, liečby či sociál-
nej intervencie pracovali tak, aby sme konkrétne osoby naučili zdravému 
procesu individuácie, personácie a socializácie, resp. aby sme ich do tých-
to procesov začlenili. Ich súhra, teda ich symbióza sa musia artikulovať 
a harmonizovať. Len tak sa môže nastoliť zdravý proces štrukturalizácie 
nediferencovaného jednotlivca a úspešné zrenie jeho psychickej štruktú-
ry, ktoré mu umožnia úspešne sa zorientovať v rôznych psychických a so-
ciálnych situáciách. Človek musí vedieť prežívať identitu so sebou samým, 
byť si k  sebe samému autonómny. Musí mať zdravé sebavedomie, musí 
vedieť rásť, sám aj s  inými, musí  stavať na zlyhaniach a  stávať sa viacej 
človekom. Musí sa vedieť odlišovať od iných, no zároveň byť k druhým 
dialogický, solidárny a komunitárny do tej možnej miery, ktorá vyhovuje 
jedinečnosti indivídua. 

Symbióza týchto troch procesov a ich tvorba vytvára človeka ako svoj-
bytnú, samodejúcu a komunitárnu bytosť. Je motorom pre samoregulačné 
myslenie, ktoré vie analyzovať, syntetizovať a hodnotiť. Vytvára myslenie, 
ktoré je kritické, autonómne, nezávislé a  ktoré môže odkrývať absurd-
nosti, resp. byť na ne citlivé. Zdravá tvorba týchto troch procesov a  ich 
symbióza však ide ešte ďalej než je intelektuálna výbava: vytvára predpo-
klad pre reflexiu vzťahov a teda má hlboký etický rozmer; vytvára pred-
poklad pre vzťah k sebe samému, vzťahy k druhým a vzťahy k širšiemu 
prostrediu. Symbióza týchto troch procesov a ich tvorba vytvára dôležitý 
predpoklad zdravých vzťahov. Sekty totiž svoju živnú pôdu nachádzajú 
u ľudí s rozkolísaným alebo nezdravým sebavedomým, u ľudí s nevyvinu-

ciu kriminality, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre, Mládež a kriminalita. Zborník referátov z II. medzinárodnej konferencie 
25. – 27. októbra 2006 v Nitre. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
sociálnych vied a zdravotníctva, 2006, s. 389. 
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tou alebo poškodenou autonómiou, ďalej u ľudí, ktorým chýba sebautvá-
rajúca a sebauskutočňujúca dynamika zosobňovania, stávania sa osobou 
a takisto u ľudí s narušeným procesom socializácie. Symbióza týchto troch 
procesov robí v človekovi to, že mu dáva predpoklad, vyjadrené persona-
listickou filozofiou, aby vedel zostať sám sebou, zároveň zo seba vyrastať 
a vrastať do iných. Utvára v ňom totiž vzťahovú stabilitu, ktorá má tak 
ochranný význam ako aj dynamizujúcu hodnotu. To všetko za predpo-
kladu, že zosobňovanie, psychologická interiorizácia a sociologická inter-
nalizácia, sú vytvárané v zdravom procese a vo vzájomnej symbióze. Tak 
môžu byť dôležitým predpokladom k zdravému a uvážlivému správaniu.

Záver
Ako sme uviedli už v úvode, predmetný príspevok je len reflexným náčr-
tom, ktorého zámerom nie je podať celistvý pohľad na predložené oblasti. 
Ide v ňom skôr o teoretické sondy do oblastí, ktoré sú aktuálne pertrak-
tované. Plne súhlasíme s Petrom Ondrejkovičom, ktorý tvrdí, že „spolo-
čenskovedné teórie vo vzťahu k predmetu pozornosti sociálnej patológie, 
sociálnej deviácie alebo anómie“ [...] majú „cieľ vytvoriť podľa možností 
čo najvšeobecnejšie východisko tak pri identifikácii spoločensky nežia-
ducich javov a ich vývoja, ako aj pri hľadaní možných východísk zo sú-
časného stavu“.42 Týmto príspevkom sme teda chceli napomôcť k  lepšej 
identifikácii spoločensky nežiaduceho javu, ktorými sú sekty a ich pôso-
benie. Takisto sme chceli prispieť k  tvorbe možných východísk poskyt-
nutím teoretickej bázy, ktorá sa opiera o individuáciu, personáciu a so-
cializáciu v ich symbiotickom celku. Ako sme však uviedli vyššie, ide len 
o  reflexný náčrt, a navyše v  kontexte „parciálnych reflexií“, ako uvádza 
podnadpis tohto príspevku. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu technického 
ohraničenia, si príspevok nenárokuje na podanie absolútnej a kompletnej 
analýzy a už vôbec nie riešenia. Naopak, je výzvou alebo podnetom, kto-
rý počíta s doplnením chýbajúceho, resp. s artikuláciou iných dôležitých 
prevenčných opatrení a terapeutických východísk v ich teoretickej alebo 
praktickej forme.

42 Ondrekjovič Peter, „Sociálna patológia, sociálna deviácia a anómia“. In: Anómia v spo-
ločnosti – anómia v rodine. Zborník referátov z odborného seminára. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra sociológie, 2009, s. 10.
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Postmodern Quest for 
Transcendence in the Perspective 

of the Moral Virtue Religio

Postmoderné hľadanie 
transcendencie v perspektíve 

morálnej cnosti religio

Andrea Blaščíková 
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Abstract 
The paper follows the essence of postmodern quest for transcendence 
by Czech philosopher Jolana Polakova. Subsequently, the postmod-
ern religiosity is examined in the light of moral philosophy. The tool 
of this analysis is Thomas Aquinas’ conception of moral virtue religio. 
On the one hand, in the basic act of religiosity which is a devotion 
to God, it states the affinity between the postmodern religiosity and 
Aquinas‘ concept. On the other hand, as regards the role of the reason 
in religiosity, it observes a difference which is the interior threat of the 
postmodern religiosity. The paper justifies the causes of this difference 
as well as the necessity to link religiosity with the virtue of prudence 
and with other moral virtues

Keywords: Religiosity, virtue, postmodern, Thomas Aquinas, pru-
dence. 

Abstrakt

Príspevok nadväzuje na zachytenie podstaty postmoderného hľada-
nia transcendencie českou filozofkou Jolanou Polákovou. Následne 
podrobuje postmodernú religiozitu preskúmaniu vo svetle morálnej 
filozofie. Nástrojom tohto preskúmania je koncepcia morálnej cnosti 
religio Tomáša Akvinského. Na jednej strane, čo do základného aktu 
religiozity, ktorým je odovzdanie sa Bohu, konštatuje afinitu medzi 
postmodernou religiozitou a Akvinského konceptom. Na druhej stra-
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ne, čo sa týka úlohy rozumu v religiozite, pozoruje odlišnosť, ktorá je 
vnútorným ohrozením postmodernej religiozity. Príspevok zdôvod-
ňuje jej príčiny, ako aj nutnosť prepojiť religiozitu s cnosťou rozváž-
nosti a ostatnými morálnymi cnosťami. 

Kľúčové slová: Religiozita, cnosť, postmoderna, Tomáš Akvinský, 
rozvážnosť.

Úvod
Podnetom pre formuláciu idey tohto konferenčného príspevku bola kni-
ha českej filozofky Jolany Polákovej, ktorá vyšla v roku 1995 pod názvom 
Perspektiva naděje. Hledání transcendence v  postmoderní době. Autorka 
v  tomto diele považuje za centrum religiozity v  postmoderne bytostnú 
osobnú skúsenosť. Postmoderný človek podľa nej túži ísť v náboženskej 
sfére za hranice pojmov a  slov, túži „intenzívnejšie participovať na nie-
čom «pravom» a vnútornom“, túži zažiť Boha, aby cez túto participáciu 
rozvinul svoju hlbokú identitu a upevnil vlastnú totožnosť [1]. Podobne 
i v centre pozornosti charizmatických hnutí je zážitok Boha, záujem o vie-
ru ako oživujúcu udalosť, túžba oddať sa Bohu [2].

Toto zainteresované prežívanie vzťahu s Bohom sa však zdá byť skôr 
návratom k tradičnému pochopeniu religiozity, než jej alternatívou. Zá-
mer tohto príspevku je dvojstupňový. V prvej časti zdokumentujeme ná-
zor, že osobná implikácia a participácia na transcendencii je nielen sú-
časťou, ale i podmienkou autentickej religiozity, a  to už v  jej tradičnom 
chápaní. Tento pohľad zdôvodníme na základe traktátu o cnosti religio 
Tomáša Akvinského [3] (II-II, q. 80-100). V druhej časti príspevku si po-
ložíme otázku, v  ktorých aspektoch môže byť tento pôvodný Tomášov 
výklad religiozity prínosný s ohľadom na pochopenie niektorých úskalí 
spirituality hnutia charizmatickej obnovy.

1 Afinita medzi postmodernou religiozitou cnosťou religio
Základný rámec traktátu o cnosti religio Tomáša Akvinského vytvára jeho 
zaradenie do etickej časti Teologickej sumy. Religiozitu teda analyzoval 
ako morálnu cnosť, nie ako sociologickú alebo kultúrno-antropologickú 
kategóriu. Cnosť je v jeho ponímaní dokonalosťou, je realizáciou Božieho 
obrazu v človeku [3] (I, q. 93, a. 9). V cnosti sa totiž, analogicky životu 
Trojice, odohráva vzájomný dialóg medzi poznaním a  láskou. Poznanie 
je dokonalosťou rozumu, milovanie je dokonalosťou vôle. Rozum osvet-
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ľuje vôli jej vrodenú túžbu po dobre, blaženosti a poukazuje na Boha ako 
na plnosť dobra; vôľa sa necháva viesť svetlom rozumu, aby toto dobro 
milovala a aby si v súlade s ním usporiadala svoj život. Už v tomto zák-
ladnom rámci, ktorým Tomáš morálny život človeka uchopil ako cestu 
cnosti, sa ukazuje, v akej miere sa človek cez cnosť stáva účastným života 
Trojice a objavuje svoju najhlbšiu identitu.

Cnosť, ktorá k  poslednému Dobru života smeruje zvláštnym spôso-
bom, je práve cnosť nábožnosti alebo religiozita. Podľa Tomáša „vyniká 
medzi ostatnými morálnymi cnosťami (praeeminet inter alias virtutes mo-
rales)“ [3] (II-II, q. 81, a. 6), pretože približuje k Bohu viac ako ostatné. 
Predmetom religiozity je úcta k Bohu vyjadrená náboženskými úkonmi. 
Vzdávať úctu Bohu je podľa Tomáša vec spravodlivosti. Tak ako je spra-
vodlivé ctiť si rodičov, od ktorých má človek život, je spravodlivé ctiť si 
Boha, od ktorého pochádza všetko a v ktorom všetko nachádza svoje za-
vŕšenie [3] (II-II, q. 81, a. 3 a a. 5). Znamená to, že účasť na živote Boha ne-
získava nábožný človek emóciou, ale spravodlivým konaním voči nemu.

Spravodlivý človek dáva každému to, čo mu patrí. Nábožný človek tak 
činí vo vzťahu k Bohu. Náboženský úkon pritom nie je podľa Tomáša nie-
čím živelným, čo by nebolo možné preskúmať v aspekte morálnej vedy, 
teda vedy rozumu osvetleného princípmi a súčasne poznaním z viery [4]. 
Naopak, tak ako morálna veda rozvíja poznanie o daroch Ducha Svätého 
a ich vplyve na morálny život, rozvíja i poznanie náboženských úkonov 
v aspekte rozumu. Zisťuje, že by mali byť primerané Bohu, ktorý je pred-
metom úcty, ako aj človeku, ktorý kult vzdáva [5] (pars 2, q. 3, a. 2, co. 3). 
Primeranosť skutku Bohu znamená, že človek by mal Boha, ktorý je du-
chovným bytím, uctievať duchovnými a teda vnútornými úkonmi. Neplatí 
teda, čím okázalejší skutok, kvetnatejšia modlitba, výraznejšia emociona-
lita, tým nábožnejší človek. Vnútorný úkon je úkonom vôle. Človek ním 
seba samého obetuje či odovzdá službe Bohu [3, II-II, q. 82, a. 1 ad 1]. To 
je podľa Tomáša pravá zbožnosť (devotio) [3] (II-II, q. 82, a. 2). Všetky 
vonkajšie úkony náboženstva sú nábožnými v miere, v akej nimi človek 
vyjadruje svoju vnútornú oddanosť Bohu.

Keď morálna veda uvažuje o primeranosti skutku človeku, z poznania 
jeho prirodzenosti usudzuje, že človek by mal v službe Bohu použiť všetky 
svoje schopnosti, nielen duchovné. Má teda i svoje telo zamerať na oslavu 
Stvoriteľa. Vonkajšie vyjadrenie nábožnosti má súčasne rozmer povzbu-
denia seba i druhých k vnútornej zbožnosti [5] (pars 2, q. 3, a. 2, co. 3). 
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Okrem telesnej podoby kultu je človeku tiež primerané, aby ako spolo-
čenský tvor uctieval Boha spolu s inými. To podľa Tomáša nejde bez isté-
ho poriadku a ľudsky ustanovených pravidiel (napríklad ohľadom miesta, 
času, formy) [3] (I-II q. 99 a. 3 ad 2; II-II, q. 81, a. 2 ad 3). S ohľadom 
na človeka teda dostáva nábožnosť popri vnútornom odovzdaní seba aj 
vonkajšie vyjadrenie a správnosť.

To, že Tomáš asocioval nábožnosť so schopnosťou vôle, má ešte je-
den dôsledok, dôležitý pre integrálne chápanie religiozity. Ako dokona-
losť vôle sa totiž zbožnosť môže premietnuť vo všetkých vôľových, a teda 
dobrovoľných ľudských skutkoch. Tieto jednotlivé skutky, hoci majú svoje 
vlastné ciele, majú vďaka ich vôľovému pôvodu súčasne ešte jeden, vzdia-
lený cieľ, ktorým je cieľ cnosti religio. Znamená to, že napríklad skutok 
dobročinnosti je nielen vyjadrením cnosti milosrdenstva, ale ako skutok 
vôle zdokonalenej cnosťou nábožnosti sa môže stať súčasne prostriedkom 
vyjadrenia religiozity. Podobný princíp platí aj v prípade ostatných skut-
kov: nábožensky založený človek ich môže vztiahnuť k cieľu, ktorý pre-
sahuje ich vlastný cieľ. Práve preto Tomáš, keď porovnáva cnosť religio 
so svätosťou, hovorí, že svätosťou je, keď človek koná kvôli Bohu nielen 
skutky kultu, ale i iné cnostné skutky. Z toho dôvodu sa svätosť a cnosť re-
ligio esenciálne nelíšia, odlišujú sa len v našom uvažovaní [3] (II-II, q. 81, 
a. 1).

Preskúmanie náboženských skutkov vo svetle poznania rozumu a vie-
ry je dôležité, pretože je rozvíjaním Božieho daru rozumu. Nemá však 
posledné slovo – nemôže nahradiť rozvážnosť (prudentia), ktorá je pre 
život človeka najnutnejšia cnosť (virtus maxime necessaria ad vitam hu-
manam) [3] (I-II, q. 57, a. 5). Úlohou rozvážnosti je určiť, v čom spočíva 
správnosť skutku konaného tu a teraz. Na to, aby človek rozvážne súdil 
o skutku, potrebuje nielen poznať všeobecné tvrdenia morálnej vedy, ale 
i vôľu odovzdanú Bohu a účinnú pomoc ostatných morálnych cností. Mo-
rálne cnosti plnia v živote človeka tú úlohu, že ľudské emócie upriamujú 
na skutočné dobro osoby. Bez toho hrozí, že človek nesprávne vyhodnotí, 
čo sa od neho žiada v konkrétnej situácii. Niektoré princípy morálnej vedy 
totiž môžu mať v konkrétnosti konania väčší význam než iné. Aktuálna 
správnosť rozvážnosti nie je nikdy len vecou aplikácie princípov, ale i ve-
cou vnútornej túžby presadiť dobro vo všetkých oblastiach nášho života 
a osobnej viery v Božiu pomoc pri hľadaní riešenia situácie.
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Na základe Tomášovho objasnenia cnosti religio môžeme skonštatovať, 
že postmoderné prežívanie religiozity, vyznačujúce sa požiadavkou osob-
nej a hlbšej účasti na Božom živote, nie je požiadavkou, ktorá by v tradícii 
nemala svoje miesto. Dá sa dokonca povedať, že u Tomáša Akvinského 
je táto požiadavka fundamentálna. Z pohľadu morálnej vedy sa realizuje 
vtedy, keď má človek trvalú vôľu dať Bohu všetko, čo mu patrí, čiže za-
merať všetky svoje schopnosti na to, aby sa uskutočňovalo dobro v súlade 
so  súdom rozvážnosti. Až týmto spôsobom prechádza túžba po vydaní 
seba Bohu z roviny neurčitého chcenia do roviny pevného úmyslu.

2  Prínos cnosti religio pre spiritualitu hnutia charizmatickej 
obnovy

V druhej časti príspevku by sme sa v perspektíve Tomášovej analýzy cnosti 
religio chceli pozrieť na niektoré aspekty spirituality hnutia charizmatickej 
obnovy. Vo vzťahu k tomuto hnutiu sa Pavol VI. 10. októbra 1973 vyjadril: 
„Tešíme sa s vami, drahí priatelia, z obnovy duchovného života, ktorá sa 
dnes prejavuje v Cirkvi v odlišných formách a na rôznych miestach. V tej-
to obnove sa objavujú určité spoločné znaky: záľuba v  hlbokej osobnej 
a komunitnej modlitbe, návrat ku kontemplácii a dôraz na chválu Boha, 
túžba úplne sa odovzdať Kristovi, veľká disponovanosť voči volaniam Du-
cha Svätého, časté čítanie Svätého Písma, veľkodušná oddanosť bratom, 
vôľa zapojiť sa do služby Cirkvi. V tomto všetkom môžeme rozpoznať ta-
jomné a diskrétne dielo Ducha, ktorý je dušou Cirkvi“ [6]. Pápež súčasne 
pripomenul, že aj v tých najlepších skúsenostiach obnovy sa k dobrému 
zrnu môžu primiešať plevy, a preto je dôležité náležité rozlišovanie. Zna-
mená to, že ani hlboká oddanosť Bohu, v ktorej sa snažia charizmatici rásť, 
sa nezaobíde bez rozlišovania, čiže bez rozvážnosti. Spomedzi úskalí, kto-
ré môžu otriasť inak autentickým prežívaním charizmatickej spirituality, 
poukážeme na dve. 

Prvým je výrazná úloha priameho citového zážitku s Bohom [7] [8]. 
Ľahko sa môže stať, že v očakávaní zážitku dôjde k zámene kvality vzťahu 
s Bohom za kvalitu pocitu z  tohto vzťahu. V náboženských úkonoch sa 
začne vyhľadávať dobrý pocit, resp. euforický stav prežívaný kolektívne 
alebo jednotlivo [1, s. 98] a začne sa považovať za to dobro, o ktoré v reli-
giozite ide. Tomášov výklad cnosti religio potešenie či emóciu blaženosti 
v náboženskom kulte nepopiera, ale chápe ju skôr ako sekundárny efekt 
odovzdania sa Bohu. Lepšie povedané, človek sa neoddáva Bohu, aby mal 
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pozitívnu emóciu, ale oddáva sa Bohu, a preto má vnútornú účasť na bla-
ženom živote a sprievodný pocit radosti [3] (I-II, q. 3, a. 4; I-II, q. 4, a. 2). 

Ohľadom tohto prvého úskalia je užitočné pripomenúť ešte jednu sku-
točnosť. Spirituálna literatúra totiž ako súčasť duchovnej cesty človeka 
opísala i rôzne intenzívne stavy prázdnoty, neschopnosti vrúcnych citov 
voči Bohu, či stratu živého kontaktu s Bohom [9]. Zdravá spiritualita, kto-
rú, ako sme videli, Tomáš Akvinský spojil s rozvážnosťou a ostatnými mo-
rálnymi cnosťami (v tomto prípade je aktuálna zvlášť cnosť sily a vytrva-
losti), si poradí i v týchto životných okamihoch a zachová vernosť záväzku. 
Dokonca podľa niektorých autorov často práve v zakúsení ťažkých chvíľ 
a náboženskej prázdnoty môže človek prehĺbiť svoje sebaodovzdanie [10]. 

Druhou hrozbou pre religiozitu charizmatických hnutí môže byť vy-
tváranie mentality vyššej kasty a  exkluzívnosti, akoby tí, ktorí neprijali 
charizmy, boli menejcennými kresťanmi [11] [2]. Tento problém môže 
odrážať nepochopenie toho, že Boh nepôsobí len jedným spôsobom. Ako 
zdôrazňuje Tomáš Akvinský, človeku sa prihovára tak cez svetlo rozumu, 
cez túžbu po dobre a cnosti, ako aj zvláštnymi darmi. Boh nepoužíva len 
jeden spôsob vedenia človeka a každý zo spôsobov, ktoré používa, je da-
rom nielen pre jednotlivca, ale i pre spoločenstvo. Preto aj charizmatik 
má svoj dar upriamiť nie pre budovanie kultu svojej osoby, ale pre dobro 
bratov.

Záver
V závere nášho príspevku zhrnieme jeho základné myšlienky. V prvej čas-
ti sme ukázali, že postmoderna aj tradícia, zastúpená v príspevku Tomá-
šom Akvinským, sa zhodujú v tom, že podmienkou autentickej religiozity 
je osobná implikácia a participácia na transcendencii. U Tomáša sa táto 
participácia deje používaním ľudských schopností vôle a rozumu, dvoch 
duchovných schopností človeka. Používaním týchto schopností sa človek 
stáva Bohu podobným, čo v etických pojmoch znamená, že získava cnosť. 
Aj religiozita je podľa Tomáša morálnou cnosťou, trvalým vnútorným 
postojom vôle človeka dať Bohu to, čo mu patrí, odovzdať mu celé svoje 
bytie. Morálna veda špecifikuje povahu náboženských úkonov podľa ich 
primeranosti Bohu a človeku a súčasne uvažuje, že nábožnosť ako cnosť 
vôle môže povýšiť i úkony ostatných cností na úroveň uctievania a služby 
Bohu. Morálna veda však nie je dostatočnou podmienkou správnosti ko-
nania voči Bohu, pretože je všeobecná. Posledné slovo má rozvážnosť ako 



171

cnosť aplikujúca poznanie morálnej vedy pri súčasnom odovzdaní vôle 
Bohu, jeho vedeniu Duchom Svätým a  popri účinnom pôsobení ostat-
ných morálnych cností. 

V druhej časti príspevku sme si položili otázku, v ktorých aspektoch 
môže byť Tomášov výklad religiozity prínosný s ohľadom na pochopenie 
dvoch úskalí spirituality hnutia charizmatickej obnovy. Poukázali sme na 
subtílnu zámenu, pri ktorej človek namiesto Boha hľadá emóciu alebo zá-
žitok s Bohom. Oproti tomuto nebezpečenstvu sme zdôraznili, že podľa 
Tomáša sa pocit radosti dostaví, keď sa človek oddá Bohu, sledujúc cestu 
cnosti. Tá mu pomôže vytrvať i v okamihoch, keď sa náboženský skutok 
stane namáhavým a keď nevyvoláva príjemné pocity. Druhým úskalím je 
mentalita výlučnosti, ktorá sa môže objaviť u jedincov obdarených chariz-
mami. Tu sme na základe Tomášovho rozlišovania poukázali na mnohosť 
spôsobov, ktorými vedie Boží Duch jednotlivcov a na potrebu neznevažo-
vať dar rozumu. 
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Abstract
The paper aims to clarify the concepts of Orthodox spirituality. The 
patristic tradition dating back to the 4th century brings answers to 
many questions about spirituality. Spiritual life is not an abstract life, 
it is not a manifestation of man‘s mental abilities. In the economical-
ly developed countries of the Western world, aggressive secularism 
and consumerism dominate as a result of all processes that happen in 
society, and it influences significantly its further development. One‘s 
mind is overwhelmed by many stimulus, and one‘s heart is filled 
with restlessness. In the paper we discuss what the terms „spiritually 
ill“ and „ spiritually healthy“ mean in patristic understanding. The 
main care of the Orthodox Church is the healing of human soul. The 
Church is a hospital. The ascetic tradition of the Church explains 
three stages of the spiritual state: purification from the passions, en-
lightenment of mind by the grace of the Holy Spirit, and deification. 
It is a journey of practice and spiritual perception.

Keywords: Orthodox spirituality, patristic tradition, spiritually ill, 
spiritually healthy, purification, enlightenment, deification, Church, 
hospital, passions.

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na objasnenie pojmov pravoslávnej spiritu-
ality. Patristická tradícia siahajúca do 4. storočia prináša odpove-
de na mnohé otázky týkajúce sa spirituality. Duchovný život nie je 
abstraktným životom, nie je prejavom duševných schopností člove-
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ka, ako je rozum alebo zmysly. V  ekonomicky vyspelých krajinách 
západného sveta dlhé roky dominuje agresívny sekularizmus a kon-
zumerizmus, ktorý je na jednej strane výsledkom celkového diania 
v spoločnosti, na druhej strane významne ovplyvňuje jej ďalší vývoj. 
Výsledkom je, že myseľ človeka je zahltená mnohými podnetmi a srd-
ce človeka je naplnené nepokojom. V príspevku sa venujeme téme, čo 
v patristickom chápaní znamená výraz „byť duchovne chorý“ a „byť 
duchovne zdravý“. Hlavnou starostlivosťou Pravoslávnej cirkvi je 
liečenie duše človeka. Cirkev je liečebňou. Asketická tradícia Cirkvi 
objasňuje tri stupne duchovného stavu: očistenie človeka od vášní, 
osvietenie jeho mysle blahodaťou (milosťou) Svätého Ducha a zbož-
štenie človeka. Je to cesta praxe a duchovného nazerania.

Kľúčové slová: pravoslávna spiritualita, patristická tradícia, ducho-
vne chorý, duchovne zdravý, očistenie, osvietenie, zbožštenie, Cirkev, 
nemocnica, vášne.

Úvod
Jedným z  vynikajúcich teológov a  odborníkov na dogmatickú teológiu 
a históriu Cirkvi, ktorí sa venovali duchovnej terapii v patristickej tradí-
cii pravoslávnej Cirkvi bol Ioannis Savvas Romanidis. Romanidis pôsobil 
ako profesor vo viacerých krajinách, najmä v USA a v Grécku. Vo svojich 
vedeckých prácach, pri analýzach a argumentáciách sa opieral predovšet-
kým o teológiu cirkevných Otcov od 4. storočia a najmä o dielo sv. Jána 
Damaského (8. storočie) a  sv. Gregora Palamu (14. storočie), ktorý bol 
jedným z najvýznamnejších a najvýraznejších predstaviteľov hesychaz-
mu. Dielo I. S. Romanidisa je rozsiahle a môžeme povedať, že je jedným 
z najvplyvnejších pravoslávnych teológov súčasnosti. George Metallinos, 
emeritný profesor, teológ a vynikajúci cirkevný historik, konštatoval, že 
musíme rozlišovať „obdobie pred Romanidisom“ a „obdobie po Romani-
disovi“, pretože dokázal návratom k štúdiu diel Otcov Cirkvi a nipticko – 
hesychastickej tradícii doslova odseknúť súčasnú pravoslávnu teológiu 
v  Grécku od scholastických vplyvov [1]. Romanidis sa vo svojom diele 
venoval tradícii ozdravujúcej výchovy, ktorú zachováva pravoslávna Cir-
kev a vnímaniu Krista ako lekára duší aj tiel. Nevyhýbal sa ostrej kritike 
ostatných kresťanských Cirkví, ktoré sa od tejto tradície odklonili a po-
stupne skĺzli do moralizmu, ktorý doviedol západnú spoločnosť do stavu 
totálneho odmietania kresťanstva a tradičných kresťanských hodnôt. Bez 
skutočnej katechizácie detí aj dospelých, porozumeniu histórii a patris-
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tickej  tradícii jednotnej kresťanskej Cirkvi a aj bohoslužobnému životu, 
nemôžeme zabrániť stavu, aby sa všeobecný egoizmus, vyprázdňovanie 
hodnôt, konzumerizmus, agresívny sekularizmus a  neoliberalizmus ne-
stal „globálnym minotaurom“ [2] európskej civilizácie.

Patristické nazeranie na človeka 
Niptický spôsob života je cesta, ktorá vedie človeka k bdelej a ostražitej 
mysli, čistému srdcu a vôli. Človek kráčajúci po niptickej ceste života dáva 
pozor, kam „pozerajú jeho oči, čo hovorí jeho jazyk, čo robí. Niptický, 
teda bdelý spôsob života človeka vychováva a vedie k dosiahnutiu spolo-
čenstva s Bohom. Je neustálym očisťovaním duše človeka, aby jeho myseľ 
bola bdelá a ostražitá nad myšlienkami a pocitmi v  jeho srdci. Toto by 
mala byť snaha každého kresťana bez rozdielu” [3]. Etymologicky termín 
νῆψις (nipsis) je odvodený od slovesa νήφω, ktoré znamená bdieť, strážiť, 
dozerať, byť v strehu, byť pozorný. Slovo νῆψις v cirkevnej terminológii 
znamená bdelosť, ostražitosť, bezsenné zmyslové vnímanie mysle a srdca, 
kedy myseľ je priezračná a pokojná. Toto všetko otcovia Cirkvi zhrnu-
li do  pojmu neustále bdenie mysle. Prvým prameňom niptického živo-
ta je Sväté Písmo, ďalším zdrojom sú patristické diela a  liturgický život 
v Cirkvi. Ortodoxia a ortopraxia znamená vzájomné prepojenie teológie, 
duchovného života a askézy [4]. Človek je volaný, aby zachovával kresťan-
ské hodnoty, dosahoval cnosti, dodržiaval Božie prikázania a žil životom 
podľa Krista. Niptický život je neustále úsilie o poznanie samého seba, je 
to zápas s vlastným egoizmom, s vlastnými myšlienkami (zlými aj dobrý-
mi), s vášňami. Výsledkom tohto nikdy nekončiaceho procesu je skutočné 
pokánie a zmena života.

Myseľ a rozum vo filokalickej tradícii
Vo filokalickej tradícii (tradícia modlitby a askézy) sa rozlišuje medzi 
mysľou (νους, intelekt – διάνοια) a rozumom (λόγος, λογική). Romanidis 
vysvetľuje, že “Otcovia používajú termín myseľ na označenie duchovného 
pôsobenia (νοερά ενέργεια), ktoré funguje v  srdci človeka. Z tohto po-
hľadu duchovné pôsobenie je jediným pôsobením duše, ktoré v mozgu 
funguje ako rozum, zároveň však funguje aj v srdci ako myseľ. Teda ten 
istý orgán – myseľ sa nepretržite modlí v srdci, prirodzene u tých, ktorí 
majú nepretržitú modlitbu srdca, a súčasne rozmýšľa napríklad o mate-
matických otázkach a o čomkoľvek inom v mozgu“ [5]. Tento zdanlivo 
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nepochopiteľný stav je prirodzeným stavom, v ktorom sa nachádzali a na-
chádzajú mnohí veriaci aj v  súčasnosti. „Rozum sa zaoberá pozemský-
mi starosťami a myseľ neustálym pamätaním na Boha“ [6]. Vasilij Veľký 
hovorí, že „Chrámom Božím sa stávame vtedy, keď súvislosť pamäte nie 
je narúšaná pozemskými starosťami, keď myseľ nie je znepokojovaná neo-
čakávanými útokmi vášní“ [7]. Bdenie mysle je udržiavané najmä neustá-
lou modlitbou: „Pane, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou (hriešnym)“, 
v gréckom jazyku: „Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με“. 

Romanidis vysvetľuje, že „to, čo apoštol Pavol nazýva myseľ (νούς), je 
totožné s tým, čo Otcovia nazývajú intelekt (διάνοια). Je tu rozdiel v ter-
minológii. Keď apoštol Pavol hovorí „budem sa modliť duchom“, myslí 
tým to, čo Otcovia, keď hovoria „budem sa modliť v mysli“. A keď hovo-
rí „budem sa modliť mysľou“, myslí tým „budem sa modliť v intelekte“. 
Slovo myseľ (νούς) Otcov nie je myseľ (νούς) apoštola Pavla, ale je duch 
(πνεύμα) apoštola Pavla. Keď hovorí budem sa modliť mysľou, budem sa 
modliť duchom alebo žalmy budem spievať mysľou, žalmy budem spievať 
duchom, a keď hovorí Boží Duch spolu svedčí s naším duchom, slovom 
duch chápe to, čo Otcovia nazývajú myseľ (νούς). A slovom myseľ (νούς) 
chápe intelekt (διάνοια), rozum“ [8].

Tak rozumné uctievanie (λογική λατρεία) pre apoštola Pavla sa usku-
točňuje mysľou (teda intelektom, rozumom), ale modlitba mysle (νοερά 
ευχή) sa uskutočňuje duchom a je duchovnou modlitbou, teda modlitbou 
srdca [9].

Duchovne zdravý a duchovne chorý človek
Romanidis zdôrazňuje, že “pravoslávie nie je politickým alebo spoločen-
ským systémom, pretože sa týka osobnej spásy človeka, teda spásy jeho 
duše… Pravoslávie sa odlišuje jedinečnou črtou, ktorá neexistuje v iných 
náboženstvách. Je to antropologická a uzdravujúca črta. Pravoslávie je 
uzdravujúca výchova, ktorá lieči ľudskú osobnosť“ [10].

Dôsledkom prarodičovského hriechu sú tri veci, hovorí Hieroteos Vla-
chos a uvádza, že ide o „oslabenie funkcie mysle, ktoré prestala fungovať 
zodpovedajúcim spôsobom. Po druhé je to stotožnenie mysle s rozumom 
a  po tretie je to podriadenie mysle vášňam, úzkostiam a  podmienkam 
okolitého sveta. Toto je skutočná smrť človeka, úplná deštrukcia. Človek 
vnútorne zomrel. Myseľ bola zatemnená. Keď sú poškodené telesné oči, 
potemnie celé telo. To isté platí pre oko duše a tým je myseľ. Keď je oslepe-
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ná myseľ, tak je chorý celý duchovný organizmus a upadá do hlbokej tem-
noty. O tom hovorí Kristus v slovách: Ak je i svetlo v tebe temné, aká bude 
potom tma? (Mt 6, 23). Dôsledkom je deštrukcia nielen všetkých činností 
duše, ale tiež deštrukcia všetkých ľudských funkcií. Človek sa stavia inak 
k svojmu blížnemu, k Bohu, k svetu a k celému stvoreniu. Po tom, čo my-
seľ stratila schopnosť stretnúť sa s Bohom, začal sa o to pokúšať rozum. 
Tu sa rodia všetky napodobeniny Boha, ktoré vo svojom dôsledku viedli 
k idiolatrickým náboženstvám a heretickým odchýlkam. Myseľ už nie je 
schopná vidieť v človeku Boží obraz a pod vplyvom vášní sa k nemu stavia 
úplne iným spôsobom“ [11] 

Srdce človeka „sa očisťuje od zlých myšlienok cez pokánie a celý aske-
tický spôsob života, ktorý je cez Božiu blahodať (milosť) uskutočňovaný 
v  Cirkvi. Rozvažovanie má svoje miesto v  rozume, ale nie v  srdci. Keď 
je srdce očistené a  sú z  neho odstránené všetky myšlienky (zlé aj dob-
ré), tak v ňom vládne len jedna myšlienka – tzv. monologická modlitba 
(μονολόγιστη προσευχή) [12]. Ide o spomínanú neustálu alebo nepretr-
žitú modlitbu: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Hovoríme o tzv. Ježišovej 
modlitbe. Toto je proces očisťovania srdca od myšlienok a vášní.

Romanidis konštatuje, že „dnes hovoríme o zmene spôsobu myslenia 
človeka, o zmene dogmy, o  zmene hodnotenia života a tak chápeme aj 
pokánie. Teda dnes sa pokánie stotožňuje len s prijatím Krista. To zna-
mená, že prijímame Krista a pretože Ho prijímame, chodíme do chrámu, 
zapaľujeme sviečky, stávame sa aj dobrými deťmi, keď sme malí, chodí-
me na náboženstvo, alebo, ak sme veľkí, na nejaké náboženské stretnutie 
a – predpokladajme – žijeme v pokání, teda sme vyspovedaní. Alebo sme 
vo svojom živote urobili nejaké zlo a preukázali sme ľútosť a poprosili sme 
o odpustenie a to, čo sme urobili, nazývame pokánie. Toto však nie je po-
kánie. Je to jednoducho ľútosť. Ľútosť je počiatkom pokánia. Duša človeka 
sa neočisťuje jednoduchou ľútosťou. Aby sa duša človeka očistila od vášní, 
predchádza tomu Božia bázeň a pokánie, ktoré pokračuje počas štádia 
očistenia a završuje sa Božím osvietením, teda osvietením mysle človeka 
blahodaťou Svätého Ducha“ [13] Je to dlhodobý proces zápasu s vášňami 
a dosahovanie cností. 

Tri štádia očistenia duše človeka
Termíny duchovne chorý a duchovne zdravý chápeme v zmysle svätoot-
covskej tradície, nie v  zmysle lekárskej terminológie. Duchovne chorý 
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je ten, kto neprešiel očistením duše od vášní. Vášne a cnosti predstavujú 
navzájom protikladné skutočnosti vyplývajúce z neprirodzeného spôsobu 
života človeka, ktorý sa vzdialil od Boha. „Myseľ, ktorá tvorí najvyššiu silu 
ľudskej duše, predstavuje jej energiu. Ľudská duša sa skladá z viacerých 
časti (síl), ale je jednotná. Preto, keď dochádza k narušeniu jednej jej časti, 
je narušená celá duša. Pretože vášne vznikajú v mysli človeka, neexistuje 
iný spôsob pre zdolanie vášní, ako je očistenie mysle“ [14] 

Manzaridis vysvetľuje, že „zlo vniká do duše človeka pomocou vášní. 
Vášne nie sú totožné s hriechmi, teda medzi vášňou a hriechom je veľký 
rozdiel. Vášne predstavujú hriešne stavy duše alebo choroby duše, ktoré 
sú aktivizované konkrétnymi hriechmi ako viditeľnými prejavmi chorého 
stavu ľudskej duše. Napríklad samoľúbosť, láska k rozkoši, nenávisť alebo 
zlá túžba nie sú hriechy, ale vášne. Avšak konkrétne skutky, na základe 
ktorých sa tieto vášne prejavujú, sú hriechmi... Duša človeka, ktorý zjavne 
nehreší, tiež nie je zdravá, len doposiaľ sa symptómy choroby duše na-
vonok neprejavili. Zdravie duše môže byť obnovené a  prinavrátené len 
terapiou a nie na základe jednoduchej absencie hriešnych skutkov“ [15]

„Asketická tradícia Cirkvi, uvádza hlavne tri duchovné stavy: očiste-
nie (κάθαρσις) od vášní duše a tela, osvietenie (φωτισμός) mysle človeka 
blahodaťou Svätého Ducha, a zbožštenie (θέωσις) duše a tela človeka“ [16] 
„Očistenie a osvietenie sú konkrétne stavy liečenia, ktoré môžu byť upres-
nené skúsenými a  osvietenými duchovnými otcami“, uvádza Romanid-
is  [17]. Toto je proces liečenia duše a  tela v  pravoslávnej tradícii, cesta 
praxe a duchovného nazerania.

Záver
Objasňovaniu nipticko – hesychastickej tradície sa venovali a venujú po-
prední pravoslávni teológovia na celom svete. Biskup Kallistos Ware, kto-
rý pôsobil aj ako profesor na Oxforde, venoval téme modlitby a vnútor-
ného stíšenia napríklad knihu Power of the Name (Sila mena). V závere 
píše: „Ježišova modlitby je vhodná i pre laikov... vedie každého človeka 
k hlbšiemu a autentickejšiemu prístupu k bytiu, neizoluje ho od ostatných, 
ale viaže ho k nim. Robí nás spôsobilými chápať strach a obavy blížnych 
v oveľa väčšej miere než predtým. Ježišova modlitby robí z človeka toho, 
kto je tu pre ostatných, rodí z neho živý nástroj Božieho pokoja, dynamic-
ký stred vykúpenia“ [18].
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Človek je slobodná bytosť. Ako slobodná bytosť si vyberá, aký život 
chce žiť. „Cieľom života kresťana nie sú cnosti, ale jednota s Bohom. Cnos-
ti sú len prostriedkom“ [19]. Očistenie, osvietenie a zbožštenie sú tri štá-
dia zdokonaľovania človeka. „Pravoslávna tradícia ponúka metódu uzdra-
venia mysle človeka, teda jeho duše. Toto uzdravenie má dve fázy, ako 
sme povedali, osvietenie a zbožštenie. Zbožštenie, teda teoptia, je zárukou 
uzdravenia, úplného uzdravenia. Táto terapeutická metóda, uzdravujúca 
výchova, ktorú ponúka pravoslávna tradícia, sa odovzdáva z  pokolenia 
na pokolenie prostredníctvom ľudí, ktorí došli do osvietenia a do zbožšte-
nia a stali sa terapeutmi (uzdravovateľmi) pre iných. Nie je to teda jedno-
duché odovzdávanie znalostí z kníh, ale odovzdávanie a prenášanie skúse-
nosti, skúsenosti osvietenia a skúsenosti zbožštenia“ [20] Bez ostražitosti 
a bdelosti môže človek veľmi ľahko skĺznuť do pýchy.

„Otcovia Cirkvi sa zaujímajú o človeka ako je dnes, v tejto chvíli“, ho-
vorí Romanidis a dodáva, že „uzdravenie potrebuje každý človek, ktorý 
má aj zodpovednosť pred Bohom začať toto dielo dnes, v tomto živote, 
pretože v tomto živote môže. Nie po smrti. Sám človek sa môže rozhod-
núť, či bude kráčať po tejto ceste uzdravenia alebo nie“, uvádza Kristové 
slová: „Ja som cesta.“ (Jn 14, 6) a nastoľuje otázku: „Cesta kam? Nielen 
k budúcemu životu. Kristus je najprv cestou v tomto živote. Kristus je ces-
tou k svojmu Otcovi a nášmu Otcovi. Táto cesta je sám Kristus. Keď človek 
neuvidí Krista v tomto živote aspoň duchovným pocitom, neuvidí Otca, 
teda Božie Svetlo ani v budúcom živote“ [21].
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Theological virtues of belief, 
hope and love in the context 

of spiritual education in the family 
environment

Teologálne čností viera, nádej 
a láska v kontexte spirituálnej 
výchovy v rodinnom prostredí

Tibor Šuba

Abstract
The family is a place of development of human personality. In the 
context of education, it is not possible to circumvent the spiritual di-
mension of man, and thus the spiritual educational effect of the par-
ent on the child. The aim of the paper is to point out the development 
of the theological virtues of belief, hope and love and their living in 
the family environment with regard to building personality as well as 
moral attitudes towards the future not only of the child but also of the 
parents themselves. 
The virtues of belief, hope, and love are not only virtues that direct 
man to God as the origin and goal of one‘s own being, but are also 
virtues that deepen the human social relationship and strengthen the 
human community properly. If the family, and especially the Chris-
tian family, created more space for the formation of human spiritual-
ity, it would be much less exposed to the temptation not to become a 
meeting place of persons, but only a meeting place for people.

Keywords: family, education, spirituality, theological virtues, com-
munity.

Abstrakt
Rodina je miestom rozvíjania sa osobnosti človeka. V kontexte vý-
chovy nie je možné obísť spirituálnu dimenziu človeka, a  teda ani 



182

spirituálne výchovné pôsobenie rodiča na dieťa. Cieľom príspevku je 
poukázať na rozvíjanie teologálnych čností viery, nádeje a lásky a ich 
prežívania v rodinnom prostredí s ohľadom na budovanie osobnosti 
ako aj mravných postojov do budúcna nielen dieťaťa, ale tiež aj sa-
motných rodičov. 

Čnosti viera, nádej a láska nie sú len čnosti, ktoré upriamujú človeka 
na Boha ako pôvod a cieľ vlastného bytia, ale sú tiež čnosťami, ktoré 
prehlbujú vzájomné sociálne vzťahy človeka a náležite posilňujú ľud-
ské spoločenstvo. Ak by rodina, a zvlášť kresťanská rodina, vytvárala 
viac miesta pre formovanie duchovnosti človeka, bola by oveľa menej 
vystavená pokušeniu, že sa stane nie miestom stretávania osôb, ale 
len miestom stretávania ľudí.

Kľúčové slová: rodina, výchova, spiritualita, teologálne čností, spo-
ločenstvo.

1 Interpretácia človeka a rodiny v kontexte učenia magistéria
Rodina je základnou bunkou nielen spoločnosti, ale aj Cirkvi. Hľadanie 
odpovedí na otázku o poslaní rodiny v  dnešnej dobe, musíme vnímať 
komplexne. Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. Familiaris con-
sortio poukazuje na rodinu, ktorá vychádza z autentického vzťahu manže-
lov, ako priestor opravdivého života lásky a prijatia. Exhortácia uvádza, že 
manželská láska je východiskom k zdravej rodine, ak stojí v službe životu, 
ktorý sa prejavuje v rozmere „mravného, duchovného a nadprirodzeného 
života“, ktorý rodičia odovzdávajú deťom a  cez nich aj svetu a  Cirkvi.1 
Preto nie je možné redukovať rodinu len na koncept spoločenstva nejakej 
sociálnej štruktúry, ale je nutné nazerať na rodinu ako miesto, v ktorom 
sa človek rozvíja a  dozrieva v  plnosti ľudskosti, za ktorou sa ukrýva aj 
dimenzia transcendencie. Keďže tá je bytostnou dimenziou človeka ako 
osoby, je aj principiálne základom na zdôvodnenie nevyhnutnosti konci-
povať výchovu i na dimenziu spirituality.

Ján Pavol II. vo svojom pontifikáte dáva veľký dôraz na rodinu ako 
miesto, v ktorom sa človek v prijatí a zároveň v dare seba, stáva osobou 
v plnom zmysle slova. Je to personalistická črta zjavná tak v jeho teoló-
gii ako aj filozofii. Človeka nemožno zredukovať len na časť sociálnych 
väzieb, ale vo všetkých vzťahoch musí byť chápaný a prijímaný ako osoba. 
Preto aj pohľad na rodinu, ktorá by mala byť primárnym spoločenstvo na-

1 Porov. JÁN PAVOL II. : Apoštolská exhortácia Familiaris consortio. Trnava : SSV, 1993, 
č. 28.
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pomáhajúcim plný ľudský rozvoj, musí byť založený na základe povolania 
byť communiom personarum2 a domácou cirkvou3, čo sú pojmy, ktorými sa 
rozširuje línia prezentovaná Koncilom a ktorá je aj znakom pokoncilovej 
teológie. Ak by sme túto líniu opomenuli, nemali by sme pevný základ 
pre zdôvodnenie rodinnej spirituality a výchovy k nej. Mohlo by nás to 
doviesť k spiritualite, ktorá by nemala nič spoločné s kresťanskou spiritu-
alitou, ktorá je v základe spiritualitou vzťahov. Bez akceptácie tohto zákla-
du by sa mohla spiritualita vyvíjať ako forma „terapeutických konceptov“, 
ktoré by boli zamerané na „uspokojenie vnútra človeka, jeho myšlienok, 
alebo vnímania duchovných podnetov a hodnôt“.

Kresťanskú spiritualitu by sme mohli právom spojiť s otázkou zmyslu 
ľudského života, keďže ona je spiritualitou vzťahov, ktoré sú nevyhnutné 
pre realizáciu každého človeka. Človek je len vo vzťahoch schopný sa na-
plno prejavovať ako človek a ako osoba. Spiritualita mu teda napomáha 
k tomu, aby bol viac schopný vstupovať do vzťahu. Umožňuje mu otvo-
renie sa a vyjdenie zo seba. No znova je nutné zdôrazniť, že nemôže ísť 
len o čisto prirodzené vzťahy, ale musí byť zohľadnená i transcendentná 
rovina každej ľudskej osoby. Tieto roviny sa totiž spájajú. V transcendent-
nom horizonte človek nachádza svoj pravý cieľ, a v horizonte sociálneho 
prežívania bytia potvrdzuje svoje povolanie byť človekom, a to v dare seba 
samého. A rozvíjanie spirituality je cestou k  tomu, aby človek tieto dve 
roviny svojho života stále viac rozvíjal a v nich potvrdzoval seba samého 
a dozrieval k plnej ľudskosti. 

Spomenuté dve línie, ktoré sa spájajú, vytvárajú rámec spirituality, kto-
rá človeka otvára láske, ktorá je cieľom a zároveň prostriedkom uskutoč-
nenia ľudskosti každej osoby. Akousi väzbou, ktorá umožňuje ich prepo-
jenie, môžu byť práve teologálne čnosti: viera, nádej a láska, ktoré nielen 
priamo zameriavajú človeka na Boha ako cieľ jeho vlastnej existencie, ale 
tieto čnosti napomáhajú aj životaschopnosť medziľudských vzťahov. Pri-
márne však týmito čnosťami Boh oslovuje človeka a zároveň ho povoláva 
k tomu, aby dokázal dať autentickú odpoveď na jeho volanie. Pretože sa-
motná ľudská existencia je príležitosťou k tomu, aby bol v nej spoznaný 
Boh a cez stretnutie s ním aby človek určil svoje konečné zameranie. V tej-
to súvislosti pápež Ján Pavol II. v jednom zo svojich príhovorov uviedol, 

2 JÁN PAVOL II. : Apoštolský list Gratissimam sane. Trnava : SSV, 2008, č. 7.
3 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL : Dogmatická konštitúcia Lumen gentium. In: Do-

kumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : SSV, 2008, č. 11.
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že jedinou budúcnosťou človeka a tiež sveta je Boh. A človek buď nájde 
svoje cieľ v Bohu, alebo ho vôbec nemá.4 To je vertikálna línia. Horizon-
tálnou líniou, v ktorej sa teologálne čnosti prejavujú, je sociálna dimenzia 
človeka, v ktorej a vďaka ktorej sa človek môže rozvíjať ako osoba v dare 
seba – „v nezištnom sebaobetovaní“ 5, ako konštatuje Koncil.

Ak staviame teologálne čnosti do poľa výchovného pôsobenia v rodi-
ne, máme za to, že rodina najautentickejším spôsobom môže rozvíjať tieto 
dve dimenzie, pretože ide o to najbližšie ľudské spoločenstvo každej oso-
by. Spirituálny rozvoj nie je otázkou tak učenia, ako je otázkou a záležitos-
ťou osobnostnej skúsenosti, plynúcej zo zážitku. A kresťanská spiritualita 
je založená práve na tejto skúsenosti, ktorá sa javí ako základ k plnému 
ľudskému rozvoju. Potvrdzuje to aj výrok apoštola Jána z jeho Prvého lis-
tu: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločen-
stvo s nami“ (1Jn 1, 3). V rodine, ako v základom ľudskom spoločenstve, 
má byť zjavné, že sa nielen hodnoty odovzdávajú, ale sa autentický žijú. 
A tento život hodnôt, rozvíjajúci sa vo vertikálnom i horizontálnom sme-
re, má viesť kresťanskú rodinu novosti spoločenstva: „rodina je povola-
ná zažiť nové a originálne spoločenstvo, ktoré potvrdzuje a zdokonaľuje 
prirodzené a  ľudské spoločenstvo. Je to prítomnosť milosti Ježiša Krista 
a Ducha Svätého, ktorý je živým zdrojom a  výživou tohto nadprirodzené-
ho spoločenstva.“6 Je to tá skutočnosť, ktorú prezentoval vo svojom ma-
gistériu Ján Pavol II., keď opakovane zdôrazňoval manželstvo ako sviatosť. 
Je to znak prítomnosti samého Krista, nejde teda len o jednoduchý zväzok 
muža a ženy. Už táto samotná skutočnosť potvrdzuje, že taký vzťah nie je 
vecou, ale je sviatosťou – ako to píše Rochetta – že sviatosti nie sú veci, ale 
udalosti, v ktorých sa uskutočňuje stretnutie s Bohom, sú živou komuni-
káciou s Kristom a darom Ducha.7 Takéto chápanie manželstva a násled-
ne rodiny nám otvára horizont oveľa úplnejšej a vnútorne dynamizujúcej 

4 Porov. JÁN PAVOL II. : Omelia di Giovanni Paolo II., Celebratione eucharistica per 
gli universitari Romani, 13. dicembre 1988, č. 8. [2019-10-21] Dostupné na: http://w2. 
vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1988/documents/hf_jp-ii_hom_ 
19881213_universitari.html.

5 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL : Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes. In: Doku-
menty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : SSV, 2008, č. 24.

6 Porov. THATCHER, A. : Theology and Families. Oxford, UK : Blackwell Pub., 2007, 
s. 232.

7 Porov. OUELLET, M. : Mystery and Sacrament of Love a Theology of Mariagge and the 
Family for the New Evangelization. Grand Rapids, Michigan : William B. Eerdmans 
Publishing Company, 2015, s. 23.
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skúsenosti s duchovnom, čo sa prejavuje v žitej spiritualite tak jednotlivca, 
ako i rodinného spoločenstva.

2  Čnosť viery otvárajúca človeka pre Boha, ktorý je plnosťou 
Lásky

Viera je súčasťou ľudského života, pretože sa spája s hľadaním odpovedí. 
Je však viera prirodzená, a je nadprirodzená. V našom kontexte kresťan-
skej spirituality si viac všímame tú nadprirodzenú, hoci ona podstatne 
ovplyvňuje i vieru prežívanú v prirodzenom prostredí. Ak viera znamená 
možnosť spoľahnúť sa na iného, plne sa mu zveriť a nechať sa ním viesť, 
potom teologálna čnosť človeka priamo zameriava na Boha. Boh sa nezja-
vuje človeku ako nejaká „tvorčia sila“, ale v priebehu dejín spásy sa stále 
viac odkrýva ako osobný Boh, plný lásky. A plnosť Božieho zjavenia, ktoré 
sa uskutočnilo v Kristovi, je zjavením plnosti Božej lásky, zvlášť v aspekte 
kríža. Pápež František píše: „Kresťanská viera je teda viera v plnosť Lásky, 
v jej účinnú moc, v schopnosť premeniť svet a osvietiť čas.“8 Teda čnosť 
viery nie je otázkou na to, či uveríme, že „niekto alebo niečo tu je“, ale že 
uveríme v Boha, ktorý je láska. Práve tu sa potvrdzuje konštatovanie, že 
spiritualita sa v kresťanskom kontexte nedá „učiť“, no dá sa žiť ako skú-
senosť. Táto skúsenosť je opravdivým predpokladom, aby viera nebola 
v  živote človeka sekundárnou záležitosťou, ale primárnou záležitosťou, 
ktorá mu umožňuje rast vo všetkých oblastiach života. Preto ďalej encyk-
lika Lumen fidei pokračuje, ukazujúc na Krista: „Vo viere nie je Kristus 
len tým, v ktorého veríme, maximálnym zjavením Božej lásky, ale aj tým, 
s kým sa spájame, aby sme mohli veriť. Viera nielenže pozerá na Ježiša, ale 
sa ja pozerá z Ježišovej perspektívy, jeho očami: je účasťou na jeho spôso-
be videnia“.9 Teda život viery znamená v tomto kontexte plné a uvedomelé 
vloženie sa do Božieho zjavenia lásky, čerpajúc z prameňa, ktorým je On, 
a podmieňujúc tomu svoj život a svoje konanie.

Pápež František si v tejto súvislosti ďalej všíma vieru a definuje ju ako 
svetlo, ako schopnosť vidieť. Je to veľmi silný aspekt pochopenia spiritu-
álnej výchovy a spirituálneho vedenia človeka v rámci rodiny a jej úlohy 
v „dozrievaní ľudskosti“. Viera v tomto duchu spája dva koncepty, ktoré je 
nutné aplikovať na ľudský rast vo viere. Je to spojenie počutia a videnia. 
Pápež tu ukazuje, že medzi počutím a videním je spojitosť. Nejaké sve-

8 FRANTIŠEK : Encyklika Lumen fidei. Trnava : SSV, 2013, č. 15.
9 FRANTIŠEK : Encyklika Lumen fidei, č. 18.
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dectvo o duchovnej pravde ešte neznamená plnosť viery, ktorá by mohla 
obohatiť ľudský život v jeho transcendentnom zameraní. Ako príklad uvá-
dza príklad Márie Magdalény, ktorú Ježiš oslovil, a po oslovení „uvidela“ 
Pána (porov. Jn 20, 14-18). Syntéza medzi počutím a  videním sa stáva 
zrejmá v osobe Krista. Svetlo viery je svetlo Tváre, v ktorej môžeme vi-
dieť Otca a pravda, ktorú nám viera zjavuje, vedie k stretnutiu s Kristom.10 
Toto stretnutie je zároveň pozvaním človeka vstúpiť do vzťahu s milova-
ným, ktorého spoznáva v dare jeho lásky. „Svetlo lásky sa totiž rodí, keď 
sa dotkne nášho srdca a prijímame do seba vnútornú prítomnosť milova-
ného“ – pripomína pápež František, pričom zdôrazňuje, že cez sviatosti sa 
nás aj dnes Ježiš dotýka, aby rozpálil naše srdcia a umožnil nám spoznať 
ho. A ak sa dotkneme svojim srdcom Krista, potom uveríme.11

Veľmi silný apel kladený na vieru v tomto nadprirodzenom kontexte, 
je možné vyjadriť i v prirodzenom kontexte viery, ktorá tvorí dynamiku 
medziľudských vzťahov. Vo vzťahoch sme odkázaní na vieru v  širokom 
kontexte. Ak však hľadím na prijatie a rozvíjanie viery v prostredí rodiny, 
môžeme konštatovať, že viera umožňuje celý výchovný a formačný pro-
ces. Dieťa sa vo viere zveruje pôsobeniu rodiča, pričom by malo byť kon-
frontované s láskyplným prijatím. Ak totiž rodič prežíva skúsenosť viery, 
skúsenosť prijatia zo strany Boha a  jeho lásky, pokiaľ hľadí „Ježišovým 
pohľadom“, je schopný autentický túto vieru sprostredkovať dieťaťu, pre-
dovšetkým v postoji hlbokého prijatia. Ak umožní túto skúsenosť priro-
dzeného prijatia, podľa vzoru Boha, je to najpozitívnejší vplyv k osobné-
mu otvoreniu sa dieťaťa pre transcendentno a pre skúsenosť Božej lásky. 
Ak sú vzťahy založené na autentickej viere, dostávajú bezpodmienečný 
charakter. Akékoľvek podmieňovanie prijatia môže viesť k  bolestnému 
podceňovaniu, čo môže mať za následok kapituláciu na svoj vlastný ži-
vot ako dar pre druhých. Preto veriť druhému, a to aj dieťaťu, znamená 
počúvať, čo mi chce Boh cez neho povedať a aké posolstvo ono pre mňa 
predstavuje.12 „Viera, prehĺbená a asimilovaná v rodine, stáva sa svetlom 
osvecujúcim všetky sociálne vzťahy“ – ako to píše pápež František. Viera 
neposilňuje totiž len väzby žité v rodine, ale otvára človeka aj pre širšie 
a hlbšie väzby ľudskej rodiny. A preto – pokračuje pápež – „viera nás učí 

10 FRANTIŠEK : Encyklika Lumen fidei, č. 30.
11 Porov. FRANTIŠEK : Encyklika Lumen fidei, č. 31.
12 Porov. GRÜN, A. - ROGGER, U. J. : Když se děti ptají na Boha. Praha : Portál, 2013, 

s. 39.
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vidieť, že v každom človeku je pre mňa pripravené požehnanie; že svetlo 
Božej tváre ma osvecuje prostredníctvom bratovej tváre.“13 Viera otvára 
srdce pre dar. Bez viery je človek posúvaný k životu „akcie a reakcie“.

3 Nádej ako čnosť otvárajúca človeka budúcej skutočnosti
V kontexte spirituálnej výchovy treba zdôrazniť, že viera sa ďalej rozví-
ja do ďalšej čnosti, ktorou je nádej. Obe úzko súvisia, ale nemožno ich 
zamieňať. Vychádzajúc z  poznania pravdy viery, že Boh je Láska, že je 
osobným Bohom, mi nádej umožňuje istotu, že nech by sa stalo čokoľ-
vek, tak ma čaká Boh – Láska. Táto istota budúcnosti umožňuje nový, 
plnší život, pretože ten, kto má nádej budúcnosti, nádej, že budúcnosť nie 
je prázdnotou, ten žije ináč.14 Nádej sa okrem toho viaže na budúcnosť, 
ktorá nespočíva v zákonoch tohto vesmíru, ale v osobe láskavého Boha, 
ktorému všetko náleží. Nádej zodpovedá túžbe po šťastí človeka, ktorú 
mu do srdca vložil Boh. Tá nás zameriava na nebeské kráľovstvo, čo nás 
chráni pred egoizmom a vedie k radosti kresťanskej lásky.15 Táto večnosť, 
ku ktorej sa viaže nádej, je večnosťou Božej lásky, je to nový, iný život, aký 
poznáme teraz. Večnosť je „niečo ako okamih plného uspokojenia, v kto-
rom nás objíma totalita bytia a my ju objímame. To znamená ponoriť sa 
do oceánu nekonečnej lásky.“16 Čnosť nádeje človeka stavia do pozície dô-
very v Boha, ktorý je verný slovu, ktoré vyslovil. A človek, dôverujúc jeho 
moci, nachádza východisko. Zdôraznil to aj Walter Kasper v príhovore, 
kde z ohľadu na nádej poukázal, že Boh je verný sebe samému a svojej 
láske, a preto nemôže vniknúť beznádejná situácia.17 Pápež Benedikt však 
poukazuje na to, že človek hľadá neraz istotu a nádej v technike a produk-
toch tohto sveta. Ale i napriek tomuto úsiliu, človek „potrebuje Boha, inak 
zostáva zbavený nádeje.“18 A hoci veda môže významne prispievať k hu-
manizácii ľudstva – hovorí pápež Benedikt, samotná veda môže človeka 
aj zničiť. Nie je to veda, čo vykupuje človeka, ale láska. Zakúsenie lásky 
v živote dáva človeku nový zmysel života.19

13 FRANTIŠEK : Encyklika Lumen fidei, č. 54.
14 Porov. BENEDIKT XVI. : Encyklika Spe salvi. Trnava : SSV, 2008, č. 2-3.
15 Porov. KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI. Trnava : SSV, 1998, č. 1818.
16 BENEDIKT XVI. : Encyklika Spe salvi, č. 12.
17 Porov. KASPER, W. : Evanjelium rodiny. Trnava : Dobrá kniha, 2014, s. 37.
18 BENEDIKT XVI. : Encyklika Spe salvi, č. 23.
19 Porov. BENEDIKT XVI. : Encyklika Spe salvi, č. 25-26.
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Ak túto čnosť prenesieme do prirodzeného poriadku, stáva sa pro-
striedkom istoty, že všetko v svojom čase môže sa rozvinúť v dobro. Všet-
ko, čo Boh koná, dáva zmysel v čase svojho naplnenia. Ak verím, že v člo-
veku je dobro, a to aj v dieťati, na ktoré sa sústreďuje pozornosť výchovy 
a formácie, tak môžem mať nádej, že toto dobro, i napriek opakovaným 
zlyhaniam, sa v svojom čase rozvinie a upevní. Ak však túto nádej stra-
tia rodičia, dieťa si osvojí ich postoje a svoj život uzavrie do prirodzenej 
beznádeje, z ktorej plynú traumatické dispozície štýlu: „Nestojím za nič! 
Nič nedokážem!“ A rodič by určite nemal vytvárať pre svoje dieťa v kruhu 
rodiny prostredie bez nádeje, bez svetla a bez života. V takomto prostredí 
totiž nič nemá zmysel, a život sa mení na peklo, na život bez perspektívy.20

4 Láska ako cieľ a prostriedok kresťanskej spirituality
Zo spomenutých čnosti, v ktorých sa uskutočňuje kresťanská spiritualita, 
najvyššie miesto zaujíma láska. Viera človeka privádza k Bohu, ktorý sa 
mu zjavuje ako Láska. Nádej sa orientuje na Boha – Lásku, ktorý je a ostá-
va verný sebe a svojmu slovu. A láska je čnosť, s jedine ktorou sa človek 
môže definitívne odovzdať Bohu – Láske. Tým postojom uvádza Benedikt 
myšlienky o láske vo svojej encyklike Deus caritas est: „Uverili sme v Božiu 
lásku – tak môže kresťan vyjadriť svoje základné životné rozhodnutie.“21

Človek sa má oddať Bohu z  lásky. V tomto postoji vyjadruje, že lás-
ka – Boh, je predmetom jeho lásky. Ale toto rozhodnutie môže prísť len 
po osobnej skúsenosti. Ján Pavol II. v encyklike Redemptor hominis píše, 
že „človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou 
bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa nestret-
ne s Láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá 
na nej živú účasť.“22 Preto je tu vzťah lásky, ktorá k človeku zostupuje ako 
dar Boha, a vracia sa ako odpoveď človeka voči Bohu. Boh vo svojom zja-
vení stále intenzívnejšie ukazoval svoju tvár ako tvár lásky. Lásky voči svo-
ju stvorenstvu a zvlášť voči človeku, ktorého naplno zahrnul do agapickej 
lásky, plne sa vyjadrenej v kalvárskej obete. Je to láska, ktorá sa najviac 
prejavuje v dare odpustenia. Pápež Benedikt doslova píše, že táto Božia 
láska sa najradikálnejšie prejavila v kríži, pretože „na kríži sa uskutočňuje 
obrátenie sa Boha proti sebe samému, v ktorom sa daruje človeku, aby ho 

20 Porov. GRÜN, A. - ROGGER, U. J. : Když se děti ptají na Boha, s. 40-41.
21 BENEDIKT XVI. : Encyklika Deus caritas est. Trnava : SSV, 2006, č. 1.
22 JÁN PAVOL II. : Encyklika Redemptor hominis. Trnava : SSV, 1997, č. 10.
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vyzdvihol a spasil.“23 Je to teda láska, ktorá sa celkom zameriava na dobro 
človeka, a dvíha ho k vyšším horizontom jeho vlastnej existencie.

Táto spirituálna orientácia človeka na lásku ako principiálny základ 
existencie, ukazuje, že len v  dare seba samého v  láske človek v  plnosti 
môže nájsť seba.24 To otvára horizont pre budovanie takých vzťahov, ktoré 
sú v čo najplnšej miere oživované agapickou láskou. Zameranie človeka 
v  láske na Boha totiž predpokladá aj dimenziu lásky žitú v  horizontál-
nom rozmere. Benedikt to ozrejmuje v kontexte Eucharistie, ktorá je pre 
kresťana zdrojom Božej lásky. Pápež ukazuje, že Eucharistia má sociálny 
charakter, a práve v jej slávení si človek uvedomuje, že nemôže mať Krista 
iba pre seba. Kresťan môže patriť Kristovi len v zjednotení s druhými.25 
Eucharistia premieňa a musí premieňať vnútro človeka. Čím užšie sa člo-
vek zapája do daru Božej lásky, tým viac je schopný sa stávať aj jej darcom. 
Zároveň láska prejavovaná blížnym, ako na to poukazuje aj Prvý Jánov 
list, ktorý interpretuje pápež Benedikt, „je cestou, aby sme stretli Boha, 
a že zatvárať oči pre blížnym nás robí slepými aj voči Bohu.“26

Ak sme konštatovali nutnosť spirituality v rodine, tu sa ozrejmuje táto 
spiritualita v schopnosti žiť naplno svoj život ako dar. Zakúšajúc lásku ro-
dičov a bezpodmienečnosť ich prijatia, človek sa najlepšie učí základným 
hodnotám života, ktoré nestoja na materiálnom základe, ale na hodno-
tách ducha. Aj rodič vo výchove si musí byť vedomý, že nie je schopný 
takej lásky, a preto sa jej musí neustále učiť. Musí sám byť pri jej zdroji. 
Potom bude schopný ponúknuť dieťaťu to, čo je rozhodujúce pre správne 
životné postoje: ľudskosť a pozornosť srdca. V láske človek nachádza cestu 
nielen k Bohu, ale aj k blížnym. Oveľa viac ako dať nejaký dar znamená 
dať seba. Benedikt XVI. to pripomína z ohľadu na dôstojnosť každej ľud-
skej osoby: „Praktická činnosť nie je, ak v nej necítiť lásku k človeku, lás-
ku, ktorá sa živí zo stretnutia s Kristom. [...] Druhému musím dať nielen 
niečo zo seba, ale seba samého; aby ho dar neponížil, musím v ňom byť 
prítomný ako osoba.“27

23 BENEDIKT XVI. : Encyklika Deus caritas est, č. 12.
24 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL : Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes, 

č. 24.
25 BENEDIKT XVI. : Encyklika Deus caritas est, č. 14.
26 BENEDIKT XVI. : Encyklika Deus caritas est, č. 16.
27 BENEDIKT XVI. : Encyklika Deus caritas est, č. 34.



190

5  Kresťanská spiritualita ako živý vzťah s  Kristom vedúci 
k človeku

Rodina je a  vždy musí ostať miestom, ktoré bude preniknuté spirituál-
nou dimenziou. Spiritualita založená na kresťanskej pravde o  žití viery, 
nádeje a lásky, človeka môže chrániť od rozličných povier, ktoré v určitom 
zmysle chcú suplovať autentickú skúsenosť s Bohom. Poveru rozumieme 
v zmysle, že ide o akúsi „úchylku náboženského cítenia a teda často i ná-
slednej praktiky, o  úchylku založenú väčšmi na strachu a  nevedomosti, 
ako na ľudskej slobode“, ako to definujú Sanchez a Madre.28 Spiritualita 
však nemá viesť k neslobode a strachu, ale má poskytovať istotu a radosť. 
To je možné len v ovzduší radostného prežívania blízkosti Boha, ktorý sa 
človeku približuje v dare viery, nádeje a lásky, a pozýva ho tak do dôver-
nejšieho spoločenstva s Ním.

Kresťanská rodina nemá byť miestom postavenom na prázdnom for-
malizme, ale musí ponúkať úplný súbor hodnôt, uprostred ktorých je živá 
osoba Krista.29 To je rozmer viery, ktorá je, ako pripomína Jozef Ratzin-
ger, darom, a kde sa vyžaduje jej živé prijatie a dodržiavanie, čo je vlastne 
konverziou človeka.30 To dokumentuje opravdivú kresťanskú spiritualitu, 
v ktorej človek dozrieva k plnej ľudskosti v rámci rodiny, kde môže a má 
nachádzať autentickú skúsenosť s Bohom a v rôznych obdobiach života sa 
učí nasledovať Krista a celkom sa mu zverovať. Takto v živom spoločen-
stve viery, nádeje a lásky človek prekonáva sám seba, svoje sebectvo, pre-
konáva nenávisť, hriech a neschopnosť milovať, a tak rastie v spoločenstve 
a aj sám toto spoločenstvo rozvíja a buduje.31 Túto dimenziu kresťanskej 
spirituality pomenoval pri jednej zo svojich audiencií pápež Benedikt, 
ktorý poukázal na skutočnosť, že kým ľudská logika sa usiluje o sebareali-
záciu prostredníctvom moci a nadvlády, logika viery sa javí vo vystúpení 
zo seba a napodobňovaní Boha. Vtelenie a kríž nám pripomínajú, že úplné 
naplnenie sa uskutočňuje vo vyprázdnení sa zo sebectva a v naplnení sa 

28 MATULNÍK, J. a kol. : Analýza religiozity katolíkov na Slovensku. Bratislava : Teologic-
ká fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, s. 251.

29 Porov. PEGORARO, R. : Morale familiare. Casale Monferrato : Edizione Piemme SpA, 
1991, s. 72.

30 Porov. DIRIART, A. – GEGAJ, M. : Il matrimonio cardine dell´ economia sacramenta-
ria. Siena : Edizione Cantagali S.r.l., 2017, s. 88.

31 Porov. PEGORARO, R. : Morale familiare, s. 74.
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láskou.32 Spiritualita teda je cestou k otvoreniu sa človeka pre Boha a jeho 
lásku, čo nevyhnutne smeruje k otvoreniu sa aj pre druhého človeka. Exis-
tuje však nebezpečná línia prežívania spirituality, v ktorej sa človek usiluje 
o transcendentnej dimenzie, ale uzavrie sa voči okolitému svetu a ľuďom. 
To však nie je a ani nemôže byť skutočná spiritualita, a zvlášť nie kres-
ťanská spiritualita. Ako hovorí pápež František: „Nie je zdravé milovať 
ticho a vyhýbať sa stretnutiu s druhým, túžiť po odpočinku a odmietať 
aktivitu, hľadať modlitbu a podceňovať službu. Všetko môže byť prijaté 
a integrované ako časť vlastnej existencie na tomto svete a patrí do cesty 
posvätenia.“33 Tej cesty, v ktorej človek pravdivo spoznáva pravdu o sebe, 
svoje existencii a o zmysle života, ktorý svoju úplnosť dosahuje v horizon-
te večnosti – v Bohu.

Kresťanská spirituálna výchova má viesť k autentickému vzťahu s Bo-
hom, ktorý je zdrojom života. Každá snaha o odstránenie Boha zo života, 
a teda snaha redukovať spiritualitu na všetko možné, ale bez Boha, zna-
mená odstrániť zmysel ľudského života a ponoriť samotného človeka do 
prázdnoty, pretože „stvorenie bez Stvoriteľa zaniká“.34 Preto pápež Bene-
dikt pripomenul, že je nezmyslom chcieť odstrániť Boha zo života človeka, 
pretože Boh je zdrojom života. A odstránenie Boha znamená odstrihnúť 
sa od prameňa života, a nevyhnutne to vedie k zbaveniu sa plnosti a ra-
dosti. Človek opustiac tento svoj bytostný horizont môže doviesť svoj život 
ak k strate svojej najhlbšej identity.35 A spiritualita by určite nemala do-
viesť človeka k „chudobe“, ale mala by viesť prehĺbeniu a obohateniu jeho 
osoby a jeho ľudskosti.
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Abstract
The frequency of the «love» concept and its representatives in the 
Koran and the Bible is compared, as well as conceptual and imag-
inative characteristics of this concept in biblical and koranic texts 
are examined. For research the Bible is used in the Russian Synod 
translation and King James Bible, as well as the translation of the 
Koran into modern Russian and the translation of The Holy Quran, 
made in the style of King James Bible, with using archaisms. The in-
vestigation shows that the «love» concept in the Koran is character-
ized by on average 8 times lower frequency than the Bible. Thanks to 
the representatives of «mercy», «grace», «compassion», «alms» with 
their derivatives, the frequency of the «love» concept in the Koran 
increases, but it still remains 1.7 times less than in the Bible. In some 
cases a variant reading of the same texts of the Koran is revealed in 
Russian and English translations up to the transferring of the oppo-
site or different sense, which is completely not typical for the texts of 
the Russian translation of the Bible and King James Bible – they are 
identical in the transmission of sense.
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Аннотация
Сравнивается частотность концепта «любовь» и его репре-
зентантов в Коране и в Библии, а также рассматриваются 
понятийно-образные характеристики данного концепта 
в библейском и кораническом текстах. Для исследования при-
меняются Библия в русском синодальном переводе и King James 
Bible, а также перевод Корана на современный русский язык 
и  перевод The Holy Quran, выполненный в стиле King James 
Bible, с применением архаизмов. Исследование показывает, 
что концепт «любовь» / love в Коране характеризуется в сред-
нем в 8 раз меньшей частотностью по сравнению с Библией. 
Благодаря репрезентантам «милость», «милосердие», «со-
страдание», «милостыня» с их производными частотность 
концепта «любовь» в Коране возрастает, но все равно оста-
ется в 1,7 раза меньше, чем в Библии. В ряде случаев выявлено 
разночтение одних и тех же текстов Корана в русскоязычном 
и англоязычном переводах вплоть до передачи противополож-
ного или совсем иного смысла, что совершенно не характер-
но для текстов русскоязычного перевода Библии и King James 
Bible, которые в передаче смысла идентичны.

Ключевые слова. Библия, Коран, англоязычный перевод, рус-
скоязычный перевод, концепт «любовь», частотность, репре-
зентант

Introduction
The «love» concept belongs to the category of ethical concepts, a distin-
guishing feature of which is presence of an evaluative component. Anal-
ysis of ethical concepts, according to E.N. Kovalenko, is often difficult, 
firstly, because of their subjective lexical representation [1], and secondly, 
because of the fact that ethical concepts depend on norms and rules of a 
behavior, which mostly are influenced by religious doctrines, ethnic, cul-
tural and social traditions. Investigation of the «love» concept and mode-
ling of its cognitive field in the Koran with a comparison of its characteris-
tics in the Bible allows us to identify features of this concept in the sacred 
texts of Christianity and Islam. For research we use, on the one hand, the 
Bible in the Russian Synod translation and the King James Bible, histori-
cally one of the most theologically and scientifically verified Bible transla-
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tions into English which is characterized by presence of archaisms. On the 
other hand, we apply following Koran translations: into modern Russian it 
is the translation by B.Ya. Shidfar, the expert of medieval Arabic literature, 
in which, according to R.I. Bekkin, there is a golden mean between the 
letter and the spirit [2]; in English – a translation by A.Yu. Ali, called The 
Holy Quran, done in the style of King James Bible – with using archaisms.

As we showed earlier, investigation of Koranic text in languages other 
than the original Arabic, in which the Koran was originally written, is 
often difficult because not always the sense of the Koran is transmitted 
unambiguously [3]. This problem of the transmission of the sense is con-
nected with the fact that, according to Muslim theologians, only the Koran 
in Arabic is authentic, and translations of it into other languages   are only 
brief transmissions of the sense of the Koran.

As a research method we will use a frequency analysis of the Koranic 
and Biblical texts with a complete sampling of words, phrases of both the 
word «love» and cognate words, and other representatives of the «love» 
concept («grace», «mercy», «alms») and their derivatives, as well as we’ll 
try to identify the specifics of the conceptual and figurative characteristics 
of the representatives of the «love» concept in the Bible and the Koran, 
taking into account the evaluative component.

Frequency and conceptual and imaginative characteristics of 
the «love» concept and its representatives in the Bible and 
the Koran
As we showed earlier, in the Russian translation of the Bible the «любовь» 
concept (in the form of representatives: the noun «любовь» in different 
cases, the participles «возлюбленный», «любящий» in different persons 
and number, the verbs «возлюбить» / «полюбить» / «любить» in dif-
ferent tenses, persons and number) has frequency of 521 [4]. In the King 
James Bible words from the semantic field of the word «love» (lovingkind-
ness, loving, lovely, Love, (be) loved, archaic forms of the verb to love: 
lovest, loveth, lovedst) are met more often, than in the Russian transla-
tion – 654 times (in the same verses).

In the Russian translation of the Koran the verb «любить» / 
«возлюбить» in different tenses, persons and number is met 39 times. 
It is said namely about Allah who loves: «those who do good» (the same 
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sense is in the Russian translation) (2,195)1, «those who keep them-
selves pure and clean» (the same sense is in the Russian translation) 
(2, 222), «those who act Aright» (in Russian it is said in different way: 
«боящихся его наказания» - literally «those who are afraid of his pun-
ishment») (3, 76), «those who do good» (the same sense is in the Russian 
translation) (5, 93), «the righteous» (in the Russian translation – a little 
different – «убоявшихся клятвопреступления» (literally – «those who 
were afraid of perjury») (9, 4) and so on.

As for the noun «любовь» itself, it is found only 10 times in the Rus-
sian text of the Koran. One time this word is used with reference to Allah: 
«On those who believe and work deeds of righteousness, will Most Gra-
cious bestow love» (19, 96). The noun «love» is also found in the phras-
es: «love for Allah» (for Him) (2, 165), «mutual love» (29, 25). The noun 
«love» with a positive ethical meaning is found in the text about creation 
of a human: «He has put love and mercy between your [hearts]» (30, 21).

In (3.14) the notion of «love» has a meaning of a passion and is used in 
the context of condemnation: it is «the love of things they covet» (in the Rus-
sian translation this fragment looks as «любовь к женщинам, потомкам, 
накопленным богатствам» (literally «love for women, descendants, cu-
mulative wealth»). The same meaning of the word «love» is also found in a 
row of surahs, for example, «violent is he in his love of wealth» (in Russian 
it sounds as «любовь страстная к своему добру» (literally «passionate 
love for their good») (100, 8), or: «And ye love wealth with inordinate 
love» (in Russian «любите лишь деньги любовью непомерною» (liter-
ally «you love only money with excessive love»)) (89, 20).

It is interesting to note a number of alternative versions of the same 
ahyats in the Russian and the English translations of the Koran. For exam-
ple, the fragment (76, 8) in the English text is read as: and they feed «for 
the love of Allah, the indigent, the orphan, and the captive». In the Rus-
sian text of the Koran it is said without any hint on Allah: «Они питают 
едой своей, что и им мила, бедняка, и сироту, и пленного» (literally 
«They give their food, which is also sweet for them, the poor, and the or-
phan, and the prisoner»).

1 Note – hereinafter in this form a reference is done to the text of the Koran: the first 
number means the number of the surah, the second number is the number of the ayaht 
in this surah.
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Another example is using of the participle «возлюбленные». In the 
Russian text of the Koran it is met 2 times, in the English text of the Ko-
ran it’s replaced by other words. So, the phrase in (21, 26) «они лишь 
его рабы возлюбленные» (literally «they are only his slaves beloved») 
corresponds to «servants raised to honour» in the English translation. The 
phrase in (72, 26-27) «Посланец, Им возлюбленный» (literally «Mes-
senger, Beloved by Him») corresponds to «a messenger whom He has 
chosen» in the English translation.

The participle «loving» is used 4 times in the Russian text of the Koran, 
but in the English translation in 2 cases it is replaced by other words: in-
stead of «Любящий друг» in the Russian text we read about an «intimate 
friend» in the English text (40, 18), instead of «любящие родители» it is 
written: «his mother and his father» (80, 35).

But greater divergence in sense is seen in translations of the fragment 
(38.32). The sentence in the Russian translation «Предпочел я любовь 
свою к коням добрым молитве моему Господу» (literally «I preferred 
my love for horses to a good prayer to my Lord») corresponds to the sen-
tence with another if not opposite meaning: «Truly do I love the love of 
good, with a view to the glory of my Lord».

It is interesting to note, that in the Russian translation of the Koran 
there is still another representative of the «love» concept: it is the word 
«любимцы» with which Jews and Christians «call themselves» (5, 18). In 
the English text in the corresponding ayaht and surrounding ayahts there 
are no synonyms of this word.

In general, summing up frequency of the «love» concept and the rep-
resentatives with the same root in the text of the Russian translation of the 
Koran, we come to the number of 56.

In the English translation of Ali the «love» concept is represented by 
words with the root of «love»: loveth, loves, loved, lovers, beloved, lovest, 
the total frequency of which is little higher than frequency of this concept 
in the Russian translation – it is 89.

Thus, the «love» notion in the Koran is characterized by a very low fre-
quency compared to the Bible – an average 8 times less (9 times less than 
in the Russian translation of the Bible and 7 times less than in the English 
translation of the Bible).

In addition, if to take into account what kind of ethical meaning is put 
in this word in the Koran, it can be also seen a significant difference with 
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the biblical understanding of love. So, as to using the word «love» in the 
Russian text of the Koran four out of ten cases have a context of condem-
nation, love in them has a character of a passion, i.e. it has not got that 
positive moral meaning, which is revealed multifariously in texts of the 
Holy Bible, lining up around the fundamental conceptual image «God is 
love» (1 John 4: 8) (for more details look at [4]).

In general, comparison of frequency of the word «love» in the Bible 
and the Koran can be presented in the following table:

Table 1. Frequency of the word «love» in the Bible and the Koran

Representative 
with its 
derivatives

Bible in Russian and English
The Koran in Rus-
sian and EnglishOld Tes-

tament
New Testa-
ment In all

любовь 279 242 521 56

love 326 328 654 89

Orthodox explorers of religion note that «among 99 names of Allah which 
are honoured by Muslims, there is no name «Love» or «Loving», pointing 
to medieval Muslim theologians (Tyugna, Tmiyya) who «directly con-
demned the idea that God can love a human» [5]. The investigation shows 
that the word «love» with its derivatives is nevertheless used in the Koran 
regarding Allah, however, the noun «love» itself is used only one time, the 
verb «love» –   39 times. 

Let us now try to compare other representatives of the «love» concept 
in the Bible and the Koran such as «mercy», «grace» and their derivatives, 
as well as «alms».

Representative «милость» / «mercy» in the Bible and the Ko-
ran
In understanding of Orthodox theologians, «милость» is «love according 
leniency, love for those who do not deserve it» [6].

In the Old Testament in the Russian text the word «милость» («mer-
cy») with its cognate forms (the noun «mercy» in different cases and 
numbers, the verb «умилостивлять» («to propitiate») in different tenses, 
moods, numbers and persons, adjectives «multi-merciful», «merciful», 
the words «умилостивление» («propitiation»)) is met 277 times, in the 
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New Testament – 29 times, i.e. in total, in the Russian translation of the 
Bible frequency of this representative reaches 306.

In the King James Bible the complete synonyms «grace» (and its de-
rivatives «gracious»/ly) and «mercy» (with its derivative «merciful») have 
frequency respectively: 77 and 251 in the Old Testament, 129 and 63 in 
the New Testament, i.e. the total frequency of this representative is 520 in 
the English biblical text.

«Mercy» – «grace» in Scripture comes from God (for example, «His 
mercy endureth forever» (2 Chronicles 5:13), from Jesus Christ (for ex-
ample, «Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus 
Christ our Savior» (Titus 1: 4)), but also mercy according to Prov. 20:28 is 
an adornment of royal power, because it is thanks to mercy kings support 
their throne.

In the New Testament Christ calls on all people to show mercy to their 
neighbors (a vivid example is the parable about the merciful Samaritan 
(Luke 10:37). Thus, a human in the New Testament is called to be merciful 
as God, not in vain one of the commandments of Beatitudes speaks about 
blessing of merciful, who receive for their good attitude to their neighbors 
the highest – Divine mercy (Matthew 5:7).

In the Russian text of the Koran, the word «милость» is found in 
different cases 121 times, and its cognate derivative – the adjective 
«милостивый» in different cases and number – 194 times, i.e. in total, 
frequency of this representative in the Russian text of the Koran reaches 
315. In the English translation of the Koran, the word «mercy» has fre-
quency of 164, its cognate, derivative adjective «merciful» – 118. Thus, to-
tal frequency of this representative in the English text of the Koran is 282.

In the Koran, the word «mercy» is used exclusively to characterize Al-
lah. For example, mercy is requested from Allah («grant us mercy from 
Thine own Presence» (3, 8)).

There are variant readings regarding the word «mercy» in the transla-
tions of the Koran into Russian and into English. For example, in (3.73) in 
the Russian text we read: «Милость в деснице аллаха» (literally «Mer-
cy is in the right hand of Allah») (3, 73), in the English translation: «All 
bounties are in the hand of Allah» – i.e. «mercy» is replaced with «a re-
ward».

The translator of the Koran into English Ali uses the word «mercy», 
but also its full synonym «grace» and accordingly «gracious» / ly deriva-
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tives («gracious», «kind», «condescending»). These words are also used to 
characterize Allah (for example, (2, 213)).

Therefore, taking into account the synonym «grace» and its deriva-
tives, we can see that frequency of the representative «mercy» in the Eng-
lish translation of the Koran increases. If «grace» has frequency of 79, 
«gracious»/ ly – 67, then total frequency respectively is 146. Adding the 
resulting number to the afore mentioned 282 – frequency of «mercy» and 
its derivatives – we get, as a result, frequency of the representative «mer-
cy-grace» in the English text of the Koran equal to 428.

However, it should be noted that each of the 114 surahs of the Koran’s 
Russian text (except the ninth) begins with one and the same repeating re-
mark «In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful» (Note: the trans-
lator of the Koran B. Shidfar, commenting on Sura 9, which has the name 
of «Repentance», writes that this is the only surah in the Koran without 
the preamble «In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful», «since 
it is, in fact, a curse to the enemies of the prophet – the Gentiles»  [7]. 
This replica is called «basmala» in Arabic, and traditionally Muslims pro-
nounce it in every prayer, and also write it at the beginning of different 
documents (treaties, wills, etc.) [8]. Thus, in the Russian translation of the 
Koran, frequency of the representative «mercy» increases due to 113 rep-
etitions of the one and same phrase.

However, in the Koran’s English text, the phrase «In the name of Allah, 
Most Gracious, Most Merciful» appears only 2 times: in (1, 1) and (27, 
30). At the beginning of the surahs translated into English, instead of bas-
mala, we either do not find its traces at all, or see enciphered, non-trans-
latable abbreviations, for example, «Alif, Lam, Mim, Sad» (7, 1), «Kaf. Ha 
Ya. ‚Ain. Sad» (19, 1), «Ta. Sin. Mim» (26, 1).

A comparison of frequency of the representative «милость» in Rus-
sian translations of the Koran and the Bible shows that in the Koran due 
to the replica of «basmala» it is higher than in the Bible, however, only 
9  digits. But in English translations, frequency of this representative is 
92 digits higher in the Bible than in the Koran (table 2).
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Table 2. Frequency of representatives of «mercy», «grace» in the Bible 
and in the Koran

Representa-
tive with its 
derivatives

Bible in Russian and English
The Koran in Rus-
sian and English

Old Tes-
tament

New Tes-
tament In all

Милость 277 29 306 315 (of which 113 in 
«basmala»)

Mercy 251 63 314 520 282 428Grace 77 129 206 146

Notion «милосердие»/ «mercy-compassion» as the semantic 
facet of the representative «mercy» in the Bible and the Koran
The word «милосердие» in Russian according to the explanatory diction-
ary of S.I. Ozhegov is «a readiness to help someone, to forgive someone 
due to compassion, philanthropy» [9], i.e. this is mercy that is realized in 
the concrete fulfillment of good to a person in disaster.

«Милосердие» with its cognate derivatives in the Russian text of the 
Old Testament has frequency of 52, in the New Testament Russian text – 
17, i.e. overall in biblical texts – 69.

«Милосердие» in the Bible is primarily connected with God as one of 
His attributes. For example, we read about the «great mercy of God» in 2 
Samuel 24:14. The man himself is called to mercy, because it is «By mercy 
and truth iniquity is purged» / «Милосердием и правдою очищается 
грех» (Prov. 16: 6).

In the New Testament the Savior appeals to Christians to become mer-
ciful as God: «Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful» / 
«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Lk.6: 36). The same is 
in the words of Apostle Peter (1Pet.3:8).

On the example of the above mentioned phrases in the study of the 
representative «mercy» we can see that in the King James Bible the word 
«mercy» is used as for «милость» as for «милосердие».

It is interesting, that English «charity», one of which meanings is 
«милосердие» is not used at all in the Old Testament text of the King 
James Bible. It is met 28 times in the New Testament, but its translation, 
as we showed earlier, corresponds to the word «love» (or rather, «agape-
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love») in the Russian text [4], therefore, characterizing the representative 
«милосердие» in English we will not take this word into account.

But what word is used in the English text of the Holy Scripture as the 
most common synonym for «милосердие» except «mercy»? According to 
the passage in the «Lamentations», in which in the Russian text the words 
«милость» and «милосердие» are used simultaneously (Lamentations 
3:22), we can conclude that it is «compassion», which frequency in the 
Old Testament is 22.

In the New Testament, «compassion» has frequency of 21 and it is 
mainly found in the narrative about the miracles of Christ, for example, 
in (Matthew 20:44) we read that «Jesus had compassion [on them], and 
touched their eyes». 

It is interesting that in the Russian translation frequency of the word 
«compassion» is little: for example, in the Old Testament it is 7, in the 
New Testament – 6. In the Russian translation of the Koran, this word has 
frequency of 17.

Let us now examine the notion of «милосердие» in the Koran. In the 
Russian translation of the Koran, the word «милосердие» with its cognates 
(«милосерд», «милосердный» in different cases, «милосерднейший») 
has frequency of 228, including 11 – frequency of the noun «милосердие» 
in different cases, which is a characteristic of Allah (for example, «И если 
бы не милость аллаха и не милосердие Его» (literally «And if it were 
not for the mercy of Allah and for His mercy») (4, 83)).

In the Koran’s English text, the word «милосердие» also often corre-
sponds to «mercy», but it seems difficult to determine precisely frequency 
of the representative «mercy» in the meaning of «милосердие» (likewise 
in the English translation of the Bible): firstly, it is used with the meaning 
of «милость», then with the meaning of «милосердие».

Regarding frequency of the adjective «милосердный», which is met 
118 times in the genitive in the Russian text of the Koran, the explanation 
is the same as with the adjective «милостивый» – it is connected with 
the replica of «basmala» which 113 times repeats at the beginning of each 
surah in the Russian translation of the Koran («In the Name of Allah, the 
Gracious, the Merciful»), but, as it’s already shown above, in the English 
text of the Koran appears only twice.

Because of instability of the meaning of the representative «mercy» in 
the English texts of the Koran and the Bible, for final conclusions about 
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its frequency in the meaning of «милосердие» let’s turn, first of all, to the 
Russian translation of the texts.

On the whole, evidently we can speak about a single complex repre-
sentative of «mercy-милость», planes of which are revealed in the Rus-
sian words «mercy-милосердие» and «compassion». It turns out that, on 
the one hand, in the Russian text, frequency of this representative is 69 
digits lower in the Bible than in the Koran (table 3):

Table 3. Frequency of the representative «милость» in the Bible and 
the Koran in Russian translation

Representative 
with its de-
rivatives and 
synonyms

Bible in Russian

Koran in RussianOld Tes-
tament

New Tes-
tament In all 

Милость 277 29 306 315 (113 of them in 
Basmala)

Милосердие 52 17 69 228 (113 of them – in 
Basmala)

Сострадание 7 6 13 17

In all 336 52 388 457 (226 of them – du-
plication in Basmala)

But, on the other hand, frequency of the representative «mercy» together 
with its synonyms «grace» and «compassion» in English translations is 
130 digits higher in the Bible than in the Koran (table 4).

Table 4. Frequency of the representative «grace» in the Bible and the 
Koran in English translation

Representative with 
its derivatives and 
synonyms

The King James Bible
KoranOld Testa-

ment
New Testa-
ment in all

Mercy 251 63 314 520 282 428Grace 77 129 206 146
Compassion 22 21 43 5
In all 350 213 563 433

Obviously, it’s possible to do the final conclusion about the character of 
frequency of representative «милость» / «mercy» in the Bible and in the 
Koran if we sum up its frequency in the English and the Russian transla-
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tions of the Bible and respectively in the English and the Russian transla-
tions of the Koran.

A comparison of general frequency numbers (951 for the Bible and 890 
for the Koran) allows us to conclude that the representative «милость» / 
«mercy-grace» with its synonyms «милосердие» / «mercy-compassion» 
has approximately the same frequency in the Bible and in the Koran, but 
still it is larger in the Bible.

«Alms» as a representative of the «love» concept in the Bible 
and the Koran
«Милостыня» (alms-charity), according to V. Solovyov, is «free aid, un-
selfish philanthropy» [10]. As the philosopher writes, it is the highest de-
velopment of the community and the highest beginning of a public life. 
St. John Chrysostom calls alms «the Queen of virtues», which makes pe-
ople to be like God [11].

It is interesting that in the Old Testament the word «alms» is clearly 
not found in either the Russian translation or the English one. The syno-
nym «alms» in the Russian translation is used only one time in the phrase 
«подаяния бедным». In the English text of the Bible, this expression 
corresponds to the expression «gifts to the poor» (Est. 9:22: 22). Another 
synonym for «alms» is «благотворительность» – this word with its de-
rivatives in the Old Testament (in Russian) with the meaning of «alms» is 
used 5 times, for example, in Prov. 11:25 and Prov. 19:22.

In New Testament texts of the Russian translation the word «мило-
стыня» has frequency of 17, its synonym «подаяние» is met 3  times, 
in English texts of the New Testament this word is found in the form of 
«alms» and its derivative «almsdeeds» 13 times.

The essence of Christian alms is seen in the commandment of Christ 
in Matt. 6: 2, which says that alms should not be done for show – it should 
be given secretly. In Acts 9:36 we read about the righteous Tabitha, which 
«did almsdeeds».

The synonym of «alms» «подаяние» is used three times in the Russian 
text of the New Testament and all three times – in apostolic messages 
(Rom. 15:26, 1 Cor. 16:13, Phil. 4:15). In English text of the Bible this word 
is translated with the help of special words: «contribution», «liberality», 
«giving». As to the word «благотворительность» and its derivatives, it is 
used 5 times in the New Testament texts, of which three times – in Christ’s 
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call for alms to enemies (Matthew 5:44, Luke 6:27, Luke 6:35), 2 times – in 
relation to the poor (Rom. 12: 8).

In the Russian translation of the Koran the word «милостыня» has 
frequency of 27. The call for alms in the Koran is specific. 

Firstly, it should be said, that in English translation of the Koran the 
word «alms» is found only 3 times, for example, in (9, 60). Investigations 
show that the word which is used in the English translation of the Koran 
and corresponds to the word «милостыня» in the Russian translation is 
«charity» – in general, it is met 62 times in the English version of the 
Koran, for example: «cancel not your charity by reminders of your gener-
osity» (2, 264).

The next interesting note is that, on the one hand, in both translations of 
the Koran we can see an analogy with the New Testament commandment 
of Christ that giving alms should not be made explicit: «Если открыто 
подадите вы милостыню, то доброе дело это, а если подадите ее 
тайно, отдав ее бедным, то это еще лучше для вас» // «If ye disclose 
[acts of] charity, even so it is well, but if ye conceal them, and make them 
reach those [really] in need, that is best for you» (2, 271).

But, on the other hand, the Koran prescribes to accomplish regular 
charity: «practice regular charity» (2, 43). The phrase «regular charity» 
is found in the English translation of the Koran 25 times. As it is known, 
alms (in Arabic, «zakat») is one of the five pillars of Islam. Its fulfilment 
is obligatory. Obviously, the text of the Koran contains the foundations of 
«zakat» as an obligatory tax in Islamic law.

Apart, it should be noted, that where there is the word «charity» in 
the verses in the English text of the Koran in the context of alms (intro-
duced by the translator as an assumption, as indicated by a special kind of 
brackets), in the same sentences in the Russian translation of the Koran 
the word «милостыня» or its synonyms are absent. So, for example, in 
(63.10) we read the following: «spend something [in charity] out of the 
substance which We have bestowed on you». Corresponding sentence in 
the Russian translation of the Koran looks like this: «Расходуйте из того, 
чем наделили Мы вас» (literally: «Spend from what we have endowed 
you with»).

For convenience, comparing frequency of the representative of «alms» 
and its synonyms in the Bible and the Koran, we can summarize the above 
in the following table:
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Table 5. Comparison of frequency of the representative of «alms» and 
its synonyms in the Bible and in the Koran in Russian and English 
translations

Representative, its 
synonyms and its de-
rivatives

Bible in Russian and English The Koran 
in Russian 
and Eng-
lish

Old Tes-
tament

New Testa-
ment In all

милостыня - 17
28

27
подаяние 1 3 1
благотворительность 5 2 -

charity -

is used in 
meaning 
of love 
«agape»

- 62

alms - 13 14 3

contribution - 1 2

Thus, we can conclude that the representative of «alms» with its synonyms 
in the Bible and the Koran in Russian translations has the same frequen-
cy – 28. In the English translation of the Koran frequency of this repre-
sentative increases by 2.3 times compared with the Bible.

Comparing English translations of the Bible and the Koran, we face 
with a difficulty in precise calculation of frequency of the representative 
«alms», because in the Bible (in the New Testament) the word «alms» with 
a frequency of 13 is used, in the Koran this word occurs only 3 times, in-
stead of it the word «charity» is used. In the King James Bible (in the New 
Testament), as shown above, «charity» means «love (agape)».

Conclusions
The investigation shows that the «love» concept in the Koran is character-
ized by a very low frequency compared to the Bible – an average 8 times 
less (9 times less than in the Russian translation of the Bible and 7 times 
less than in the English translation). In relation to Allah, the noun «love» 
in the Koran is used one time, and the verb «to love» – 39 times. If the 
word «love» in the texts of the Koran is used in relation to a person, it is 
mainly means «love-passion», i.e. as a whole, the «love» concept in the 
Koran has not got that positive moral meaning, which is revealed mul-
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tifariously in texts of the Holy Bible lining up around the fundamental 
conceptual image «God is love» (1 John 4: 8).

But the representatives of the «love» concept, in addition to the word 
«love», are also the words «милость» / «mercy-grace» with its «synonym 
in action» «милосердие» / «mercy-compassion» and their derivatives, as 
well as the words «alms» and «charity». Thanks to these representatives, 
the frequency of the «love» concept in the Koran increases, although in 
general it remains 1.7 times less than in the Bible.

Studies of ethical concepts in the sacred texts of different religions pro-
vide an opportunity to see differences in the religious outlook at the level 
of understanding of the meaning of archetypal words, which are present 
in linguistic pictures of the world among all nations. Obviously, it depends 
on a religious outlook how a person understands ethical universal con-
cepts and, accordingly to this, how he solves ethical problems.
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HERMENEUTIC COMPARATIVE 
ANALYSIS OF THE TRANSLATION 
OF THE FIRST CHAPTER OF THE 
FIRST BOOK OF SCRIPTURE AS 

A GUIDE FOR PRACTICAL ACTIVITY
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Russian Federation

Abstract
The purpose of this article is a hermeneutic analysis of the transla-
tions of the first Chapter of the first book of the Bible, the task is to 
identify the similarities and differences in the translations and in-
terpretations of each of the concepts and phenomena arising in the 
course of describing the creation of the world. Comparative analysis 
was used as the main method of analysis. In the course of the study 
we have identified often extremely significant semantic differences 
between different translations. At the same time, both the generally 
accepted Synodal and the new translations of Scripture are impor-
tant for missionary and pastoral service, as they complement and 
clarify each other. Holy Scripture teaches us from the very first lines, 
imitating God in his eternal Holy activity for the benefit of the whole 
world, strives for active, not passive-contemplative Holiness, daily 
proving his faith by deeds.

Keywords: Lord God, Scripture, Bible, hermeneutic analysis, com-
parative analysis, interpretation, commentary, creation, Synodal Bi-
ble translation, modern scientific Bible translation.

1 First words of scripture
The very first words of Scripture give a man many riddles – at first sight 
more riddles than answers – and the believing mind stops in doubt, trying 
to solve first: 

1. Should one try to explain these mysteries?
2. Can the human mind explain the biblical text?
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3. Would it not be presumptuous to attempt to explain the Word of 
God?

But since the Bible is given to us to teach us, anyone can and should at 
least explain to himself, interpret the biblical texts.

Every man, entering into life, immediately finds himself between 
3 mysteries, as between 3 great walls:

1. Where did he come from?
2. Who was he?
3. Where was he going?

And faith, awakening in his heart, gives him answers to all these seeming-
ly insoluble questions.

And these 3 questions expand for a person when he begins to think 
about the larger world, the life around him:

1. Where did life come from?
2. What is life?
3. Where does life develop? What happens to life after death?

And the Bible already in the very beginning answers these cosmic ques-
tions:

1. Life is created, and did not exist „from time immemorial.“ Life is 
created by God (Genesis 1.1) [1].

2. Life is a beautiful creation of God (Genesis, 1.10, 1.18, 1.21, 1.25).
3. Life was created to be eternally subject to man and to do the will of 

God with man (Genesis 1.26, 1.31) [1].

But behind these simple answers, natural to the believing mind, in a care-
ful hermeneutic analysis of the biblical text, there are a great many nu-
ances.

What does „in the beginning“mean? At the beginning of what? The 
emergence of the world? Then what was before the world? The infinite 
existence of God. But then why did God at some point wish to create the 
world? [2]

If we speak of the „beginning,“ how can we speak of existence before 
the „beginning“?

And if this „beginning“ was some starting point, then to determine it, 
it must be compared with a certain segment and plane – and what can it 
be compared with, if the world was not before it? Then how can we deter-
mine this point?



213

Moreover, all translations to date unambiguously translate the first 
words of the Bible as „in the beginning“. This suggests a completely cor-
rect translation into Russian of the expression „breyshit“. It seems that all 
the above questions we can remove by interpreting that this „Beginning“ 
is God Himself-so this Beginning did not arise at some point, but existed 
constantly.

2 “Heaven and Earth”
The world created by God is defined as „Heaven and Earth“ (Genesis 1.1), 
and again all major translations give these concepts equally – so it is as-
sumed that the world had an upper and lower? But to determine the top 
and the bottom, the observer or object must be between them – but there 
was no man, and there were no objects, but only God was everywhere. 
And what does „top“mean? Where does it start? And what is meant by 
„Heaven“?

1. Firmament.
2. The spiritual world of angels.

Further, what is meant by „Earth“?
1. Globe.
2. Earthly, material life.
3. The „bottom“ of the world.

It seems that the most correct interpretation of these concepts will be the 
preservation of multiple meanings of words – each of these meanings has 
the right to exist, because when the world arose, all the original phenom-
ena and objects had to potentially contain the whole set of subsequently 
unfolded and manifested phenomena and objects of the world.

This“ Land „in the Synodal translation is characterized as „bezvid-
naya and empty“ (1.2), in the scientific translation of I. sh. Shifman-as 
„disordered“. „Without form“ means not having a particular form: shape, 
size, length, color, hue, pattern [2]. But that which has none of the physi-
cal characteristics has no existence. „Empty“ means containing nothing. 
But every existing object consists of a number of elements included in its 
composition-even „empty air“ is full of billions of particles, i.e. it is not 
actually empty.

Perhaps a more accurate translation is offered By I. S. Shifman – „dis-
ordered“. This translation is quite consistent with other modern transla-
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tions, for example, P. Gil - „discordant“ [3]. Indeed, there are many objects 
that do not have a strict order, much less harmony, and are even almost in 
chaos – for example, the famous Brownian motion. Therefore, the „Earth“, 
whether it means material life or the Globe, or the lower spheres of life, in 
the beginning may not have harmony, and at the same time already exist.

3 „Darkness over the abyss“
“Darkness over the abyss“ (1.2) – Synodal translation and translation by 
P. Gil, „Darkness over the Ocean“ – scientific modern translation by I. sh. 
Shifman. What is „Darkness“?

1. The boundary that separates „Heaven“ and „Earth“.
2. Dark vapors that rise from the fermentation of newly born earthly 

life.
3. The dark mist that crept over the newly formed waters of the 

world-the Vast Ocean.

At the same time, all translations give the word „darkness“. I believe that 
all three interpretations can be combined-just emerged firmament was 
covered with water, and it began the processes of origin, the release of 
dark vapors, hung like a veil between solid and air masses. But if there was 
darkness over the earth, can‘t we characterize the earth by defining it as 
„disordered“ or „unsightly“? But what is impossible for man is possible for 
God as the Supreme Living Personality – who, as the Creator, defines his 
creation as still discordant.

4 “The spirit of God hovered over the waters“
„The spirit of God hovered over the waters“ (1.2, Synodal translation), 
„God‘s breath was carried over the waters“ (Shifman). Thinking about 
these lines leads to the following conclusions:

1. The divine principle can be located between heaven and earth, i.e. 
not in every point of the created world. But that is impossible for 
God.

2. The divine principle is subject to movement, and therefore to 
change. But God is unchangeable.

3. The divine principle is capable of breathing-it means that it has a 
body that is not always eternal. But God is the Eternal Spirit.
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Perhaps the translation itself is not accurate – however, the modern trans-
lation of P. Gil gives a similar text: „the Spirit of the Almighty hovered 
over the water“, and the so-called „Jerusalem translation“ gives this text: 
„the breath of the most high by the spirit of mercy swept over the waters.“ 
Here the word „merahefet“ is used, which literally means „to tremble“, 
and is used in another place – Deuteronomy 32: 11, to describe the eagle, 
slowing down the flight, flying up to the nest, so as not to frighten the 
Chicks – such an Eagle for Moses is God Himself. Thus we come to the 
most correct interpretation and translation of this passage: the Spirit of 
God cared for the „waters“ – that is, the living, current world created by 
Him.

5 Primordial light
Bible, 1.3: After the creation of Heaven and Earth, i.e., apparently, the 
space of life, God fills it with Light. For any living being, light is indeed 
the source of life. But every Light has its source. What was the source of 
the primordial Light?

1. God himself as the source of everything.

Conclusions
1. The sky, as a brighter beginning, is above the Darkness that covers 

the Earth.
2. The light was like a wave of light, like a wave of Darkness lying 

above the Earth and under the Sky.

Below we see the creation of luminaries that illuminate the Earth (1.15) 
[4]. So, initially, Light had no material source – so, given that God Himself 
is repeatedly described in the Bible as Light or the Sun-by the source of 
Light, we must understand God Himself [5].

In the course of the study we have identified often extremely signifi-
cant semantic differences between different translations. At the same time, 
both the generally accepted Synodal and the new translations of Scripture 
are important for missionary and pastoral service, as they complement 
and clarify each other [6].

Holy Scripture teaches us from the very first lines, imitating God in his 
eternal Holy work for the benefit of the whole world, strives for active, not 
passive-contemplative Holiness, daily proving his faith by deeds – includ-
ing in his everyday, practical, even economic activities [7].
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Abstract
Gestalt pedagogy is a reform pedagogy, which in its development 
was also open to various ideological concepts that are not essentially 
Christian in nature, such as Zen Buddhism, Tantra, Taoism... In its 
pedagogical approaches, it has integrated various methods of Eastern 
disciplines that emphasize the focus on experiencing „here and now“, 
raising self-awareness, self-realization, organismic self-regulation... 
These are all methods that primarily encourage the individual‘s per-
sonal development and consequently opens them to spiritual-reli-
gious growth.

Dr. Albert Höfer (Austrian professor, psychotherapist and priest) did 
not reject such approaches. Therefore, in the 1980s he devised a mod-
el of Gestalt learning and teaching, which he based on the Christian 
Jewish tradition and began to introduce it to the religious education 
of children and adults in Austria. It is a model that, in contrast to 
traditional religious education, responds to the needs and challenges 
of modern man. It enables him to fully experience himself, to develop 
himself personally, to gain a deeper understanding of the faith, and 
Christian and biblical tradition. This has been also confirmed by em-
pirical research.

Keywords: Integrative gestalt pedagogy, Albest Höfer, holistic ap-
proach, personal development, spritual and religious growth, con-
temporary Christian spirituality

Introduction
Gestalt pedagogy is a reform pedagogy that originated in the 1970s in the 
USA. It developed within the Gestalt Therapeutic milieu, in an attempt to 
transfer the findings of Gestalt therapy – and related life attitudes, con-
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cepts and methods – to the field of pedagogy.1 Influenced by Gestalt ther-
apy, it integrated into its pedagogical methods various ideological princi-
ples of Eastern philosophy (such as Zen Buddhism and Taoism), which, 
as opposed to Western philosophy, is based on a holistic human expe-
rience – i.e. “unification (rather than separation), synthesis (rather than 
analysis), intuition (rather than reason), cognition (rather than knowl-
edge),… silence (rather than loudness), prudent reflection (rather than 
quick answer) – and swears by spirituality and subjectivity [2].”

In the 1970s, Dr. Albert Höfer, an Austrian priest, theologian, pro-
fessor and psychotherapist, encouraged by his positive experience with 
Gestalt therapy and pedagogy, started to look for a holistic approach in 
the teaching of religion. He abandoned the traditional “mentalistic” meth-
od and embraced the one focusing on specific spiritual needs of modern 
man. In the 1980s, he and his colleagues developed a model of Integrative 
Gestalt Pedagogy and Pastoral Care (for both children and adults), which 
successfully “integrated theology and therapy into counseling, pastoral 
care and a wholesome, therapeutic pedagogy” [3]. On the one hand, Höfer 
drew inspiration for his holistic, humane and creative pedagogy from the 
Gestalt concept, humanistic psychology and reform pedagogy, and, on the 
other, from the healing proximity of God who is present “here and now” 
in human life. In this respect, Höfer’s model is “closely related to the pos-
itive thoughts of the Second Vatican Council as well as the social climate 
of the 1960s and 1970s, especially in the Liberation Theology and an in-
depth psychology of the Biblical exegesis” [4].

1 Fundamental approaches of Integrative Gestalt Pedagogy
1.1  Religious experience presupposes personal experience 

and development
At the center of Höfer‘s integrative model is a human person with their 
dignity and history. He sees personal (historical) experience as a starting 
point for transcendental or religious experience (the attachment theo-
ry). [5] As manifested in Jesus, God first addresses a person at an exis-

1 One must not overlook the influence of varioius trends within humanistic pedago-
gy, psychology and psychotherapy (thematic interaction, client-centered therapy, 
confluent education, person-centered learning, group dynamics, etc.) that Gestalt 
pedagogy connected with the concepts of progressive education Dewey, Montessori, 
Freinet,...) ([1] Stein, R., Einführung in die pädagogische Gestaltarbeit und die gestalt-
theoretische Sicht von Störungen. 2005, Stuttgart: Schneider Verlag Hohengehren.).
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tential and subjective level, and relates to them in a loving and healing 
manner, accompanying them on their path of personal development. [6] 
Höfer, who defined his pedagogy as therapeutic, searches for answers and 
solutions together with his students by encouraging them to recall their 
past experiences of trusting, acceptance, anxiety, fear, joy etc., to become 
aware of them and reflect upon them. [6] He proposed to them educa-
tional (religious) contents which are related to their current problems and 
challenges, and at the same allow them to grow personally. Höfer uses 
various experiential and Gestalt therapeutic methods which, through in-
tense self-perception and self-acquaintance, gradually prepare students 
for transcendental experience. If they begin to interpret their everyday 
experience “in the light and awareness of God’s presence (or at least the 
possibility that God exists), then their experience can become a religious 
one”. [7]

This has also been confirmed by our empirical analysis of a survey 
answered by 80 participants who had successfully completed a course in 
Integrative Gestalt Pedagogy. [8] The absolute majority of participants 
(95%) confirmed that, in the process of their personal growth, the Gestalt 
pedagogical approach sensitized them to religious and spiritual dimen-
sions of life. 68.75% pointed out that they had got to know the Bible in a 
new way which enlightened them about their life much more than they 
expected. 61.25% indicated that the religious or spiritual dimension (in 
the course) opened before them new perspectives and possible solutions 
to their problems. 58.75% realized that in solving life‘s challenges, not eve-
rything depends on them, and that they could rely on God as a source 
of hope, help and healing. On the basis of their spiritual/religious expe-
rience, 57.50% realized that they were not alone in times of crisis, 27.50% 
stated that this experience gave them a deeper appreciation of Christian 
tradition and 12.50% that they were drawn closer to the Church. [8]

1.2 An experiential and holistic approach 
In religious education, Höfer‘s Gestalt pedagogy differs significantly from 
the classical traditional pedagogical methods which focus only on in-
dividual’s analytical, logical and linguistic skills while considering their 
emotions and corporeality as a hindrance to be avoided as much as pos-
sible. Such an approach only allows for an abstract theological assent and 
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does not encourage a personal relationship with faith and related religious 
experience.

For this reason, Höfer advocated from the outset a holistic pedagogy, 
which was used by Jesus himself (cf. 1 Jn 1:1). He relied on the neurolo-
gical findings which confirmed that integrated learning process activated 
both the right and the left cerebral hemispheres. [9] They are both engaged 
at all levels of human life, including religiosity. At a religious level, the left 
hemisphere favors a precise verbal definition of religious experience, and 
the right one its depth and explicitness. In order to form a versatile, crea-
tive personality we need to awaken, activate and develop both hemisphe-
res, even in religious matters. [10] Therefore, Höfer integrated different 
methods into his Gestalt pedagogical model of religious teaching, which 
connected movement, sensory and intellectual learning. This has also 
been confirmed by our survey in which the participants quoted biblical 
stories, creative writing and physical exercise as three activities which left 
the strongest impact on their spirituality and religiosity. Biblical stories 
allowed them to identify with specific biblical situations, relive them and 
use them as a starting point in their personal relationship with God. Cre-
ative writing – of personal psalms for example – allowed them to become 
aware of their own thoughts and monologues, and to reflect on their rela-
tionship with God. With regards to physical exercises, most participants 
highlighted group dance, which, in the spiritual/religious dimension, al-
lowed them to experience themselves as a whole person – in the oneness 
of body, soul and spirit. [8]

Conclusion
In the area of religious education, Albert Höfer developed an integrative 
Gestalt pedagogical approach that successfully bridged the gap between 
the abstract symbolic knowledge of religious truths and subjective reli-
gious experience which is fundamental for personal faith or spirituality. 
Our survey confirmed that integrative Gestalt pedagogy, with its experien-
tial and holistic methods, compensated for the inadequate religious edu-
cation in the family, parish and school. As the main shortcomings of their 
parish based religious education, the participants quoted passive listening 
and the lack of appropriate biblical introduction that would prepare them 
for consulting the Bible about their existential questions. Such “mentalist” 
religious education does not aid the development of personal faith and an 
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existential relationship with Scripture. This was confirmed by the partici-
pants who stated as the third shortcoming of religious education the fact 
that the educational textbooks and other material were disconnected from 
their personal experiences and day to day life. [8] In the family based re-
ligious education the participants saw the main shortcoming in an impo-
sition of teaching without proper explanation. Such an approach ignores 
individual history, experience, needs, desires and challenges. Because of 
this, the participants experienced their religious education as detached 
from real life (another shortcoming) and, in many cases, as “training” in 
religious and ethical skills. The participants saw another shortcoming in a 
negative attitude towards body and sexuality. [8]

The results of the survey have clearly shown that Integrative Gestalt 
Pedagogy corresponds to the spiritual search of a modern man. Its experi-
ential and holistic approach promotes personal growth and helps in main-
tain a proper balance between bodily, mental and spiritual aspects of life. 
Experience based spirituality enables individuals for a direct relationship 
with God and living their faith at personal and communal level.
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Abstract
The paper examines the missionary aspects of guided sightseeing 
tours for secular tourists offered by pilgrimage offices in sites fea-
turing rich spiritual, cultural and historical heritage. The author 
analyzes the missionary prospects of sightseeing programs in such 
places and the conditions for its most complete implementation by 
identifying “missionary clusters”, i.e. various aspects of the sightsee-
ing tour content, through which one could talk about religion and 
faith with an secular (profane) audience. The author considers the 
forms of sightseeing tour services historically developed in Russia in 
places with rich spiritual, cultural and historical heritage and offers 
recommendations for training missionary guides as well as some 
consideration of their professional etiquette. Most existing guidelines 
are suitable for working with already practicing Orthodox visitors in 
a good standing. As experience shows, secular unchurched sightseers 
require a special approach. Therefore, in order to interest them and, 
ultimately, if not bring them to the Church, then at least introduced 
them to, a guide‘s story should relate to historical, cultural, social and 
political processes in the country and show through this the action of 
the God‘s Providence in the history of the country and people‘s lives.

Keywords: missionary activity, sites featuring rich spiritual, cultur-
al and historical heritage, pilgrimage service, training of missionary 
guides, missionary clusters. 
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Introduction
One of the main problems of modern church life, according to the “Con-
cept of Missionary Activities of the Russian Orthodox Church” [1], is the 
loss of cultural identity by secular society. In this regard, a missionary 
task of finding conditions for the Christianization of national culture is 
becoming increasingly relevant.

Based on the rich historical past of our country, many new opportuni-
ties are opened up for the Orthodox mission today. At the same time, one 
of the main forms of missionary activity is an information mission – that 
is giving evidence of faith and religious life to the widest sections of the 
population, including through pilgrimage and excursion activities dur-
ing excursions, especially in places with rich historical heritage. Specific 
feature of this type of mission is that the missionary effect is implicit, the 
tour program itself, which includes the guide’s story, sightseeing, venera-
tion of holy relics and, in many cases, prayer, becomes to key element [2]. 
Such activities can take place both within the framework of both external 
mission – as revealing Orthodoxy for foreign tourists who are outside the 
Orthodox Church, and an internal mission – as missionary work with 
“formal” Orthodox Christians who have no experience in participating 
in the Church life. The missionary goal of such an activity may be to help 
visitors get acquainted with vivid examples of the Christian life and the 
actions of God‘s will in history, and on this basis – promote the formation 
of their Orthodox worldview.

The purpose of the work is to identify the missionary prospects of 
guided tour programs organized by pilgrimage service offices in places 
with rich historical heritage.

The study focuses on the missionary activities of the pilgrimage ser-
vice offices in places with rich historical heritage. In particular, the pa-
per reveals diverse missionary aspects of the guided tours organized by 
pilgrimage service offices and conducted by missionary guides (“mission 
clusters”).

The study objectives include:
•	 identification of typical cultural, historical, natural and spiritual 

characteristics of places with rich historical heritage;
•	 study of the missionary potential of places with rich historical her-

itage and its prospects;
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•	 analysis of existing forms of excursion services in places with rich 
historical heritage and offering recommendations for the training 
and developing professional etiquette of pilgrimage tour guides 
and for conducting guided tours with missionary components;

•	 identification of “mission clusters”, i.e. various aspects of the tour 
content, through which its missionary potential could be imple-
mented (with the development of a technological map of a specific 
pilgrimage route).

Theoretical and methodological basis of the study is represented by the 
following activities:

•	 systematization of the existing practice of guided tour services in 
places with rich historical heritage,

•	 comparison of certain aspects of the organization of guided tour 
services and the training of guides,

•	 content analysis of guidelines for conducting guided tours and ex-
cursion programs, as well as texts of guide’s stories,

•	 analysis of the literature on missionary work in modern society 
and the mistakes made by practicing missionaries.

Overview of pilgrimage history and the pilgrimage potential 
of places with rich historical heritage
Pilgrimage – „travel with religious purposes’ (from Latin Peregrinus 
which means „stranger, wanderer“) is derived from the word „palm“, the 
branches of which were brought from sacred places by the first Christians 
who went there for worship. Believers have always considered their pil-
grimage a form of service to God, a special useful and saving work for the 
soul.

The Orthodox faith was introduced in Russia thanks to the pilgrim-
age of the holy Princess Olga, Equal to the Apostles, who was struck by 
the beauty and spirit of the Christian world of Byzantium and decided to 
become a Christian. That subsequently influenced the religious choice of 
Holy Prince Vladimir – the Baptist of Russia [3].

The first data on Russian pilgrims appear in historical sources by the 
11th century, at which time the phenomenon was discussed both from the 
point of view of usefulness, and from the point of view of asceticism, and 
from theological positions.
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It was still in the 15th century that the Orthodox people of Russia real-
ized that in Russia „there are many holy objects worthy of worship...“ [4]. 
But the gradual secularization of society led to a departure from the 
spiritual foundations towards aesthetic and recreational ones. Over time, 
travelling actiities have gained great popularity and began to cover a wide 
variety of areas – cultural, educational, health, sports, and religious. This 
is how organized tourism came about.

Places with rich historical heritage are part of the cultural heritage of 
the nation. The cultural heritage, in turn, includes both tangible and in-
tangible works that express the creativity of people, their language, cus-
toms, beliefs – the work of artists, architects, musicians, writers, scientists, 
craftsmen, including religious traditions, ceremonies, places of worship, 
rites and rituals.

Many of these places are included in the list of World Cultural and Nat-
ural Heritage Sites UNESCO, which testifies to their special significance 
for modern mankind [5].

A special role in the range of places with rich historical heritage is as-
signed to monasteries. Monasteries in the history of our country have al-
ways acted as centers of spirituality, enlightenment and culture, showing a 
huge variety of forms of experience of a different life – life transformed in 
the spirit of God‘s plan for man. Although many monasteries were orig-
inally established as secluded deserts away from major centers of public 
life, over time they gained fame for various reasons (miraculous phenom-
ena, spiritual deeds of the inhabitants, blessed icons and springs, beautiful 
nature and the unique way of living in harmony with it) and glory they 
were attracted by a wide variety of visitors.

The monasteries that were established in Russia since the adoption of 
Christianity throughout the centuries-old history have been an integral 
part of public life, contributed to the preservation of the national identity 
and culture of the Russian people, enriched and increased spiritual herit-
age, gave a necessary example of holiness and piety.

Traditionally monasteries performed the following functions:
•	 acted as places of prayerful service to God, centers of intense 

spiritual life and guardians of the traditions of piety,
•	 were centers of culture and education, as well as ideological clus-

ters,
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•	 provided characteristic examples of well-established economic ac-
tivity,

•	 performed a number of social functions - kept almshouses, hospi-
tals, shelters, schools, supported those in need,

•	 carried out extensive educational and missionary activities.

Thus, a very wide variety of people has the opportunity to touch the histo-
ry of ancient places with rich historical heritage.

As a rule, in such places there are their own excursion and pilgrimage 
services, which are engaged in organizing excursion services for visitors. 
There are several reasons for this.

•	 inside the territories of such places (monasteries, churches, farm-
steads), there are certain rules of conduct that are often unknown 
to (or not always fully understood by) secular guides

•	 Many places have both a glorious and difficult history, and a very 
rich modern life, which is often the subject of visitors‘ curiosity. 

Therefore, in order to avoid misinformation, there is a reasonable need to 
adhere to a unified approach both with regard both to the content of the 
main excursion and visits to venues, and dealing with private issues.

Practical implications of organizing missionary activities in 
places with rich historic heritage 
The success and failure of Orthodox mission in places with rich historic 
heritage depends on the organization and performance of pilgrimage ser-
vices there in terms of:

•	 development of the routes and the selection of display objects;
•	 selection of the content of the stories of the guides and the se-

quence of its presentation with the necessary logical transitions 
and conclusions;

•	 training of missionary guides;
•	 right matching a guide to a particular group (which may be a com-

bined group of diverse visitors).

Most of the existing guidelines used in pilgrimage services involve work-
ing with already baptized visitors, and this is reflected in their content 
(quoting the lives of the saints in the original, using an abundance of spe-
cial terms, often left unexplained and therefore incomprehensible to sec-
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ular audiences (eg. relics, archimandrite, akathist, an icon copy (spisok in 
Russian) etc.).

The experience of guided tours gained in a number of monasteries 
shows that secular unchurched excursionists require a special approach. 
Therefore, in order to attract, interest, arouse interest and, as a result, if not 
bring them to the Church, then at least bring them to its threshold, guides 
should make spiritual matters understandable to a secular person, and 
most importantly, in conjunction with historical, cultural and socio-po-
litical processes in the life of the country. It is through this awareness that 
one can try to realize the role of God and His Providence in history and 
visualize how the prayers of ascetics helped in difficult historical moments 
to recognize the Will of God and trust Him.

His Holiness Patriarch Alexy II of Moscow and All Russia paid at-
tention to the pilgrimage: „tourists should be welcomed so that they can 
return later as pilgrims.“ [6] His Holiness Patriarch of Moscow and All 
Russia Kirill clearly identified the leitmotif of receiving visitors in modern 
monasteries: “The first thing that people should see when they come to 
the monastery is a real, living community that lovefully meets everyone 
who crosses the threshold of the monastery. Therefore, the organization of 
pilgrimage services, the organization of work with pilgrims and visitors, 
the clergy, including the feeding of unchurched people, is a serious and 
important huge task.” [7]

The current practice provides for distinguishing between the main 
types of visitors to religious places with rich historical heritage:

•	 churched ‘actively practicing’ believers;
•	 unchurched believers;
•	 lovers of scientific and educational religious tourism;
•	 representatives of other religions, including foreign tourists;
•	 unbelievers as part of combined excursion tours [8].

In some tours both pilgrims and tourists can participate at the same time. 
Along the route, they jointly visit both architectural monuments and holy 
objects, which allows secular people to join spiritual traditions. Therefore, 
pilgrimage tour programs can also be forms of implementation of the Or-
thodox mission.

While tourism offers excursions to interesting and fascinating places, 
pilgrimage involves deep spiritual work, purification of the soul, through 
which the Christians prepare themselves to meet with various relics. But 
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at the same time, pilgrimage trips are often replaced by religious tourism, 
which does not imply spiritual work or prayer preparation. However, this 
form has its own prospects.

Visitors are typically attracted by very diverse factors:
•	 find peace of mind and peace,
•	 find answers to moral dilemmas,
•	 find help and consolation in life circumstances.

Such pilgrimages entail not only people leading church life, but especially 
those who take the first steps on the path to God and the Church and may 
not yet fully recognize the urges of spiritual hunger.

Today, citizens of the Russian Federation of various nationalities and 
religious affiliates have an opportunity to visit holy places both in Russia 
and abroad. At first, the Russian Orthodox Church was completely un-
prepared to organize mass pilgrimages, as the pilgrimage infrastructure 
was completely undeveloped. Travel companies were primarily involved 
in organizing sightseeing programs. But such trips manifested an obvious 
missionary effect, because their participants often began to have a deeper 
interest in religion, and upon returning home, they felt thirst for a reli-
gious practice, the search for the meaning of life, the search for God in 
their life. Undoubtedly, the Church in this process becomes a missionary, 
for it must transform religious tourism into a true pilgrimage with all its 
spiritual components [9].

However, this process can be characterized by both positive trends and 
some detrimental features.

Table 1. Advantages and challenges of current practice of visiting sites 
featuring rich spiritual, cultural and historical heritage.

Advantages Challenges
- The organization of pilgrimage trips 
is a great help in bringing the believers 
together. A pilgrimage trip (especial-
ly a many-day trip and overcoming 
everyday difficulties) allows its partic-
ipants to become closer to each other 
through direct communication, joint 
regular prayer, participation in the 
Sacraments and common life.

- profanity, excessive dogma-
tization of life and exaltation 
when the essence of Christian-
ity is substituted with various 
rites, formal acts and obedi-
ence to shadowy authorities
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- For many people, the opportunity to 
take part in a pilgrimage trip becomes 
an interesting and informative way to 
enter Church life. There are frequent 
cases when even an unbeliever wants 
to make a pilgrimage for an exciting 
trip and educational excursions with 
visits to objects of historical and cul-
tural heritage.

- in some cases, it still remains 
an adventure for certain par-
ticipants when the main goal 
is to find something new and 
discovers new facets of life

- For the catechist missionary, the pil-
grimage is a real opportunity to reveal 
the preaching potential, because pub-
lic and private conversations, sermons 
on such trips allow the participants 
to convey a lot of useful information 
about the Church and spiritual life.

- involvement of incompetent 
people, ignorant in matters of 
the foundations of the Ortho-
dox faith. Such people often 
serve as breeding grounds 
for superstitions, occult and 
esoteric knowledge, and near-
church gossips.

- the holy place lives and is necessary 
when they know about it, remember 
it while people need it. Therefore, the 
pilgrimage also has the function of 
preserving and extending the life of 
relics, which simultaneously become 
cultural and historical heritage.

- extensive commercialization 
of holy places with rich historic 
heritage accompanied by grow-
ing rates of visitors’ turnover 

In case information is presented correctly, a person who is far from the 
Church will certainly experience an interest in the spiritual world, and 
this is where we see the actual missionary aspect of pilgrimage — a person 
enters the missionary field of the Church, where he can stay forever.

Missionary clusters as exemplified by guided tours around the solovet-
sky transfiguration of the savior monastery the Solovetsky Transfigura-
tion of the Savior Monastery is located on the Solovky Archipelago with 
an area of more than 300 square km on the territory of the Arkhangelsk 
region, in the western part of the White Sea, about 150 km south of the 
Arctic Circle. The practical relevance of the study is to provide some rec-
ommendations for training pilgrim guides based on the experience of the 
Pilgrim Service Office of the Monastery.
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As experience shows, it makes sense to talk about the spiritual history 
of places and draw conclusions that are important from a spiritual mis-
sionary point of view in several aspects:

Table 2. Possible missionary clusters

Cluster name Cluster content
personal using as examples the life paths of ascetics (deserti-

fication motives, difficult ways of acquiring personal 
holiness, connections with historical personalities; ex-
amples of modern confession and grief in the conditions 
of persecution from godless authorities), i.e. asceticism 
stories of people who voluntarily chose a life of hard-
ship in harsh conditions to purify their hearts and draw 
closer to God

natu-
ral-and-ar-
chitectural

the traditions of navigation and the attitude of people 
to the sea, desert landscapes as an environment that at-
tracts desert dwellers; natural and geographical features 
that affect the spiritual perception of the place; features 
of the architecture of churches, the choice of the place 
of their construction, dedication and symbolism, the 
evolution of building traditions).
For example, the Solovki monastery went down in his-
tory with unique stone buildings of the 16th century, a 
famous collection of manuscripts, a unique library; but 
it was a cultural, economic and spiritual center, as well 
as an active military fortress. The majestic Solovetsky 
Kremlin is surrounded on all sides by powerful boulder 
walls and towers (end of the 16th century). Churches 
and chapels, deserts and monasteries, worship crosses, 
residential buildings, moorings, interlake canals, etc. 
scattered across the islands of the Solovky archipelago 
are also noteworthy [10].
Starting from the 1960s, Soviet travel agencies actively 
promoted Solovki as a fabulous White Sea “island” with 
unique landscapes, sunsets and sunrises, mysterious lab-
yrinths and powerful walls of an ancient fortress.
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historic to trace the effect of the Providence of God and the 
“human errors” in the context of history. In particular, 
to evaluate the importance of the monastery as a royal 
pilgrimage, explain the interest in the secluded life of 
the island of scientists and travelers; emphasize the 
geographical and spiritual specifics of today‘s life on an 
island isolated from the world, which defines a special 
prayer and ascetic atmosphere.
In the early 1920s the monastery was closed and 
turned into a camp for political and criminal prisoners 
(„SLON“), punitive structures existed on the archipela-
go until 1939.
Due to the tragic events of the 20th century, as well as 
due to folklore that has been going on since tsarist times 
(the winged phrase “exile to Solovki” usually means the 
inevitable harsh retribution for something), a stable 
image of Solovki as a place of severe repression hard 
labor, links from which few returned. Hence the massive 
interest in Solovki as a kind of “secret zone”. 
The guide’s task here is to open for many unknown 
pages of the Solovky history and to some extent attach 
it to that centuries-old culture of the spirit, and through 
this love for Solovki, to bring visitors to the “threshold 
of faith”.

The most important factor in the development of the pilgrimage programs 
is the selection of guides. Nowadays, it leaves, unfortunately, much to be 
desired. The churching of a person is not a guarantee of the positive results 
of missionary work. If the excursion will be held in the format “let’s read 
the lives of saints (written in the middle ages) and pray”, and if you do not 
like it — take a secular excursion offered by the museum, there is hardly 
any missionary progress.

Today, the brethren, due their small number and lots of things to do to 
make their living, do not have the opportunity to participate in the recep-
tion of pilgrims, except for divine services, the celebration of sacraments 
and spiritual discussions. So primarily lay people are employed to provide 
various pilgrimage services. But this is essentially a vocation [11].
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The guides have to meet quite high requirements. This person should 
be fluent in the necessary historical information, and be a church person, 
that is, be able to tell about the life of the Orthodox monastery, be able 
to talk with different categories of visitors in a language they understand 
[12].

Therefore, the preparation of Orthodox tour guides should be deep: 
the study of historical literature, methodological developments and plan-
ning of excursions. They must know the teachings of the Church, the Rus-
sian language, the basics of church history; the history, culture, geography 
and natural world of the region, objects of display, their past and present, 
principles of organization and methods of conducting excursions, service 
rules for walking, transport and combined routes, know and abide by the 
rules of conduct in transport and in the territory of existing monasteries, 
as well rules for staying in the monastery hotels. Moreover, a pilgrimage 
tour guide should not only provide informative facts, but also solve the 
problem of enlightenment and moral education.

Orthodox theological educational institutions – theological seminar-
ies, universities, theological schools and courses can provide human re-
sources. The missionary, catechetical and theological training of pilgrim-
age tour guides and their subsequent professional activities, especially in 
places with rich historical heritage – all this contributes to the expansion 
of the field of missionary service

The guide should have a good idea of what the real points of contact 
between his audience and the life of the Church are, and adhere to them. 
They should visualize (find out during the dialogue) what the audience’s 
spiritual needs are in order to make up their story as a “response” to such 
a spiritual search. The thing is that a modern thinking person is waiting 
for a frank and serious conversation. He wants to understand what is hap-
pening and to be competent in current state of church affairs. Therefore, it 
is important to arouse interest, the work of living thought and reflection, 
and historical examples can illustrate not only miracles and achievements, 
but also problems, falls, weaknesses and doubts of saints, each time cer-
tainly emphasizing that saints did not immediately become saints, often 
starting as “ordinary people”, they searched with all their might in the life 
of God and, as their faith, became stronger in the knowledge of the Truth 
and grew in spirit. In this case the pilgrimage services in places with rich 
historical heritage will be able to become places of implementation of the 
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„spot mission“ [13], and many visitors will seek to return there again and 
again.

Methodological recommendations for a pilgrim guide offe-
ring missionary programs
General part:

1. A guide story should be holistic and complete. Particular attention 
should be given to the development of accurate and concise logical 
transitions. The flow of information in the guide story should be 
based on the principle: telling the story based on the visual scene, 
and moving from the general to the particular.

2. The length of stay at each stop is determined by the specific situ-
ation and can be reduced or increased. The main thing is to give 
a vivid and memorable idea of   the visited object, according to the 
principle: better less, but deeper. If time permits, the guide has the 
right to increase the story length due to additional stops.

3. The tour should take place at a steady pace, which largely de-
pends on the successful distribution of information on individual 
objects. According to the situation, you can get away from some 
factual details, but focus on the main thing (see paragraph 1). As 
a rule, during pedestrian crossings, the group tends to stretch no-
ticeably - everyone has a different pace of walking, so to prevent 
this lagging behind from happening, it makes sense to devote time 
to discussing particular issues or stories from personal experience, 
without affecting the essential points of the guide story. It is advis-
able to warn the group about such a technique in advance in order 
to avoid unnecessary questions, insults and reproaches.

4. General ethical rules for conducting excursions (the location of 
the group that does not interfere with the free passage of other 
groups; observing the sequence when visiting viewing platforms, 
temples and expositions; the correct attitude to colleagues, etc.) 
must be strictly observed by the guide. Guides need to be polite 
and correct with colleagues, including secular guides. The moral 
side of the actions of the missionary guide most clearly shows how 
much they follow what they testify to.

5. During the tour, the guide should avoid comments, evaluations 
and conclusions, the motivation of which is due solely to personal 
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impressions and experiences. It is not necessary to fall too much 
into moralizing and move away from the described objects to 
moral implications, the connection should be shown clearly, but 
the story should not be too much garrulous.

6. The guide must familiarize the excursionists with the current rules 
for visiting the hermitages and the unique historical, cultural and 
natural landscape territories and demand their strict observance. 
But at the same time, they must try to clearly explain the reason 
for particular restrictions and appeal to feelings of respect for the 
established rules.

7. The duration of the tour must be maintained unchanged; belated 
arrivals from the tour (or, on the contrary, arbitrary reductions in 
travel time along the route) are unacceptable.

Specific recommendations for pilgrimage (missionary) pro-
grams

1. The missionary guide story should be holistic. The guide needs to 
select a certain ideological and compositional core of the whole 
narrative and try to follow it so that the tour components do not 
break up into many separate disparate fragments. The guide’s mes-
sage should clearly show the action of God‘s providence in the his-
tory of the country and the life of individuals, both who came to 
faith and became stronger in it, and those cardinal changes that 
occurred as a result of conversion to God or sincere prayer, in oth-
er words, a miracle of the transfiguration of the souls of those who 
touched the world of faith and managed to love Christ. Thus, the 
development of “exit points for the mission”, as well as clear and 
concise logical transitions from one stop to another, require spe-
cial attention.

2. Long walking and halts, as well as the time spent on boarding a 
ship, play a large role in long combined (land-sea) excursions. The 
role of the guide at these moments is to take care of the group, in 
particular, the elderly excursionists, to help overcome difficult sec-
tions of the route, the guide for men to help carry things, but most 
importantly, while waiting for the rest at the halt or during a joint 
trip with part of the group, do not avoid talking to personal top-
ics, but keeping them in one vein: personal motives for coming to 
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faith, personal doubts and hesitations, and ways to resolve them. 
The guide should avoid comments, evaluations and conclusions, 
the motivation of which is due solely to personal experiences. They 
should not abuse / resort to moralization and moral implications. 
The guide in the eyes of the group is a witness of the correctness 
of the life path according to the commandments of Christ and life 
in the Church, his careless or indifferent attitude to the issues of 
faith and the Church can be negatively regarded by the tourists 
and the effect of the missionary excursion may be zero or even the 
opposite.

3. During the excursion, some stops (chapels, worship and memorial 
crosses, churches and the shrines located in them) suggest a joint 
prayer. As a rule, a prayer is read and sung in Church Slavonic. 
Before the beginning of the prayer (and optionally after it) it will 
be useful to explain to the group the meaning of individual words 
and expressions, as well as the general meaning of certain sentenc-
es – in this way it is possible to show beauty, imagery and depth 
of Church Slavonic language, as well as clarify some spiritual and 
symbolic moments. Participation in joint prayer should be strictly 
voluntary, and those who, for whatever reason, do not want to par-
ticipate in it, should not be compelled to it.

4. At the beginning of a ship trip, especially in the case of sea waves, 
rolling, and also upon successful completion of the program on 
the way back, you can invite the group (at the discretion of the 
excursionists) to additionally pray together – read the morning 
prayers, or an akathist, but this should be strictly voluntary, and 
those who, for whatever reason, are not ready or do not want to 
participate in joint prayer, should not be compelled to do it, as well 
as their personal decision on how to spend their time better (rest, 
sleep, photographing, personal communication with other tour-
ists, etc.) should not be the subject of condemnation.

5. The guides must clearly present the subject of a particular sto-
ry. Even 10-15 years ago, the guide was often forced to act as the 
“voice of the Church,” people asked questions that would be more 
appropriate to address to the priests. It is important to observe the 
rules of tact and redirect questions that require the participation 
of the priest, as intended, and respond to other questions with cau-
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tion, expressing only the official views of the Church. If a guide is 
not sure of his/her knowledge (especially in matters of theology), 
without moving aside from such topics, he/she should report on 
his/her actual knowledge in this matter. Sincerity will never be su-
perfluous. It is imperative to redirect people to a competent person 
(a priest, a confessor of the monastery, an experienced method-
ologist, a historian, etc.) for advice or answer to a question. It is 
advisable to ask the excursionists to leave contacts or offer them 
the guide’s ones and promise to send more detailed information 
on issues of their interest.

6. Excerpts from the Holy Scriptures must be reproduced word-for-
word (it is desirable to have the quotes written on cards), while it is 
also recommended to explain the meaning of rare and polyseman-
tic Church Slavonic words (especially paronyms) and the moral 
meaning of the read fragments.

7. Currently, many churches and monasteries have their own pages 
and groups on the Internet. At the final stage of the tour, it makes 
sense to offer those who have a special interest in the life and histo-
ry of the monastery, as well as the desire to come again as a pilgrim 
or a temporary worker, to join such groups in order to follow the 
latest news from the life of the monastery, to share their stories 
about the path to God and to the Church, and also to have at hand 
all the necessary contacts. The portal should contain not praising 
odes to guides or reports on the work done, but live stories of peo-
ple about the miracle of the transformation of their souls during 
and after visiting certain holy places.

Conclusion
Today, our society is far removed from the Orthodox spiritual and social 
ideals. According to the missionary-publicist prot. Andrei (Kuraev), “mis-
sion is a way for the Church to survive in the non-church and anti-church 
world, it’s not only the appeal of non-church people, it is also a way of 
keeping people who have already come to the Church. Today this mission 
is called „internal“, and it is to „awaken the faith that sleeps in the souls of 
nominal Christians.“ It simply means the Christianization of Christians, 
i.e. people who are Orthodox by baptism and (sometimes) by their ritual 
actions, but not by virtue of an internal and conscious choice” [14].
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According to His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, 
we are currently experiencing a „period of the second Christianization“ 
[15]. At the same time, the fulfillment of the Patriarch’s imperative – to 
make the “nominal Orthodox” majority of citizens truly Orthodox – in 
addition to serious church research, involves the practical diversification 
of the ways and forms of missionary activities.

Today, the percentage of truly churched people is still low, while many 
are only just having an eye on church life. It is such people, first of all, that 
should hear the missionary‘s word. Still the Church in our country re-
mained the only institution that once received a huge credit of trust from 
people as it once opposed the “untrue” Soviet powers.

Missionary work as a direct duty of all members of the Church is de-
fined in such a church-wide document as the Missionary Concept of the 
Russian Orthodox Church [16].

Moreover, as practice shows, very few people who came from atheism 
to faith have experienced any form of direct extraneous and conscious 
missionary Orthodox influence. Indeed, there are many situations where 
missionary work can be carried out implicitly and indirectly. The Ortho-
dox mission has a huge toolkit, including the ability to communicate in 
the languages   of various social groups. This can be vividly exemplified by 
the work of Orthodox guides in sites of historic and cultural heritage.

Thousands of pilgrims come to places like Solovki from various parts 
of Russia and even from abroad. People of diverse background and aware-
ness come to realize the importance of the place they got to. Here, grace 
touches many hearts and people awaken to spiritual life.

An obvious miracle of our modern reality is to see that those who 
first came to Solovki as tourists return there as pilgrims again and again. 
Everyone may have their own motives. Some of them can get inspiration 
from the contemplation of nature, others – from stories about the ascetics 
of the past and the martyrs of our time, someone can be impressed by 
structures and buildings that could hardly even be planned by a simple 
human mind; someone can feel the role of a place in the history of the 
country and people, while today‘s inhabitants can serve as a living exam-
ple and their words as a valuable source of comfort.

However, the “keepers” of such places with rich historical heritage 
need to understand what is required of them to preserve and enrich the 
cultural, aesthetic, spiritual and missionary capacity and richness against 
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the effects of commercialization. The number of visitors should be main-
tained at such a level that a seeking person cannot be lost in the commer-
cial flow.

The idea that Solovki and similar places are not a place of rest, but a 
place of spiritual struggle achievements, has been emphasized more than 
once. The monastery should create an atmosphere that would set visitors 
not for a comfortable pastime in an ecologically clean place, but at least for 
a small spiritual effort for their own salvation.

But here it is also necessary to see and correctly configure the chan-
nels of implicit mission. After all, exactly what the missionary does is the 
mission. “A missionary uses any reason to talk about his faith, searches for 
these reasons and establishes them” [17].

A missionary guide must remember that every Christian is called to 
be a missionary. The most important thing today is preaching Christ‘s 
teaching by deeds, life, a personal example that could inspire other people 
to follow it. In any life situation, missionaries should act as Christians: 
without any aggression and a desire to show off their “holiness”, but with 
humility and firmness. At the same time, both professional and moral re-
quirements are also imposed on missionary guides: taking on responsi-
bility for others, making the right decisions in crisis situations, rejecting 
any hesitation in denouncing evil. In this case people will follow them, 
because they want to imitate such a life, and this is one of the best ways of 
mission. [18]

All of the above mentioned features can well be attributed to the work 
of missionary guides in places with rich historical heritage. Competent 
organizational and methodological work, along with proper selection and 
training of tour guides and high-quality guided tours will fully realize the 
missionary potential of guided tours in such places.
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Abstrakt
The contemporary state of religiosity in Slovakia shows signs of vari-
ous influences that more intensively break through into traditionally 
experienced religious awareness. The fulfillment of spiritual needs in 
society is expressed by ever wider range of offers. The considerable 
part of this mixture also consists of a portion of communities pro-
claiming their allegiance to Christianity. Pentecostal and neo-charis-
matic communities become more visible and offer the experience of 
faith in God based on structures that are beyond the understanding 
of the cult demonstrated to God in the environment of traditional 
Christian communities, specifically the Catholic liturgy. The aim of 
the report is to outline some basic lines of possible research of relation 
between pentecostal and neo-charismatic communities on the one 
side and the Catholic liturgy on the other side.

Abstrakt
Súčasný stav religiozity na Slovensku vykazuje známky rôznych vply-
vov, ktoré sa do pôvodne tradične prežívaného náboženského pove-
domia dostávajú so stále väčšou intenzitou. Napĺňanie spirituálnych 
potrieb sa v spoločnosti prejavuje stále širším spektrom ponúk, pri-
čom nezanedbateľnú časť v tejto zmesi tvorí i časť ku kresťanstvu sa 
hlásiacich spoločenstiev. Pentekostálne a  neocharizmnatické spolo-
čenstvá sa stávajú stále viditeľnejšími a  ponúkajú prežívanie viery 
v Boha na základe štruktúr, ktoré sa vymykajú chápaniu kultu preu-
kazovanému Bohu v prostredí tradičných kresťanských spoločenstiev, 
konkrétne katolíckej liturgie. Príspevok sa snaží načrtnúť niektoré 
základné línie možného výskumu vzťahu pentekostálnych a neocha-
rizmatických spoločenstiev a Katolíckej liturgie.
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Pentekostálne a  neocharizmatické hnutia v  prostredí kresťanských ve-
riacich v Krista sú fenoménom, ktorý si zasluhuje našu pozornosť. I keď 
je ich prítomnosť považovaná za malé izolované spoločenstvá s  malým 
impaktom na spoločnosť, zo skúseností vo svete, hlavne Južná pologuľa 
(Južná Amerika, Afrika) sú miestami, kde podľa odhadov ide o  tisíce 
veriacich, ktorí z historicky prítomných kresťanských cirkví odchádzajú 
k týmto spoločenstvám (Ondrášek, 2011).

Pentekostálne spoločenstvá hľadajúce si svoje etablovanie aj v  na-
šich krajoch sa čoraz viac dostávajú do povedomia spoločnosti a  čoraz 
viac sa s nimi dostávajú do kontaktu aj členovia klasických „historicky“ 
prítomných kresťanských cirkví, katolíckej, či evanjelickej. Vzhľadom 
na mnohovrstevné a rozvetvené skupiny pentekostálnych cirkví je jasné, 
že nemožno hovoriť o jednej konkrétnej spoločnosti veriacich, ale že ide 
o fenomén, ktorý má veľa podôb. 

Jeden z predstaviteľov teológie pentekostalizmu, Veli-Matti Kärkkäi-
nen, hovorí: „Podstatou pentekostalizmu je ísť späť k viere a skúsenosti 
apoštolských čias, žiť v konzistencii s cirkvou Nového zákona“ (Kärkkäi-
nen, 2001, s. 483). V  čom ale spočíva táto skúsenosť? Je spojená s  tra-
díciou, ktorá v  Cirkvi vždy bola prítomná? Aby sme mohli odpovedať 
na tieto otázky, je potrebné najprv predstaviť, akými vývojovými fázami 
pentekostálne hnutie prešlo. 

Jeho vznik možno datovať do roku 1906, kde pod vedením Williama 
J. Seymoura vzniklo spoločenstvo známe ako Azuza Street Revival, Los 
Angeles (USA). Dnes možno vnímať tri vlny pentekostálneho hnutia (An-
derson, 2004).

Prvá vlna pantekostalizmu je reprezentovaná klasickými pentekostál-
nymi denomináciami ako napr. Assemblies of God (zahŕňajúca okolo 
140 národných skupín alebo cirkví, ktoré vytvárajú najväčšiu pentekostál-
nu formáciu). V tomto prípade je dôraz kladený na obrátenie, krst v Du-
chu Svätom a na charizmatické dary, obzvlášť dar jazykov, tradične vní-
maný ako začiatočná jasná prítomnosť krstu v Duchu.

Druhá vlna je reprezentovaná kresťanmi z  nepentekostálnych deno-
minácií, ktorí sa dostali do charizmatického hnutia, pričom tieto tenden-
cie sa objavili v 50-tych rokoch minulého storočia v niektorých hlavných 
protestantských cirkvách a v roku 1967 aj v Katolíckej cirkvi ako Katolícke 
charizmatické hnutie. Bez toho, aby negovala trendy prvej vlny, sa dru-
há vlna charizmatického hnutia zameriava viac na uzdravenie a, obzvlášť 
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v Latinskej amerike, na exorcizmy. Zároveň členovia týchto spoločenstiev 
radi majú účasť na správe verejných vecí v politike (Ondrášek, 2011).

Tretia vlna, nazývaná aj Neo-pentekostálne hnutie, alebo neochariz-
matici, začleňuje evanjelikálov a  iných kresťanov, ktorí sa viac nechcú 
identifikovať s prvou alebo druhou vlnou, ale snažia sa zdôrazňovať po-
silnenie Duchom a ostatné pentekostálne fenomény. V zameraní na boj 
proti diabolským duchom a  diablovi, zdôrazňujú zázračné uzdravenia, 
exorcizmy a mnohí hlásajú tzv. „evanjelium prosperity“. Niektoré spolo-
čenstvá ponúkajú svojim členom pomazané predmety, pričom majú tieto 
mať uzdravujúcu silu, iní kladú dôraz na odovzdávanie desiatkov, prípad-
ne obety, vytváranie „zmlúv“ s Bohom s úmyslom dosiahnuť požehnanie 
od Boha.

Podľa vyjadrenia už spomínaného Veli-Matti Kärkkäinena, pente-
kostálne spoločenstvá sa snažia o kontinuitu s Novým zákonom, čím sa 
dá povedať, že je pre nich dôležitý klasický princíp sola Scriptura odmie-
tajúci tradíciu, ktorý už sám sa paradoxne stal tradíciou. Mnohí z nich sú 
ochotní vnímať katolíkov ako kresťanov, je však zaujímavé poznamenať, 
že väčšina týchto spoločenstiev má podstatný problém, aby uznala Kato-
lícku cirkev ako spoločenstvo, ktoré by zodpovedalo ich vnímaniu cirkvi 
(Rausch, 2010). Ich ekleziologická náuka je podstatne odlišná od chápania 
Katolíckej cirkvi. Ak je vnímanie cirkvi u evanjelikálnych pentekostálnych 
kresťanov odlišné od katolíckeho pohľadu, potom, čo je tou podstatnou 
vecou, ktorá ich spája?

Je to skúsenosť Ducha. Zážitok, ktorý členovia týchto spoločenstiev pre-
žívajú obzvlášť počas zhromaždení slávení. Krst v Duchu Svätom a skúse-
nosť sú dva hlavné piliere pentekostálnej teológie, ktorá sa vyvinula počas 
rokov. Je zaujímavé, že medzi samotnými pentekostálnymi vetvami nie 
je jasne definované, čo je pravým prejavom „krstu v Duchu“. Pre niekto-
ré skupiny je dôkazovým prejavom takéhoto krstu hovorenie v jazykoch, 
nazývané „dar jazykov“, pričom otázka je, či hovorenie v jazykoch pred-
stavuje jasný dôkaz krstu v Duchu ako jeho následok, názor pripisovaný 
Charlesovi Parhamovi, alebo že krst v Duchu je odlíšenou skúsenosťou, 
ktorá je nasleduje po konverzii, nie však ako jej konsekvencia (Rausch, 
2010).

Je zaujímavé sledovať, aj z  pohľadu liturgickej teológie, že pente-
kostálne cirkvi a spoločenstvá, ktoré sa hlásia k chápaniu ekleziológie cez 
restauracionizmus, teda náuku, ktorá sa snaží obrátiť k  cirkvi, ktorá tu 
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bola v časoch apoštolov, hľadajú podporenie svojich myšlienok aj v ne-
skoršom období dejín spásy, pričom sa opierajú o pokonštantínovskú, pre 
nich neprijateľnú cirkev a  jej osobnosti. Príkladom takéhoto bádania je 
publikácia autorov Kilian McDonnell and George Montague Christian 
Initiation and Baptism in the Holy Spirit: Evidence from the First Eight 
Centuries, v ktorej sa venujú príkladom, ako krst v Duchu Svätom potvr-
dzujú aj cirkevní otcovia (McDonnell, 1991). Táto oblasť sa predstavuje 
ako jedna z možností bližšieho výskumu aj vzhľadom na teologický obsah 
liturgických obradov, na ktoré sa odvolávajú.

Liturgia je v  prostredí Katolíckej cirkvi chápaná ako konanie Krista 
v jeho Cirkvi, pričom cez liturgické slávenie je to on sám, kto pôsobí. Lev 
Veľký hovorí: „Čo bolo na našom Vykupiteľovi viditeľné, prešlo do svia-
tostí“ (Lev Veľký, s. 398). Preto je vierou Cirkvi, že sviatosti ustanovil Ježiš 
Kristus. Oni sú vyjadrením Cirkvi samej. V tomto smere sa však náukové 
obsahy s pentekostálnymi spoločenstvami značne rozchádzajú. Zatiaľ čo 
Katolícka cirkev zdôrazňuje viditeľnú Cirkev, ktorá sa opiera o  tradíciu 
a  apoštolskú postupnosť a  je neviditeľnou manifestáciou Kristovho ne-
viditeľného mystického Tela, u  pentekostálnych spoločenstiev všetkých 
vetiev sa príslušnosť k takémuto chápaniu cirkvi vníma ako nedostatok. 
Cirkev je vnímaná ako neviditeľné spoločenstvo, ktorého svätosť závisí 
od svätosti jej členov, jednota je vyjadrená duchovnou jednotou všetkých 
kresťanov a jej apoštolskosť ako vernosť apoštolskej náuke Písma Nového 
zákona (Rausch, 2010).

Ekleziologické modely, ktoré poskytujú vo svojej teológii, myšlienkové 
procesy a impakt, ktorý ponúkajú, sa prekvapivou rýchlosťou šíria hlavne 
v oblastiach južnej pologule, v Afrike a Južnej Amerike. Tieto oblasti, kto-
ré boli tradične vnímané ako oblasti s bohatou misionárskou činnosťou 
Katolíckej cirkvi zaznamenávajú v  posledných desaťročiach značné od-
chody veriacich k pentekostálnym spoločenstvám rôznych generácií. 

V týchto spoločenstvách je spoločným miestom stretávania a „kultu“ 
liturgia značne odlišná vo svojej podstate od liturgie v katolíckom chápa-
ní. Predstavuje veľmi jednoduchú štruktúru, ktorá je neformálna, odmieta 
rituálne prvky, jasnú a formálno-liturgickú prísnosť v tom najpozitívnej-
šom význame, ktorá je charakteristická pre Rímsku liturgiu. Voľnosť v ko-
naní a spôsob uctievania, ktorý je založený na spoločnej spontánnosti je 
vážnou vlastnosťou pentekostálnej modlitby. Verejné modlitby v  týchto 
spoločenstvách nemajú jasnú štruktúru, počet, či jasný text. Najčastejšie 
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tieto spoločné slávenia uctievania Boha končia v fyzickom prejave tlies-
kania, mávania rúk, kričania, smiechu, plaču, nezrozumiteľného hovore-
nia v  jazykoch. Tieto vysoko subjektívne prejavy sú emočne veľmi silné 
a prinášajú silnú dávku emočného prežitia, no podstata, ktorá v Katolíckej 
cirkvi je platná od prvých storočí, teda lex orandi – lex credendi, to čo Cir-
kev verí, to aj sa modlí a vice versa, je v tomto prípade podriadený značne 
subjektivizovaným pocitom pri uctievaní Boha.

Prvky, ktoré sú hlavnými činiteľmi pri pentekostálnych spoločenstvách 
a  ich „liturgii“, neponúkajú priestor na meditáciu a  stíšenie. Naopak, 
v  niektorých momentoch pripomínajú Baalových prorokov, ktorí volali 
na Bála počas skúšky navrhnutej prorokom Eliášom. Niečo, čo je typic-
ké pre správnym spôsobom chápanú liturgiu, teda priestor pre posvätno 
a stretnutie s Bohom v tichu vánku, je pre pentekostálne a neocharizma-
tické spoločenstvá nedostatkom otvorenosti sa vanutiu Ducha.

Ďalším signifikanktným javom, o  ktorý sa opierajú pentekostálne 
spoločenstvá, je aj počas ich spoločných modlitbových stretnutí hlásanie 
evanjelia prosperity. Stredobodom katolíckej liturgie, ako to poznamená-
va aj Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Sacrosanctum concilium: „Li-
turgia sa právom pokladá za vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista“ 
(Sacrosanctum concilium 7). On, ktorý sa stal kňazom, oltárom i obeto-
vaným je prítomný v liturgii a je prvým konajúcim v nej. Avšak teológia 
evanjelia prosperity, ktorá neráta s krížom a utrpením, je nekompatibil-
ná s pravým chápaním katolíckej liturgie. „Pentekostálni pastori chcú byť 
ako Ježiš, no nie sú pripravení trpieť ako Ježiš“ (Gotan). Tento citát pou-
žitý prof. Gotanom v súvislosti so skúsenosťami Katolíckej cirkvi s pente-
kostálnymi spoločenstvami v diecézach v Nigérii je veľmi výpovedný.

V stredoeurópskom priestore sa s pôsobením pentekostálnych a ne-
ocharizmatických skupín stretávame zatiaľ v explicitnej miere v malých 
izolovaných spoločenstvách. Treba však vážnu pozornosť venovať prostre-
diam, ktoré na platforme katolicizmu prinášajú, niekedy aj v dobrej viere, 
takéto myšlienkové prúdy do katolíckeho myslenia, čo môže byť vážnym 
poškodením formácie zdravej katolíckej generácie a jej prežívania života 
i na poli liturgie. Spomenuté oblasti stretu katolíckej a pentekostálnej vie-
ry a ich následné implementácie v praktickom liturgickom živote v pro-
stredí Katolíckej cirkvi si istotne zasluhujú zásadné preskúmanie.
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Social conscience formed  
by the Christian model of love

Sociálne svedomie formované 
kresťanským modelom lásky

Miroslav Lyko
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Abstract
Religion ordinarily has the ambition to form a human being in his 
deepest entity. Christian mission has been doing it in the area of to-
day Slovak republic for more than a thousand years. It influences 
his conscience in the way to be able to respond to the needs of people 
and requests of the age in the spirit of the evangel. And to the out-
come of his social conscience would be the trustworthy testimony in 
front of the world, which can provide him precise orientation on the 
way of religious freedom, leading to the Truth. The report will name 
the ways, in which it is performed by (catholic) religion, reaching 
the social education of Catholic church in the spirit of council and 
post-council theology, including the request of Pope Francis to stop 
the process of „destroying“ those, who are undesirable for society, es-
pecially in association with economic productivity. These principles 
of Catholic church social teaching technology will be inserted into 
the area of present religiosity in Slovakia, whereas it is possible to 
help solve the situation of individuals and also communities by this 
„practical“ problems, to the authenticity, comprehensibility, practi-
cality and missionary potential of believers` religiosity.

Keywords: Conscience. Charity. Christianity. God. The social. Re-
ligiosity.

Abstrakt
Náboženstvo má vo všeobecnosti ambíciu formovať človeka v  jeho 
najhlbšej podstate. Kresťanské posolstvo na území dnešného Sloven-
ska to robí viac ako tisíc rokov. Pôsobí na jeho svedomie tak, aby 
v duchu evanjelia vedelo reagovať na potreby ľudí a na výzvy doby. 
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Tak, aby ovocím jeho sociálneho svedomia bolo presvedčivé sve-
dectvo pred svetom, ktoré mu môže poskytnúť náležitú orientáciu 
na ceste náboženskej slobody vedúcej k Pravde. Príspevok pomenu-
je spôsoby, ktorými to kresťanské (katolícke) náboženstvo realizuje, 
priblížiac sociálnu náuku Katolíckej cirkvi v  duchu (po)koncilovej 
teológie, vrátane výzvy pápeža Františka zastaviť proces „skartová-
vania“ tých, ktorí sú pre spoločnosť neužitoční, najmä čo sa týka ich 
ekonomickej produktivity. Tieto princípy teológie sociálneho učenia 
Katolíckej cirkvi zasadí do prostredia súčasnej religiozity na Sloven-
sku, nakoľko je možné, aby tieto „praktické“ problémy, ktoré sa tý-
kajú celej ľudskej spoločnosti, účinne pomohli riešiť situáciu jednot-
livcov i  komunít, tak, aby náboženskosť veriacich bola autentická, 
zrozumiteľná, praktická a mala misijný potenciál.

Kľúčové slová: Svedomie. Láska. Kresťanstvo. Boh. Sociálnosť. Re-
ligiozita.

Úvod
Princípy, ktorými sa riadi, alebo by sa malo riadiť sociálne svedomie kres-
ťanov (kresťana), je možné zhrnúť do biblického podobenstva z evanje-
lia podľa Matúša, z Ježišovej eschatologickej reči. „Lebo som bol hladný 
a  dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný 
a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navští-
vili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne“ (Mt 25, 35-36). Túto 
službu človeka blížnemu pozná cirkevná tradícia aj ako skutky telesného 
milosrdenstva. Počas jednotlivých storočí sa menila situácia ľudí a náro-
dov, možnosti a spôsoby pomoci, ktorú jednotlivci i inštitúcie poskytovali 
núdznym. No nemenil sa imperatív, ktorý zaväzoval kresťanov, byť týmto 
ľuďom na blízku a účinne im pomáhať. Citlivé sociálne svedomie, formo-
vané Kristovým posolstvom a  interpretované v tej-ktorej dobe Magisté-
riom Katolíckej cirkvi, má byť pripravené priložiť ruku k dielu k minima-
lizácii sociálnej nespravodlivosti a biedy blížnych. Pápež Benedikt XVI. 
v encyklike Deus caritas est zdôraznil, že „láska caritas bude vždy potreb-
ná aj v najspravodlivejšej spoločnosti. (...) Vždy tu budú utrpenia, ktoré si 
vyžadujú útechu a pomoc. Vždy tu bude samota. Vždy tu budú aj situácie 
materiálnej núdze, v  ktorých je nevyhnutná pomoc formou konkrétnej 
lásky k blížnemu“ [1]. A dodáva, že „Cirkev neponúka ľuďom len materi-
álnu pomoc, ale aj duchovnú posilu a uzdravenie“ [1].
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Dnes v našom čase a priestore sú núdzni napríklad v podobe bezdo-
movcov, marginalizovaných rómskych komunít, nezamestnaných, pra-
cujúcich za minimálnu mzdu, migrantov, osamelých seniorov, chorých 
ľudí či samoživiteľov maloletých detí. A keďže medzi kresťanstvom a chu-
dobnými „existuje neoddeliteľné puto,“ [2] je úlohou Cirkvi i  všetkých 
jej členov formovať svoje sociálne svedomie tak, aby počuli „volanie chu-
dobného“ [3]. Možnosť pomoci vidíme najmä v nezamestnanosti, preto-
že „nezamestnanosť je stav, s  ktorým sa človek iba ťažko stotožňuje. Je 
sprevádzaný mnohými problémami, ktoré ovplyvňujú človeka natoľko, že 
musí svoj doterajší život, teda spôsob života zmeniť a podriadiť ho tej ne-
závideniahodnej situácie“ [4].

Ovocie sociálneho svedomia
Pápež Ján Pavol II. z príležitosti stého výročia vydania prvej sociálnej en-
cykliky pripomenul to, o  čo zdôraznila už encyklika pápeža Leva  XIII. 
z roku 1891, že „hlásať a rozširovať sociálne učenie patrí k evanjelizačné-
mu poslaniu Cirkvi a tvorí časť kresťanského posolstva, lebo (...) predkla-
dá konkrétne výsledky jej posolstva v spoločnosti“ [5]. Realizácia sociál-
neho učenia súvisí s uskutočňovaním hlavného prikázania lásky k Bohu 
a k blížnemu. Kristovo podobenstvo O milosrdnom Samaritánovi (por. 
Lk  10, 25-37) vychováva svedomie kresťanov k  aktívnej službe ľuďom 
v núdzi, a to bez rozdielu ich postavenia, farby pleti, národnosti. Podľa Be-
nedikta XVI. „máme poskytovať materiálnu pomoc a máme skúmať svoj 
vlastný spôsob života. Ale keď dávame len materiálne statky, dávame toho 
príliš málo. A nenachádzame aj okolo seba ozbíjaného a ubitého človeka? 
Obete drog, obchodu s  ľuďmi, sexuálneho turizmu, vnútorne zničených 
ľudí, ktorí sú prázdni uprostred materiálneho bohatstva. To všetko sa nás 
týka a je pre nás výzvou, aby sme mali oko a srdce pre blížneho. (...) A to 
môžeme urobiť len vtedy, keď sme vo vlastnom vnútri blížnymi a tak do-
kážeme vidieť aj to, aký typ služby sa v našom okolí, ale aj v širšom obzore 
nášho života od nás žiada, akej služby sme schopní a aká služba je nám 
teda zverená“ [6].

Na Slovensku existujú aktivity kresťanských cirkví, ktoré službu blíž-
nemu realizujú prostredníctvom inštitúcií na to určených. Mám na mysli 
predovšetkým katolícku charitu a evanjelickú diakoniu, ale aj každodennú 
prácu reholí, farností, či cirkevných zborov. No kresťania konajú skutky 
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lásky k druhým ľuďom aj v sekulárnych občianskych a iných združeniach. 
Pole je široké, možností je veľa. 

Kresťan, ktorý je otvorený vanutiu Ducha Svätého, vie, kedy a kde má 
pomáhať. „Všetky rozhodnutia musia byť robené rozlíšením. (...) kresťa-
nia musia rozlišovať, lebo rozhodnutia, ktoré musia spraviť nie sú vždy 
zjavné a zrejmé. Rozlíšenie spočíva v skúmaní toho, pod vedením Ducha, 
čo je lepšie a dokonalejšie v každej situácii. Tým, že (svätý) Pavol žiada od 
veriacich, aby rozlišovali, robí ich zodpovednými a citlivými na diskrétny 
hlas Ducha, ktorý je v nich“ [7]. A pápež František aj v tomto kontexte do-
dáva: „Z tohto pre nás kresťanov vyplýva zdravá a neustála nespokojnosť. 
Už aj poskytnutie úľavy jednej jedinej osobe by odôvodňovalo všetky úsi-
lia., to nám však nestačí. (...) Cieľom má byť obnova spravodlivých sociál-
nych a ekonomických systémov, aby viac nebolo vylúčenia“ [8].

Pomoc marginalizovaným skupinám je aj v slovenských podmienkach 
charizmou mnohých ľudí. V našich podmienkach sa to týka najmä róm-
skej národnostnej menšiny. Presnejšie – tej jej časti, ktorá zažíva geogra-
fickú, vzdelanostnú, sociálnu či vzťahovú segregáciu. „Rómovia sú jednou 
z najzraniteľnejších častí populácie, a to najmä preto, že im chýba pomoc 
v oblasti integrácie do spoločnosti a osobného rozvoja v rámci mnoho-
rakých úrovní občianskeho života“ [9]. Z prostredia Katolíckej cirkvi im 
na  Slovensku túto pomoc už niekoľko rokov ponúkajú saleziáni a  sale-
ziánky (Bardejov, Košice, Nitra), misijná spoločnosť Dcér kresťanskej 
lásky, služobníčky Ducha Svätého, inštitúcie diecéznych i farských charít, 
centrá pre rodinu a podobne. Z výsledkov ich práce je zrejmé, že aktivity 
sú zamerané na dlhodobý efekt, predovšetkým v oblasti vzdelávania a ná-
sledného uplatnenia na trhu práce.

Medzi ovocie správne formovaného sociálneho svedomia, ktoré nikdy 
nie je kolektívne, ale vždy osobné, patrí aj pozornosť k  chorým. Aj oni 
patria medzi okrajové skupiny ľudí, a to väčšinou preto, lebo nie sú ma-
teriálne produktívni a sú navyše odkázaní na pomoc druhých ľudí – buď 
v zdravotnom a sociálnom systéme alebo v rodine.

Chorým sa v rámci Katolíckej cirkvi cielene venuje niekoľko komunít 
zasvätených, pastoráciu chorých vykonávajú poverení kňazi v nemocni-
ciach, farnosti zabezpečujú službu medzi nimi v  penziónoch, denných 
stacionároch, hospicoch, ale aj v ich domácom prostredí. V tejto oblasti je 
možno najviac čo zlepšovať, a to aj v oblasti duchovnej starostlivosti, pri 
poskytovaní duchovnej útechy, či vo venovaní času rozhovormi s nimi. 
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Cirkev má týchto trpiacich ľudí sprevádzať a  pomáhať im spojiť bolesť 
a chorobu s Kristovým utrpením.

Formovanie sociálneho svedomia prostredníctvom kresťan-
ského kultu
Sociálne svedomie, tak ako svedomie vo všeobecnosti, je nutné formo-
vať. Aj ono je na ceste spoznávania pravdy. Medzi mnohých formačnými 
metódami a komponentmi je prítomný aj kult – ako dialogická aktivita 
medzi Bohom a človekom, resp. medzi Bohom a ľudským spoločenstvom. 
Takýto kult má potenciu vovádzať človeka nielen hlbšie do jeho vzťahu 
s Bohom, ale aj do ľudského spoločenstva, a ako jeho súčasť môže byť čo-
raz viac vnímavý na jeho potreby. A keďže človek ako spoločenská bytosť 
„chce mať dialogickú skúsenosť a teda aj čosi zakúsiť“ [10], má možnosť 
i povinnosť rozvíjať svoje vzťahy s druhými. Človek totiž nie je predur-
čený k samote, ale k vytváraniu spoločenstva. „Viera má nutne cirkevnú 
formu, vyznáva sa vo vnútri Kristovho tela ako konkrétne spoločenstvo 
veriacich“ [11]. Keď máme na zreteli biblický kontext tohto tvrdenia, tak 
sa nedajú vynechať prvé kapitoly knihy Genezis (por. Gn 1 – 2), kde je 
explicitne vyjadrené, že človek je plne sám sebou iba v spojení s Bohom 
a s druhým človekom. Fitte to vyjadril tak, že „človek nemôže nájsť vlastnú 
dokonalosť, iba ak cez život v spoločenstve s Bohom“ [12]. Možno k tomu 
pridať aj druhú časť, a teda, že človek nemôže nájsť vlastnú dokonalosť, iba 
ak cez život v spoločenstve s druhými ľuďmi. „Čím viac sa kresťan vno-
rí do kruhu otvoreného Kristovým svetlom, tým viac je schopný chápať 
a sprevádzať na ceste k Bohu každého človeka“ [13]. A pápež František 
ešte na  inom mieste podčiarkuje: „Človek žije vždy vo vzťahu. Prichá-
dza od  druhých, patrí k druhým, jeho život sa stáva väčším v stretnutí 
s druhými“ [14]. Tak sa stáva aj kresťanský kult, vzdávaný Bohu, vyjadre-
ním dialogickej prirodzenosti človeka: Ľudská osoba sa klania Bohu a ne-
klania sa mu izolovane, ale v spoločenstve s inými ľuďmi. Či už v manžel-
stve, rodine, farnosti alebo v inej partikulárnej komunite, ba dokonca ako 
súčasť celého ľudského spoločenstva a  predovšetkým ako úd Kristovho 
mystického tela, kde on je jeho Hlava. Pod takýmto zorným uhlom sa javí 
fakt ľudského konania vždy ako súčasť celku; nie však kolektivisticky, ale 
v rešpektovaní každého jednotlivca zvlášť, pretože „celý spoločenský život 
je zameraný na typického hlavného hrdinu: ľudskú osobu“ [15].
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Povolanie človeka k  pravému kultu, konaného v  určitom kultovom 
spoločenstve, ide ďalej. Kresťan je totiž pozvaný dávať celému svojmu 
životu kultový charakter, a teda celé jeho konanie, všetky ľudské skutky, 
ktoré robí, majú slúžiť na oslavu Boha. „Prvé a základné misijné posla-
nie, ktoré dostávame zo slávených svätých tajomstiev, je vydávať svedectvo 
našim životom. (...) Svedkami sa stávame, keď sa cez naše slová, skutky 
a spôsob života prejavuje a odovzdáva niekto Iný“ [16]. V tomto kontexte 
sa povolanie k dialógu s inými ľuďmi transformuje na dôstojné povolanie 
sprostredkovateľa.

Na spojitosť či vzájomnú súvislosť kultu a skutkov – v kontexte dia-
logického povolania človeka – poukázal pre členov svojej kongregácie 
v  16.  storočí svätý Vincent de Paul. Napísal: „Službe chudobným treba 
dať prednosť pred všetkým a treba ju preukázať bez meškania. Keď teda 
chudobný potrebuje v čase modlitby liek alebo pomoc, choďte spokojne 
k nemu, urobte, čo treba, a obetujte to Bohu, ako keby ste sa modlili. A ne-
poddávajte sa úzkosti mysle a výčitkám svedomia, že ste pre službu chu-
dobným vynechali modlitbu; lebo nezanedbáva Boha ten, kto kvôli Bohu 
od neho odchádza, čiže prerušuje Božie dielo, aby vykonal iné podob-
né? A tak, keď opúšťate modlitbu, aby ste poslúžili nejakému chudákovi, 
myslite na to, že ste preukázali službu Bohu“ [17]. Jestvujú situácie, keď 
človek v danej chvíli – tu a teraz – musí zvážiť, či má dať prednosť expli-
citnému kultu, napríklad návšteve bohoslužby alebo súkromnej modlitbe, 
alebo má vykonať skutok pomoci blížnemu, ktorý neznesie odklad alebo 
ho znesie iba za cenu rizík alebo utrpenej škody. V rámci dialogického 
rozmeru ľudskej osoby, ktorá nielen prirodzene cíti svoj sociálny potenciál 
a svoju solidárnosť s ostatnými ľuďmi, ale ktorá aj spoluzodpovedá za kon-
krétnych ľudí, v ktorých vidí samého Krista, stotožňujúceho sa s tými, čo 
sú v núdzi, sa človek v konkrétnej chvíli a na konkrétnom mieste rozhodu-
je tak, aby zadosťučinil svojmu rámcovému povolaniu človeka a kresťana, 
t. j. aby svojím konaním oslavoval Boha a aby doprial aj druhým ľuďom, 
aby chválili za neho Toho, kto disponuje človeka k takým činom.

Povolanie človeka k vytváraniu spoločenstva s inými ľuďmi a násled-
ne s nimi aj „existovať“ má aj svoje dôsledky, ktoré sa priamo dotýkajú 
jeho mravného konania. A  tu sme opäť pri formovaní jeho sociálneho 
svedomia. Viera „nevyvoláva iba vnútornú pevnosť, stále presvedčenie 
veriaceho; viera osvedčuje tiež vzťahy medzi ľuďmi, pretože sa rodí z lásky 
a  sleduje dynamiku Božej lásky. Spoľahlivý Boh daruje ľuďom spoľahli-
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vé mesto“ [18], dodáva aj pre našu tému pápež František. Tak ako môže 
blížneho ovplyvniť svojim konaním v negatívnom slova zmysle, tak ho aj 
môže privádzať k dobrému. Teológia pozná také skutky a pomáha človeku 
spoznať najmä tie, ktoré ho povedú k spáse a ktoré budú mať potenciál 
pozývať aj jeho blížneho na rovnakú cestu. „Nech tak svieti vaše svetlo 
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je 
na nebesiach“ (Mt 5, 16), majúc neustále na pamäti, že „iba vďaka Božej 
milosti môže človek dospieť ku konečnému cieľu života“ [19].

Sú v našom okolí ľudia, ktorí majú viac ako „tí druhí“ právo vidieť naše 
dobré skutky a vďaka nim oslavovať Otca, ktorý je na nebesiach (por. Mt 5, 
16). Teda, sú ľudia, za ktorých sme viac zodpovední ako za „tých druhých“ 
a  keď tejto zodpovednosti nezadosťučiníme, tak naše previnenie bude 
väčšie ako keby sme sa takto prehrešili proti „tým druhým“. „Na dar spá-
sy musí človek odpovedať nielen čiastočným, abstraktným alebo slovným 
súhlasom, ale celým svojím životom, vo všetkých vzťahoch, ktoré sa ho 
týkajú“ [20]. To však neznamená, že by človek v rámci svojho dialogické-
ho povolania nebol spoluzodpovedný za širší okruh ľudí – teda za „tých 
druhých“, či svojim dielom i za celý svet. Učenie Katolíckej cirkvi v tom-
to kontexte apeluje na kresťanov, aby sa „cítili viac ako doteraz zaviazaní 
nezanedbávať úlohy spojené s ich pozemským občianstvom. Ich úlohou 
je prispieť svetlom evanjelia k budovaniu sveta, aby bol stavaný na mieru 
človeka a plne zodpovedal Božím plánom“ [21]. Pápež František to vyjad-
ril prostredníctvom problematiky ekológie: „Životné prostredie je spoloč-
né dobro, dedičstvo celého ľudstva a zodpovednosť všetkých“ [22].

Dialogický charakter ľudskej prirodzenosti je v súčasnosti prejavova-
ný prostredníctvom alebo aj vďaka sociálnym sieťam, kde komunikuje 
a zdieľa svoje životné situácie stále viac ľudí. Zaiste, z morálneho hľadiska 
ide o indiferentnú záležitosť, ktorej dáva náboj dobra alebo zla sám člo-
vek a to svojim úmyslom, pohnútkami a zvolenými prostriedkami i cieľmi 
komunikácie. Ak je dialogický charakter prirodzenosti človeka spojený 
s kultovým zameraním ľudskej osoby, potom komunikácia cez sociálne 
siete nebude mať nič spoločné so závislosťou či s  ignoranciou a nezáuj-
mom o  tých ľudí, ktorí sú osobne a  fyzicky prítomní v blízkosti komu-
nikujúceho. Naopak, prirodzená komunikatívnosť človeka mu prikazuje 
venovať sa ľuďom podľa prirodzeného poriadku v poradí lásky. Ale mé-
diá, vrátane sociálnych sietí, môžu napomôcť pri zbližovaní ľudí, aj keď sú 
často fyzicky ďaleko od seba, a to napríklad z dôvodu pracovných povin-
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ností, choroby či dovolenky. Pravý kultový rozmer života človeka, ktorého 
sociálne svedomie je náležite formované, má aj čo sa týka jeho povolania 
k medziosobnému dialógu ďalší dôsledok: zaujíma sa aj o tých, ktorí sú 
v  núdzi, potrebujú pomoc a  sú azda na opačnej strane planéty. Takýto 
dialóg má väčšinou charakter plnenia príkazu lásky k blížnemu v podobe 
modlitby ako duchovnej pomoci či materiálnej pomoci prostredníctvom 
veľkého spektra sprostredkovateľov ako jeden z  mnohých liekov proti 
„globalizácii nezáujmu“ [23].

Často môže byť prirodzená komunikatívnosť človeka prejavená 
v ochote počúvať druhých, v nachádzaní si času pre zdieľanie ich radostí 
i  starostí, bolestí a krížov. V dobe, keď si rodičia nie vždy dokážu nájsť 
čas pre svoje deti, hoci aj pre dôležitú a často neodkladnú pracovnú zane-
prázdnenosť, keď deti nekomunikujú so svojimi rodičmi, keď si manželskí 
partneri nemajú čas spoločne sadnúť za stôl a počúvať jeden druhého, keď 
starí ľudia sú vytláčaní na okraj rodinného a  spoločenského záujmu, je 
rozmer počúvania a zdieľania azda aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. 
Ak sa kresťan klania pravému Bohu, ak mu vzdáva kult v  dialogickom 
darovaní sa, potom takéto prejavy lásky a pozornosti voči blížnym môžu 
byť prejavmi permanentného kultového zamerania človeka. Veď oddeliť 
príkaz lásky k Bohu od príkazu lásky k blížnemu je nielen nenáležité, ale aj 
podstatne nesprávne. Láska k Bohu totiž „nikdy nie je súkromnou záleži-
tosťou medzi mnou a niečím tajomným a večným. Spoločenstvo (Cirkvi), 
ktoré on vytvoril, ma udržiava, a tak sa táto láska znova vracia k spolo-
čenstvu a presahuje jeho vlastné hranice, pretože Boh nás chce všetkých 
zjednotiť do jediného mesta pokoja, ktoré nemá konca“ [24], a pretože 
„Duch Svätý nás chce povzbudiť, aby sme vyšli zo seba, s  láskou objali 
druhých a hľadali ich dobro. Preto je vždy lepšie prežívať vieru pospolu 
a vyjadrovať svoju lásku v spoločnom živote“ [25].

Výzvy do budúcnosti
Sociálne svedomie kresťana by malo byť v pohotovosti všade tam, kde 
ide o dobro človeka. Potrebujú ho cítiť rodiny, kde chýba pokoj a porozu-
menie., manželské páry, ktoré sa neúspešne usilujú o splodenie dieťaťa., 
väzni, ktorí stoja na križovatke dobra a zla., deti, ktoré rodičia odložili., 
utečenci, ktorých nikto nechce prijať a  integrovať., postihnutí telesnou 
alebo  duševnou chorobou, ktorí sú neprijatí rodinou i  spoločnosťou., 
nezamestnaní, o ktorých služby nemá nikto záujem., mladí ľudia, túžiaci 
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po primeranom vzdelávaní a výchove., starci, volajúci o pozornosť a o čas 
svojich detí a vnukov., ľudia hľadajúci životné istoty a nádej v zúfalstve, 
hľadajúci komunikáciu a blízkosť druhého človeka. Tých, ktorí potrebujú 
pozornosť človeka so sociálnym svedomím, je veľa. Kristovo posolstvo je 
pre všetkých. Pokrstení sú povolaní kráčať v jeho šľapajach s očami upre-
tými na Boha a blížneho. Toto je minulosť, prítomnosť i budúcnosť kres-
ťanov. A to aj v prostredí Slovenska. Tak bude kresťanské posolstvo nielen 
formálnym predmetom skúmania vedeckých disciplín, či súčasťou štatis-
tík, čo sa týka jeho vyznávačov, ale reálnou cestou jednotlivcov i komunít, 
ktorí zažívajú príchod Božieho kráľovstva do ich srdca i do tohto sveta 
a ktorí v diaľke vidia jeho eschatologické zavŕšenie.

Príležitosť na formovanie sociálneho svedomia dáva aj pred tromi rok-
mi založený Svetový deň chudobných na pôde Katolíckej cirkvi. V  jed-
nom z posolstiev pápeža Františka, ktoré z tejto príležitosti vydal, upozor-
ňuje na to, že „vidíme mnohých chudobných, ktorých odbíjame frázami 
a trpíme ich len s nechuťou. Stávajú sa akoby neviditeľnými a ich hlas už 
nemá nijakú silu ani váhu v spoločnosti. Títo muži a ženy sa stávajú čoraz 
cudzejšími uprostred našich obydlí a sú vytláčaní z našich štvrtí“ [26]. Už 
samotné videnie tejto biedy je pre človeka, neraz otupeného a zaujatého 
samým sebou, zaväzujúce. Výzvou do budúcnosti je preto pohľad človeka, 
zameraný na núdzneho, ktorý zároveň pohne jeho srdce k skutkom po-
moci. Kresťanské posolstvo ho k tomu nabáda, pripomínajúc dôstojnosť 
každej ľudskej osoby. Jeho obžalobou je preto každá nespravodlivosť pá-
chaná na chudobných, o ktorých už bola reč, na počatých nenarodených 
deťoch, na mládeži, ktorej nie je umožnená výchova k hodnotám nezišt-
nej lásky a obetavosti, na tých ľudí, ktorí nezažili jeho skutočné svedectvo 
o Bohu a o živote podľa evanjelia. Budúcnosť ho tak vyzýva k otvoreným 
očiam, k ochotnému srdcu, k pohotovým nohám a k pomáhajúcim ru-
kám. Vďaka otvorenosti jeho svedomia k prijatiu plnšej pravdy v duchu 
zákona rastu a postupnosti.

Záver
Skutočnosť, že „iba hlboký vzťah k Bohu umožňuje plnohodnotne sa ve-
novať ľuďom“ [27] hovorí o dôležitosti osobného zaangažovania sa člo-
veka do religiozity, ktorú predstavuje kresťanské posolstvo. Vďaka nemu 
bude môcť primerane formovať svoje sociálne svedomie v  prospech 
blížnych i v prospech eschatologického zamerania svojej osoby, ktorej je 
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vlastná „dvojjedinosť“ [28] bytia. Kresťanský model lásky nie je len impe-
ratívom pre pokrstených, ale skôr štýlom a poznávajúcim kritériom ich 
života. Piliere sociálneho učenia Cirkvi, ako spravodlivosť, láska, zmysel 
pre spoločné dobro, solidarita, subsidiarita, sú platným formátorom so-
ciálneho svedomia aj dnes. Autenticita kresťanov môže byť tou „soľou“ 
a „svetlom“ (por. Mt 5, 13-14), ktoré sú potrebné pre novú evanjelizáciu. 
No „radostnú zvesť, ohlasovanú životom, musí skôr či neskôr ohlasovať aj 
živé slovo. Nemožno hovoriť o skutočnej evanjelizácii, ak sa pri nej nehlá-
sa aj meno, učenie, život a prisľúbenie, kráľovstvo a tajomstvo Ježiša Naza-
retského, Božieho Syna“ [29]. Cirkev je totiž viac ako sociálna organizácia. 
Jej podstata, pohnútky a ciele sú zakorenené v trojjedinom Bohu. Projekt 
APVV Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku, orientujúci 
sa – okrem iného – na alternatívne hnutia, ktoré často nestavajú na kres-
ťanských hodnotách, poukazuje na dôležitosť vernosti Kristovmu posol-
stvu, ktorého nositeľom a  ním povereným interpretátorom je Katolícka 
cirkev. Cestou návratu k tradičnej kresťanskej religiozite môže byť výcho-
va svedomia podľa objektívnej pravdy, ktorá vždy privádza k jej Pôvodco-
vi. A pohľad na osobu Ježiša Krista, ktorého autorita je niečím, čo je v jeho 
vnútri a spôsobuje, že sa ľudia vďaka nemu cítia veľkí a hodnotní [30].
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Why do people (not) believe  
in God today?

Proč dnes lidé (ne)věří v Boha?

Patrik Maturkanič
VŠAPs Terezín, Česká republika

Abstract
An inseparable part of every human existence is, besides the physi-
cal and thus tangible world, also the spiritual area, which expresses 
the concept of our immortal soul. It is through this, through the gift 
of faith, that we have the opportunity to recognize the one who has 
given it to us at the time of our inception and thus set the direc-
tion of our lifelong journey. Unfortunately, we must sadly state that 
the 21st century European in particular is increasingly turning away 
from the intention of his Creator and thus less willing to cooperate 
in the work of his redemption, i.e. the dedication, or the longing and 
desire to discover his inner self, finding the most faithful realization 
to achieve a lasting (happy) goal, which is undoubtedly in the Triune 
Eternal Love. 

Keywords: faith, transcendence, God, man, life.

Abstrakt
Neoddělitelnou součástí každé lidské existence je kromě tělesného 
a tedy hmatatelného světa zastoupena i oblast duchovní, jež vyjad-
řuje pojetí naší nesmrtelné duše. Právě díky ní, a to prostřednictvím 
daru víry, máme možnost rozpoznávat toho, který nám ji v okamži-
ku našeho vzniku daroval a tím pádem nastavil směr našeho celo-
životního putování. Musíme ovšem bohužel smutně konstatovat, že 
zvlášť evropský člověk 21. století se čím dál více odvrací od záměru 
svého Stvořitele a je tak méně ochotný spolupracovat na díle svého 
vykoupení, potažmo posvěcení, nebo-li zájmu a touhy objevení svého 
vnitřního Já, a tím pádem nalezení nejvěrnější realizace k dosažení 
trvalého (šťastného) cíle, jenž je bezesporu v Trojjediné věčné lásce.

Klíčové slová: víra, transcendentno, Bůh, člověk, život. 
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Úvod
Pouze člověku, jako jedinému a neopakovatelnému živému tvoru, přiná-
leží klást si různorodé otázky typu proč, mezi nimiž v přední linii rozpo-
znává nejen ontologické, ale také spirituální hledání pravdy, tedy poznání 
moudra, a tím pádem své vlastní identity, jak o tom také hovoří polský 
teolog Jerzy Tupikowski: „Svět, který vidíme – ontologická kompozice 
osob a věcí ve své struktuře dává otázky. Dávají otázky, které znamenají 
přirozeným způsobem neustále probouzet v člověku nové apriori. Nej-
základnější otázkou, která rodí celou řadu dalších významných otázek je 
otázka proč? Ptát se v kontextu této otázky je sui generis, synonynem celé-
ho racionálního, filosofického a důkladného poznání moudrosti.“ (TUPI-
KOWSKI, 2018, s. 9). To vše vypovídá o konsekvenci toho, že jsme stvo-
řeni k obrazu a podobě samotného Boha (srov. Gn 1,26) a že naše duše 
logicky prahnout po svém věčném Původci. Z tohoto popudu se chceme 
zamýšlet nad předloženým tématem, jež nám má co nejlepším způsobem 
pootevřít dveře, jehož prostředníkem je sám Boží Syn (srov. Jn 10,9), který 
se pro nás stal člověkem, aby nám co nejlepším způsobem zpřístupnil ces-
tu k Otci (srov. Jn 17,25). Nabídka věčného života, ke kterému je pozván 
každý lidský tvor, nám díky víře Kristova učení dává nový obzor šťastné 
budoucnosti. Důvod, který nás k této transcendentní výzvě vede, zazna-
menávají i následující kapitoly tohoto příspěvku.

1  Fenomén lidského života a jeho pozitivní naplnění (hodno-
ty) versus trojjediný Bůh

Tím nejvzácnějším, čím každý z nás disponuje je bezesporu lidský život, 
který jsme bez jakéhokoliv úsilí, a to prostřednictvím samotného Stvoři-
tele, a potažmo našich rodičů, dostali. S tímto nezaslouženým darem, se 
kterým můžeme dle vlastního, a tedy svobodného rozhodnutí disponovat, 
se nám nabízí nepředstavitelné možnosti alternativ, jak ho plnohodnotně, 
cílevědomě naplnit. To se děje i prostřednictvím rozličných hodnot, kte-
ré můžou mít variabilní charakter. Podle těchto hodnot nebo životních 
priorit se rozvíjí a směřuje i životní běh konkrétního jedince, jenž ho má 
učinit šťastným, čehož jiná živá bytost (např. zvíře) není schopna. Otáz-
kou je, co člověka činí šťastným, co dává jeho pozemské cestě opravdové 
naplnění? Když pomineme hmotné statky (neživý svět) a koncentrujeme 
se na samotného člověka a jeho hodnotový měřítkový vývoj, zjistíme roz-
ličné postoje, které zcela jistě ovlivnily celkový chod lidských dějin: „Po-
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kud se ptáme lidí, co je pro ně nejdůležitější hodnota číslo jedna, někteří 
reagují na život, jiní na blahobyt, zdraví, bohatství, ostatní mír, jiní rodina, 
skupina, přátelství, Bůh. Hodnoty jsou v takovém měřítku, ve kterém jsou 
vnímány inteligentním subjektem, schopny vytvořit smysl systému, který 
dává smysl životu. A tento inteligentní předmět je člověk. Tato hodnota 
se postupně budovala v průběhu staletí. U starších lidí byla lidská bytost 
převážně biologickým subjektem. Dokonce i Řekové a Římané, přestože 
jsou citliví na tolik věcí, stále nemají smysl pro tuto osobu. Právo na život 
a smrt otroků, žen a dětí bylo uznáno v pater familias. Syn byl považo-
ván za právní subjekt, teprve poté, co ho otec podle obřadu uschopnil pro 
zemi (...) Trvalo nějakou dobu, než dosáhl konceptu člověka. Tato univer-
zální myšlenka jde nad rámec konkrétních rozhodnutí. K tomuto širšímu 
sémantickému obvodu patří různé menší okruhy: vzhled, sex, etnický pů-
vod, společenský status. (...) Trvalo to staletí evoluce – myšlenkové prou-
dy. Mnoho bylo ovlivněno dvěma biblickými myšlenkami: člověkem stvo-
řeným na obraz Boha a Boha, který se stal člověkem. V západním pohledu 
tedy člověk více či méně vědomě odráží božskou velikost a každý diskurz 
o lidské identitě znamená něco teologického. Ten se nakonec stal rozhra-
ním Boha: Vím, že mě znáte, říká sv. Augustin. Z tohoto důvodu, jestliže 
Kristus skončil jako nejvyšší model, symbolizující člověka, Marie zase vy-
jadřuje nejvznešenější myšlenku ženskosti.“ (VERDONE, 2010, s. 18-21). 
Musíme také věrohodně říci, že v celé epoše člověka měly důležitý význam 
i religiózní hodnoty, které daly zcela konkrétní směr lidskému smýšlení v 
nadpřirozeném chápání věcí. Máme zde na mysli především působení Je-
žíše Krista a jeho učedníků, jež dalo primární důvod vzniku křesťanskému 
učení (srov. Mt 28,19-20), které se v dnešní době řadí mezi nejpočetnější 
náboženství v kontextu celosvětové působnosti. Právě toto evangelní my-
šlení v souvislosti s hledáním primárních otázek, týkajících se nitra člo-
věka, ho staví do nejvyšších, hodnotových pater, dávajících jeho existenci 
nejvyšší smysl života: „Myšlení je něco jiného než poznání. Vědět je čin-
nost mysli, která je aktivována hledat odpověď na otázky, které vyplývají 
ze zvědavosti o věcech a jevech ve světě; myšlení, na druhé straně, pokrývá 
otázky smyslu. Přemýšlet, znamená zabývat se základními otázkami pro 
duši, které mají nejvyšší existenciální hodnotu.“ (MORTARI, 2018, s. 30). 
Tam se rodí jeho nejpravější, ale i nejvěrnější antropologicko – spirituál-
ní identita (v kontextu tohoto vnímání poznáváme, že k  trvalému sebe 
uskutečňování nestačí pouze vertikální lidská rovina, která v omezenosti 
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svých kapacitních možností nikdy nemůže trvale zaplnit místa našich roz-
ličných očekávání), kdy ve spojení s novým Adamem, tj. Kristem, se stá-
váme, posvěcujeme v nového člověka (srov. Kol 3,9-10), což mnohdy není 
nejsnadnější úkol pokřtěného jedince. A zrovna touto vstupní bránou, jak 
o ní srozumitelným způsobem hovoří papež Benedikt XVI., se stává již 
zmíněný křest, jenž nás dle slov Kristova náměstka provází celým živo-
tem. Právě křtem vstupujeme do společenství lásky trojjediného Boha, jež 
je zcela konkrétním, personálním návodem, jak prostřednictvím nejvyšší 
hodnoty jménem Bůh nebýt nevěřícím, ale tím, kdo alespoň upřímným 
způsobem ho touží nalézt (uvěřit): „Brána k víře (srov. Sk 14,27), jež uvádí 
do života ve společenství s Bohem a umožňuje vstup do jeho církve, je 
pro nás vždy otevřena. Překročit její práh lze tehdy, jestliže se hlásá Boží 
slovo a srdce se nechá přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brá-
ny znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná 
křtem (srov. Řím 6,4), díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí 
tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Ten je plodem zmrt-
výchvstání Pána Ježíše, který chtěl darem svého Svatého Ducha přivést 
všechny ty, kdo v něj uvěří, do své slávy (srov. Jn 17,22). Vyznávat víru 
v Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého – znamená věřit v jednoho Boha, 
který je láska (srov. 1 Jn 4,8): Otce, jenž v plnosti času poslal svého Syna 
pro naši spásu, v Ježíše Krista, jenž v tajemství své smrti a zmrtvýchvstání 
vykoupil svět, a v Ducha Svatého, jenž po staletí vede církev v očekávání 
slavného Pánova návratu.“ (BENEDIKT XVI., 2012, s. 6).

2 Víra jako nadpřirozený dar
To, co tvoří důležitý element duchovního života každého jednotlivce, je 
nadpřirozená rovina víry (srov. Žid 11,1). Jen velmi těžko si dokážeme 
představit duchovní vývoj bez této linie, tj. Bohem darované, vlité milosti, 
kterou vše začíná a od které se odvíjí i naše poznávání tajemství věčného 
trojičního života. Je to vlastně životodárný cyklus nesmrtelné lidské duše, 
kdy postupným vnitřním zráním odkrýváme tajemství neměnné Boží lás-
ky, a to i prostřednictvím rozumu (např. pět filosofických důvodů Tomáše 
Akvinského), přírodních jevů nebo dokonce i hlasu vlastního svědomí. 
Na druhé straně je téměř nemožné hovořit o určité zralosti srdce, pokud 
nenavážeme spojení s Tím, od něhož celá naše existence vzešla. Toto pro-
pojení ovšem není založeno pouze na bázi různorodosti smyslů, protože 
by vylučovalo absolutní jednoduchost prvotního začátku. Nechceme však 
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sestupovat do pojmů již zmíněné metafyziky a přidržovat se tak pouze 
rozumového poznání prazákladu světa, která má bezesporu své ome-
zené limity, jak o tom hovoří i ve své knize Moralność myślenia Michał 
Heller: „Důležitou součástí racionality je vědomí jeho omezení. Některá 
z  těchto omezení mají osobní charakter. Nemůžeme být racionální bez 
jisté intelektuální pokory. Měli bychom vědět, kde končí naše kompeten-
ce a možnosti. Když vychází mimo nás, tím automaticky vcházíme v ob-
last iracionality, proto ne každá lidská zkušenost může projít rozumem. 
Umění nebo velká láska se řídí svými vlastními pravidly, která ne vždycky 
zůstávají v souladu s logikou. Tvrdé podřízení se této racionální zkuše-
nosti by bylo projevem iracionality. Chraňme se proto demagogie. Není 
pravda, že rozum nemá co říci tam, kde vládne srdce. Největší lidské tra-
gédie začínají v okamžiku, kdy srdce utlumí rozum. Jsou oblasti, kde náš 
rozum je slabým nástrojem, ale i ten slabý nástroj musí znát hranice svých 
možnosti a musí uznat, že „něco jiného“ je nad ním. Největší mystici jsou 
v  souladu, že Transcendentní zkušenost překračuje rozum, ale zároveň 
ho neničí.“ (HELLER, 2016, s. 106). V kontextu napsaných slov chceme 
s největší pokorou srdce objevovat trojiční lásku Toho, který nás povolal 
ke spáse. Z tohoto důvodu nám Boží svrchovanost zjevuje další část svého 
vnitřního života, když k nám na zem posílá svého jednorozeného Syna 
(srov. Jn 3,16), aby nám jeho prostřednictvím zjevil, kdo je pravý Bůh. Že 
skutečně není pouze teoretickým pojmem, ale tím, kdo v sobě nese plnou 
hodnotu života, jež přesahuje přirozenou rovinu, když nás osobním způ-
sobem zve k účasti na nebeském království. Hovoříme zde o personálním 
vztahu, jenž tvoří zásadní, tedy pevný základ naší existence: „Tím je jasně 
vyjádřeno, že víra ve své podstatě je obrácení se na osobu živého Boha, 
že jako odpověď na Boží volání je vztah s Bohem, ponoření se do něho, 
uznání Boha za vlastní základ.“ (HLAD, 2016, s. 33). Protože jsme lidé, 
prožívající svůj život ve vzájemných společenských vztazích, uvědomu-
jeme si na základě Božího zjevení (stojícího na svatém Písmu, magisteriu 
učitelského úřadu, ale i tradici Církve) důležitost prožívání této již toli-
krát zmíněné víry. Ke správnému pochopení této perly duchovního života 
nám napomáhají již tři zmiňované podklady, díky kterým jsme nejlépe 
disponováni vnést světlo víry do svého života. V praktickém slova smyslu 
to znamená, že nestačí jenom věřit sám pro sebe a dle vlastní duchovní 
potřeby vykonávat například transcendentní přírodní cvičení, kde beze-
sporu také objevujeme velké dílo Stvořitele. Ani nestačí absolvovat folk-
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lórní vánoční bohoslužbu (velmi častý projev nezralé víry), kde si obvykle 
v blízkosti ostatních “dokážeme“, že jsme jakýmsi způsobem věřící. Sku-
tečnost hodnoty víry je především založena na podkladě svědectví živo-
ta, kdy duchovní zralostí, tedy stálostí, ukazujeme sobě i druhým, jakým 
směrem se odvíjí pravost našeho vyznání. (Maturkanič, 2013). K této cestě 
našeho pozemského putování nám byla prostřednictvím Božího zjevení 
dána určitá pravidla, jež nám mají napomáhat pevně zakotvit v  tradici 
našich předků, jež i současný evropský člověk nemůže v sobě bezesporu 
popřít. Zde chceme na prvním místě vzpomenout zachovávání Božího 
zákona, a to především přikázání lásky, na kterém Kristus položil základ 
svého veškerého učení (srov. Mt 22,36-40) a je výzvou k následování pro 
každého z nás: „Z pohledu uceleného života zakladatele křesťanství Ježíše 
Krista, který důvěrně nacházíme především ve čtyřech evangelních zprá-
vách Nového zákona, můžeme bez jakýchkoliv pochybností usoudit, že 
slova, ale především skutky, svědčily o muži humánně zralém. Zpečetění 
jeho celoživotní nauky: „Miluj svého bližního, jako sám sebe“ (Mk 12,31), 
dosvědčují i jeho neustále „otevřené dlaně“ přibité hřeby na dřevo kříže. 
Z pohledu dvou tisíců let od kalvárských událostí musíme i my, součas-
ní evropští obyvatelé, tolikrát smutně souhlasit, že právě dnešní člověk, 
mnohdy hlásící se ke  křesťanskému vyznání, jakoby zapomněl právě 
na  tyto Spasitelovy dlaně. Právě v nich zrovna nalézáme identitu Mesi-
ášova učení, jež nás učí být vskutku lidmi opravdové víry, tj. homo fidei, 
která vypovídá o našem důvěrném vztahu k Němu. Je nutné dodat, že bez 
této životodárné zkušenosti nelze objevit probodnuté Ježíšovy ruce, které 
nás v konečném důsledku uzdraví (srov. 1 Pt 2,25) z tolikrát netečného 
egoismu. Na základě tohoto poznání, nebo-li dokonce v souvislostech To-
mášových doteků do Kristových jizev (srov. Jn 20,27) jsme snad schop-
ni otevřít své někdy uzavřené, nebo-li dokonce uzamčené dlaně, jež jsou 
určitou evokací lidského srdce. Pouze tímto novým “nádechem“ lze opět 
sestoupit k živým pramenům našich moudrých předků a nechat se znovu 
inspirovat religiózní nevadnoucí svěžestí. V pokoře tohoto duchovního 
restartu může i evropský člověk, v mnohdy rozbouřených vodách svého 
nitra, najít bezpečné civilizační zakotvení, jež je bezesporu nejlepší nadějí 
k obnovení křesťanských idejí.“ (Maturkanič, 2019, s. 24). V něm je úzce 
propojen již tolikrát zmiňovaný nadpřirozený aspekt víry, který pro mno-
hé není samozřejmou věcí, jak se důvěrně vyznává ve svých slovech, dnes 
již zemřelý, ale přitom pro mnohé nezapomenutelný pražský kardinál Mi-
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loslav Vlk: „Víra spíš předpokládá, že člověk je slabý a sílu potřebuje. Lidé 
říkávají, že víra je pro slabé. A ono na tom něco je v tom smyslu, že člověk 
cítí, že si sám nestačí. My to dnes ve společnosti vnímáme také. Člověk 
potřebuje pomoc, která přesahuje jeho omezení, jeho hranice, latinsky se 
říká, transcenduje, čili člověk potřebuje transcendentno. Lidé bohužel vy-
cházejí z toho, že existuje jen tento svět. Svět smyslů, to, co vidím, co sly-
ším, co hmatám, to, čeho se já subjektivně doberu. Ale mnoho argumen-
tů, které tady teď nemohu rozvíjet, ukazuje, že existuje i svět nadhmotný 
nebo nadpřirozený. Že neexistuje jen náš trojrozměrný časoprostor, ale 
i systémy, které mají jiné dimenze. A tyto dimenze mně pomáhají v přiblí-
žení se ke světu víry, ke “světu“ Boha.“ (Vlk, 1997, s. 66).

Cesta k nalezení toho, kterého rozpoznáváme v jeho milovaném Synu 
(srov. Jn 3,16), jak už bylo zmíněno výše, není snadnou záležitostí, zvlášť 
když prožíváme nesnadné, nebo klíčové životní okamžiky. Prostřednic-
tvím biblických knih to dokonce pozorujeme u starozákonních velikánů 
typu Abrahám, Mojžíš, David, Jonáš aj., také i u novozákonních osobnos-
tí, kde v první linii vidíme tolikrát pochybující apoštoly (srov. Mk 4,40; 
Jn 20,25). Musíme vždy vycházet z toho, že vlitý dar víry, i když ho máme 
tolikrát dlouhodobě zažitý, není automatickou záležitostí. Vždy se odvíjí 
od našeho postoje k Dárci, jenž tento poklad udělí dle svého vlastního 
božského rozhodnutí v kontextu toho, jak o něj člověk usiluje, nebo jak 
se o něj stará (2 Kor 4,7). Je mnohdy protrpěnou, nebo tolikrát niterně 
“prokřičenou cestou“, často protkanou lidským nepochopením a rozlič-
ným strádáním, ale především vytrvalé touhy víru stůj co stůj zachovat 
(srov. 2 Tim 4,7): „Víra, jako vztah má právo i křičet, když si nevíme rady 
se svým životem. Slepec se nestyděl a křičel. Křičet v bolestech na Boha 
a na Ježíše není projevem slabosti, ale důvěry a lásky. Bůh netouží, aby-
chom křičeli kvůli němu samotnému, ale kvůli sobě. Ten, kdo umí prosit, 
umí také prosit vytrvale, kdo se nestydí prosit, otvírá se pro léčivé Boží 
dary.“ (Šuráb, 2011, s. 211).

Falešní proroci dnešní doby
Považuji na tomto místě za důležité otevřít i významné téma současné 
doby, jež je tolikrát odbornou veřejností opomíjené, a tím jsou různé fa-
lešné představy a pojetí některých nadpozemských sil. Důvodem může 
být určitá zvědavost, jak vstoupit do prostoru transcendentního, nezná-
mého očekávání, nebo nalezení pomoci v nelehkých životních okamži-
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cích jedince, hledajícího a tolikrát dovolávajícího se vyslyšení. Máme 
na mysli různé formy mnohdy “nevinné“ magie (magie na hubnutí, magie 
peněz, magie ztracených polibků apod.), mystérií (meditace za úplňku 
a novoluní, návrat bohů vody, magické chvění a zaklínadla apod.), eso-
teriky (andělská a archandělská terapie, energie lásky, práce se světlem 
apod.), východní filosofie (reinkarnace, jóga, Kabala, sestava Ba Duan 
apod.), věštění (horoskopy, čínská astrologie, numerologie, typologie, 
jasnovidectví, runy apod.), virtuálního světa (esoterické a konspirativní, 
teoretické weby) a dalších senzací, rodících tolikrát chaos v našich spiri-
tuálně laděných duších. Nebezpečí těchto a podobných nadpřirozených, 
duchovních forem můžeme spatřit v tom, že velká většina neznalých lidí 
a bohužel i praktikujících křesťanů se nechá doslova ošálit zdáním, že se 
jedná o tzv. “požehnanou“ záležitost. K tomu je zapotřebí říci, že většina 
těchto “vysvětlovačů“ pozitivních pravd, dokáže bravurním způsobem 
namíchat barevný, chutný koktejl různorodých náboženství, a to včetně 
křesťanství pod rouškou materiálního byznysu. Bohužel, naivní, evropský 
člověk 21. století jim v nemalých případech naletí, pod záminkou nějakého 
“bezpečného“ záchytného bodu, jenž má upokojit jeho tolikrát roztěkané 
nitro. Je zajímavé, že tento jakýsi nápomocný “bůžek“ ve formě podepí-
rajících berliček slouží například v kontextu zlepšení zdravotní kondice, 
jehož opak bývá tolikrát osvědčenou pravdou. Musíme na tomto místě 
smutně konstatovat, že tento transcendentní imaginární svět pozorujeme 
také u lidí, kteří v našich společenských vrstvách zaujímají významná mís-
ta a zásadním způsobem ovlivňují chování druhých.

Fundovaným způsobem dává vhled do této problematiky i slovenský 
religionista Peter Kondrla, který ve svém vědeckém článku Ezoterika, má-
gia a virtuálny svet vysvětluje pointu toho nemalého spirituálního prob-
lému, jenž se dotýká nás všech. Zde jsou jeho slova: „Magie a esoterické 
aktivity měly a mají různou podobu. Už od pradávna proti sobě existovali 
seriózní badatelé a hledači pravdy, a na druhé straně šarlatáni a tajemní 
vykladači moudrosti. Zatím co první byli vždy opatrní ve svých tvrze-
ních, druzí pootevřeli cestu vlastní tvořivosti a v kontextu psychologicky 
opsaných vzorců chování vytvářeli nebo vytvářejí interpretaci dění věcí, 
přičemž se v nejednom případě usilují toto dění ovlivnit. Zatím co těch 
prvních ubývá, těch druhých, samozvaných vykladačů a konspirátorů, bo-
hužel, čím dál víc přibývá. Tento jev můžeme sledovat právě ve virtuálním 
prostoru. Esoterické a magické myšlení se předkládá jako něco, co se dnes 
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nosí a čemu se věnuje každý. Na portálu ezo.tv se například setkáváme 
s informací, že v době dvaceti minut najdeme v našem užším okolí ales-
poň jednoho člověka, který přemýšlí o světě a o událostech v něm probí-
hajících zásadně jinak. Esoterika se stala ve virtuálním prostoru módou. 
Při interpretaci vlastní existence a věcí kolem nás se čím dál častěji obra-
címe k takzvanému zákonu pohybu.“ (Kondrla, 2019, s. 27).

Kde lze spatřit jádro tohoto závažného, alarmujícího problému, staré-
ho, jako lidské pokolení? V první řadě se jedná o individualisticky ladě-
né lidi, kteří si „dokáží“ poradit sami a nepotřebují k tomu konfronta-
ci, nebo-li asistenci ostatních, třeba těch, kteří jsou v dané problematice 
vzdělaní a především zkušenější. Dalším a neméně vážným důvodem je 
nedostatek lásky, touha být chtěným, potřebným, aneb být skutečně mi-
lovaným. Z těchto důvodů jedinec hledá možnou a pro sebe dostupnou 
alternativu, bohužel mylnou, která mu toto vše, a to podle jeho vlastních 
představ, vynahradí. Tím pádem se spokojeně řadí mezi lidi, vyznávající 
pro dnešní dobu známým termínem “víra v něcismus“, tzn. věřit v něco. 
Tím něco je ve své podstatě, dle svého vlastního rozhodnutí on sám (lidský 
jedinec), neuznávající žádnou trvalou a tedy skutečnou božskou autoritu. 
V kontextu napsaného jsme si vědomi, že těmito a podobnými způsoby 
je doslova pošlapávána víra našich vzácných předků, hlásících se k víře 
v  jediného a pravého Hospodina, tedy Boha křesťanské víry, vycházejí-
cí z židovské mnoho staleté tradice. Jedinečnost nebeského Krále, jehož 
jméno je věčná, univerzální Pravda a zároveň Láska je velikou výzvou pře-
devším pro ty, jež tolikrát tápou v již zmíněné individuální propasti svého 
já, ale také touhy být bezmezně milován a zároveň milovat druhé: „Bůh 
povolal člověka do života, nepovolal ho jen k fyzické existenci, pozval ho 
i do života lásky. Člověk má milovat Boha i své bližní. Je povolán k lásce. 
V tom spočívá jeho velikost a důstojnost. K tomu dostal i pozemský ži-
vot a s ním časy a lhůty. Mnoho lidí ovšem odmítlo tento dar nesmírné 
ceny, odmítli povolání k lásce, nepochopili její hodnotu, vtiskli posměšný 
pohled a zůstávají bezcitnými. Možno říci, že takovýmto způsobem anti-
cipují své rozhodnutí snášet jednou utrpení způsobené tím, že už nebude 
možné milovat. Kdo nemiluje dnes, nebude moci milovat ani ve věčnosti! 
To bude jeho peklo!“ (Šulík, 2007, s. 35). To je bezesporu velký motiv, proč 
by měli lidé i dnes hledat a následně jít vstříc tomu, který o sobě prohlásil: 
„Já jsem cesta, pravda a život“ (Jn 14,10). Na základě tohoto personálního 
setkání a potažmo osobního vztahu Božího Syna a konkrétního člověka 
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lze odvodit a zároveň odpovědět na otázku, vyplývající z názvu, který nese 
tento příspěvek: Proč dnes lidé věří v Boha?

3 Ve světle Pravdy a Lásky
Dříve než otevřeme další kapitolu týkající se otázky, jež nese hlavní myš-
lenka tohoto příspěvku, považujeme za nutné položit si důležitou výzvu 
kladenou na každého z nás: Existuje pravda? Nebo se ptejme spolu s Pi-
látem: Co je pravda? „Pravda je tedy to, co odlišuje skutečné, nezauja-
té a nezištné poznávání předmětu jako takového, tak, jak on sám je, od 
násilí a libovůle, jak člověk s věcmi kolem sebe obvykle zachází. Pravdi-
vé poznání se sice snaží ke svému předmětu proniknout, „přijít mu na 
kloub“, ale úzkostlivě se snaží nechat ho být tak, jak je (Aristoteles tomu 
říká „poznávání podle předmětu“, ne podle mých potřeb a zájmů). Jen 
tehdy totiž může opravdu něco poznat, dozvědět se, co dosud nevěděl, co 
ho třeba překvapí a vyvede z dosavadního omylu. Na tomto pochopení 
pravdivosti a pravdy jako pravdy poznání „padni komu padni“ se zakládá 
étos vědy, důraz na nezaujatost, přísnost vědce (ale také třeba vyšetřova-
tele nebo soudce) vůči sobě samému a vlastním sklonům, snaha pozná-
vat tak, aby jeho kroky mohl kdykoli a kdokoli zopakovat a přesvědčit se 
sám.“ (Sokol, 2007, s. 118-119). Dříve než nalezneme správnou odpověď, 
je zapotřebí stanovit si důležitá fakta, na jejichž základě se můžeme do-
pracovat k logické shodě našeho poznání s konkrétní věcí (záležitostí). 
Významným elementem je bezesporu náš rozum s jeho konkrétní poten-
cí; sám o sobě není k přijetí nebo popření pravdy determinován. Aby se 
tak stalo, musí k tomu být rozum vyzván, a to svým vlastním předmětem 
a vůlí (lidským chtěním). Kdykoliv rozum něco poznává, má vždy před 
úkonem poznání volbu mezi dvěma kontradiktorickými opaky. Když se 
rozum kloní k  jedné z obou možností, tak dochází ke stavu domněnky, 
nebo když lne k jedné kontradikci, ač není prost obavy, že i druhá kontra-
dikce je pravdivá, dostává se do stavu mínění. Pokud nedojde z různoro-
dých příčin ani k jedné ze shod, dostává se rozum do stavu pochybnosti 
a může se zrodit tzv. blud čili nepravda. Co rozhoduje o jistotě našeho 
poznání? Jsou to především tato elementární místa: vnitřní hlas, vnější 
smysly, rozum a  autorita (hodnověrné svědectví člověka, kterému věří-
me a požívá moudrost a zkušenost života). Z uvedených faktů musíme 
upřímně přiznat a současně i odpovědět na shora položenou otázku, že 
pravda skutečně existuje a jen člověk je schopen ji nejen poznávat, ale ně-
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kdy i správně definovat, což svědčí o velikosti lidské bytosti a jeho „pano-
vání“ nad vším živým a neživým, co je na zemském povrchu. Ale existuje 
pravda Absolutní, od které všechno pochází? V praktickém slova smyslu 
to znamená, že člověk i jako duchovní bytost by neměl tuto pravdu popí-
rat, jakmile se mu dostane patřičného poznání, a to nejen na základě víry, 
ale také z různých odvoditelných jevů, jak je život sám přináší. Zapření 
nebo různé úmyslné zamlžování této nejvyšší hodnoty (pravdy) jedince, 
staví člověka na stranu nepravdy. Ve svém Stvořiteli a dílu jeho stvoření, 
v němž je člověk jeho vrcholným dílem, popírá lidský tvor vlastně i sám 
sebe! Jak je důležité pokorně vnímat a pravdivě smýšlet o celistvosti ves-
mírných jevů, za jejichž počátkem stojí Absolutní Pravda! Nebo vzniklo 
vše náhodně z neživé hmoty, a tedy i my lidé jsme dílem náhody a naše 
uvědomělé Já nekotví v pevném základu jménem Život – Pravda? Prv-
ním předpokladem k nalezení pravdy je touha den co den ji “objevovat“, 
a to na základě každodenní praxe života. Lidský život se skládá z mozaiky 
různých maličkostí, jež vytváří celistvý charakter konkrétního člověka. 
Jinými slovy pravdivost začíná u každého zvlášť a rodí se v našem nitru 
(vnitřní hlas). A pak jsou to různé a zcela běžné postoje, jako je například 
pravdivé přiznání, že bydlím v malém městě (vnější smysly) nebo když mi 
učitel hudby (autorita) vysvětlí, že neoplývám talentem ke hře na strunný 
nástroj kytaru, tak mu uvěřím. Na jednom místě v Bibli je napsána vel-
mi poučná věta, že je to právě pravda, která nás může vnitřně osvobodit, 
a tím pádem nám ukázat radostnou cestu života (srov. Jn 8,32). Šťastný 
člověk, který toto přizná a nalezne v pravdě sám sebe (pravdivé poznání 
své vlastní identity) a ještě k tomu navíc má pravdu v oblibě, má ji tedy 
ve svém srdci. Tím vlastně odpovídáme po vytrvalém úsilí mnohých z nás 
hledat tuto pravdu a tedy celoživotní smysl, který dává už zde na zemi naší 
existenci pravý směr. (Maturkanič, 2018).

Druhým a můžeme s jistotou říct, že nezastupitelným transcendent-
ním elementem kteréhokoliv lidského tvora je touha být milován, ale také 
lásku kolem sebe rozdávat. „Dalo by se říci, že problém “transcendence“ je 
problémem lidské možnosti vycházet ze sebe směrem k druhému a v dů-
sledku tohoto překonání zahrnuje určité rozšíření horizontu.“ (Reyes, 
2018, s. 106). Vždyť z lásky jsme byli stvořeni a k této lásce každým náde-
chem a výdechem směřujeme. „Život je právě to: milovat. Život bez lásky 
je jako tunel bez východu. Žijeme pro lásku. Milovat a být milován. Ale 
koncept sám pokračuje: ti, kteří milují, jsou milovaní; kdo miluje, dříve 
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nebo později vzbuzuje lásku. Když se obáváme o problém charity, musí-
me se okamžitě vrátit k této velmi jednoduché realitě: vzbudit lásku, sta-
čí milovat. Člověk je tak dobře strukturovaný, že vždy reaguje na lásku: 
bude mít vážná nepochopení, způsobená nejpodivnějšími příčinami, ale 
téměř s naprostou jistotou, lidská bytost reaguje na lásku, pokud je sama 
předmětem lásky.“ (Tallarico, Pieruz, 2012, s. 22). Hovoříme na tomto 
místě o fenoménu lásky v kontextu křesťanské terminologie, které řečti-
na označuje slovem chára, tedy lásku, jako charitas, nasazenou v nezištné 
službě k potřebným (diakonie). Ne nadarmo je tato láska pojmenována 
tzv. láskou radostnou, jež je jakýmsi mezi přístavem na cestě k neměnné, 
věčně se radující lásce. Tato blažená láska ve své podstatě čerpá z lásky 
k Bohu ve třech osobách: „Stručně řečeno: člověk je vytvořen společnou 
aktivitou všech božských osob, je vychováván do života, který je účastí 
na trinitárním životě a směřuje k blaženému vidění Trojice. Samozřejmě 
každý člověk má božský vstup do tohoto procesu svým vlastním a zvlášt-
ním způsobem.“ (Hlad, Judák, 2019, s. 29). Jedním z nejvěrohodnějších 
novozákonních svědků, kterému bylo zjeveno tajemství niterního Božího 
života, je „učedník, kterého Ježíš miloval“ (Jn 21,20) a jenž nám prostřed-
nictvím svého prvního listu dává nahlédnout do nejvyšší pokladnice Boží 
slávy. Jeho slova srozumitelným způsobem vysvětlují, v čem spočívá smy-
sl a cíl našeho celoživotního putování: „Milovaní, milujme se navzájem, 
neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží 
láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze 
něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že 
on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 
Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás 
zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle“ (1 Jn 4,7-12). Jsme přesvěd-
čeni, že právě tento motiv lásky, ale i již dřív zmíněná Absolutní pravda, 
jsou táhnoucím motorem tolikrát nepokojného lidského nitra, které touží 
nalézt pokojný a tedy šťastný přístav našeho tolikrát znepokojeného Já. 
A pokud Bůh, jak o něm píše tato studie je touto láskou a zároveň prav-
dou, bylo by nemoudré se od těchto skutečností vědomě odvracet nebo 
je nesmyslně odmítat. Naopak člověk inteligentně zdatný, ale především 
upřímného a vytrvalého srdce hledá, aby nakonec našel (srov. Lk 11,10). 
A zde můžeme spatřit i odpověď na otázku proč lidé dnes (ne)věří v Boha. 
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Protože (ne)našli věčnou lásku, vycházející z podstaty neměnného prin-
cipu Pravdy.

4  Tajemství posmrtného života v horizontu Transcendentní-
ho očekávání

Téma smrti, a potažmo posmrtné existence, bylo pro lidstvo vždy důle-
žitou polemikou k zamyšlení, protože v sobě neslo otázky budoucího ži-
vota. Z logiky věci vyplývá, že když uhasne schránka tělesného příbytku 
a nastane zastavení všech životních funkcí v organismu spojené s nevrat-
nými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují, přivádí nás 
to obvykle k myšlence ve sféře duchovního, tedy nadpřirozeného života. 
Jinými slovy se ptáme: existuje v člověku transcendentní element v po-
době nesmrtelné duše, aneb je vše definitivně ukončeno? Názorným pří-
kladem je pohled na umírajícího člověka, který okamžikem smrti v nic 
nedoufá, maximálně v osud nějakého neznáma, oproti muži, či ženě, kte-
rá očekává, respektive věří v horizont transcendentního očekávání. „Snad 
ani není možné dokázat se vžít do člověka, který umírá, ale přesto si do-
volím nastolit stav jeho nitra. Ten souvisí i s jeho obvykle zesláblou tě-
lesnou schránkou. Člověk je unavený, vyčerpaný, odevzdaný… Ale čemu, 
komu? Pokud se jedná o ateistického člověka, je to jakési odevzdání se 
osudu, osudu do neznáma. Věřící muž nebo žena se odevzdávají v očeká-
vání toho, na co se připravovali během své pozemské cesty, a teď přichází 
moment tohoto uskutečnění. Jinými slovy tento život se odevzdává do ru-
kou Nejvyššího. Smíření – odpuštění: I na tomto místě můžeme vnímat 
dvojí pohled: člověka nevidoucího žádnou naději a víru ve věčný život 
a věřícího jedince, který očekává šťastný příchod do nebeského království. 
První z nich si v naprosté vážnosti situace uvědomuje, že je již nesmyslné 
řešit malichernosti, jimiž se mnohdy zabýval, nyní na všechno to pomí-
jivé pohlíží s velkým nadhledem a s touhou odpustit a přijmout odpuště-
ní od druhých. Jen nejzatvrzelejší hlupák umírá neusmířen. Ten druhý, 
věřící jedinec kromě toho, že si uvědomuje stav svého nemocného těla, 
myslí především na spásu své nesmrtelné duše. Během svého života, často 
svým viníkům odpouštěl a nečiní mu to potíže ani nyní. Denně se modlil, 
chválil a velebil Boha, děkoval mu a prosil o odpuštění svých vin, pokles-
ků. Smířený s Bohem i lidmi, klidný a vyrovnaný, beze strachu opouští 
tento svět. Jaká to krásná smrt!“ (Maturkanič, 2018, s. 62-63). V tom tkví 
i účinek eschatonu a následně komplexního eschatologického postoje, že 
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může nabídnout nejen duchovní útěchu, ale i projevy křesťanské služby. 
V  tom tkví rozuzlení rozličných diskusí, hledání, zkoumání, ale přede-
vším v zakotvení trvalé, neměnné, cílové budoucnosti našeho nitra (Hlad, 
Judák, 2019).

Je na místě vysvětlit a ukázat, že i v pozici racionálního uvažování lze 
ve světle lidského chápání prokázat a tím pádem dospět k tvrzení, že v člo-
věku existuje i nadpřirozený, tedy nehmotný svět, jak o tom mimo jiné 
o několik odstavců výše hovořil i kardinál Vlk. Pouze člověku přísluší pře-
mýšlení, uvažování, srovnávání, a tedy i vyhodnocování svých získaných 
myšlenek a nebojme se říci i poznání, jež obsahuje důležité informace. 
Jsem tedy člověkem, vědomím si svého vlastního Já, který je vnitřním 
subjektem psychické činnosti svého nitra. Znázorňuje se jako matematic-
ký bod, skrytý v hloubce lidského bytí, z něhož vycházejí naše psychické 
činy. Nebojme se tedy vyslovit, že je to vlastně naše duše, jejíž vlastnosti 
poznávám z vlastností tohoto našeho Já. Je jednotícím principem všech 
našich duševních počinů, které jsou obvykle různorodé, ale všechny 
v něm splývají v jedno. Toto Já se nikdy nemění, zůstává stále stejné, i když 
tělesná schránka (lidské tělo) je tolikrát za život měněna. Naše vnitřní Já si 
připisuje všechny své skutky vykonané v rozličných stádiích života, přes-
tože se během života proměnilo a neustále se mění. Jsem to stále Já (jiné 
podstaty než tělo), které se nemění a je na hmotě těla nezávislé. Duše je 
tedy nehmotná, je plně jednoduchá, je nesložená, bez kvantity, a tedy bez 
částeček, z nichž by se skládala. Jinými slovy nemůže zaniknout, protože 
zaniknout může jen to, co je složené z částeček, z nichž vzniklo, nebo co 
je vnitřně závislé na něčem, co je z částeček složeno. Lidská duše je tedy 
nedělitelná, neviditelná, nezničitelná, a proto i nesmrtelná, což logicky vy-
plývá z její vlastní podstaty. To ovšem nemůžeme tvrdit o tělesné schránce 
lidského tvora, jež s duší vytváří úplnou, tedy jednotnou podstatu člo-
věka (tělo + duše), pokud ovšem hovoříme o člověku živém. Co ovšem 
nastane v okamžiku tohoto oddělení, které definujeme jako smrt? Kam 
“směřuje“ nebo “odchází“ bytostná podstata našeho vnitřního Já? Duše, 
nepřebývající již v tělesné schránce zcela určitě nachází mimo prostorový 
“přístav“, kterému říkáme trvalý stav věčnosti. „Označení “věčný život“ se 
pokouší dát jméno tomuto nepoznaně či nevědomky známému. Nutně je 
to označení, které je nedostatečné a matoucí. Vždyť „věčný“ je slovo, které 
vyvolává ideu nekonečnosti a vzbuzuje v nás strach; u “života“ myslíme 
na námi zakoušený život, který máme rádi a nechceme ztratit, který je 
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nám stálým zdrojem spíše námahy než uspokojení, takže po něm na jedné 
straně toužíme, zatímco na straně druhé ho vlastně nechceme. Můžeme se 
pokusit vystoupit prostřednictvím myšlení z časnosti, v níž jsme uvězně-
ni, a vytušit, že věčnost není stereotypní, do nekonečna se opakující sled 
kalendářních dní, ale spíše něco jako naplněný okamžik, v němž my spolu 
s celkem, jenž nás obepíná, spočíváme ve vzájemném objetí. Mohlo by 
jít o okamžik ponoření se do oceánu nekonečné lásky, v němž už neběží 
časomíra, není žádné předtím a potom. Věčnost si pak můžeme předsta-
vit tak, že tento okamžik je životem v plném smyslu, stále nové noření se 
do nekonečné rozlehlosti bytí, v němž nás zaplavuje neodolatelná radost. 
Ježíš to vyjadřuje v Janově evangeliu takto: „Znovu vás uvidím a vaše srd-
ce se zaraduje a nikdo vám vaší radost nebude moci vzít.“ (Jn 16,22)“ (Be-
nedikt XVI., 2008, s. 21). Velmi pěkně o tomto stavu posmrtného života, 
jenž je zahalen jakýmsi tajemným očekáváním, hovoří i apoštol národů, 
svatý Pavel, když v prvním listě Korintským dává “dostačující“ vysvětle-
ní: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří 
v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná 
mne.“ (1 Kor 13,12). (Bárta, 1968).

Musíme ovšem smutně, ale přitom pravdivě konstatovat, že i u nás je 
dostatečné procento lidí, kteří popírají existenci nadpřirozeného života, 
přičemž touží po jakési pozemské, toužebné nekonečnosti, a to dokonce 
vycházející i k druhému člověku (Reyes, 2018), která má ovšem v koneč-
ném důsledku smrti svá hraniční omezení. „Smrt je součásti reality. Ne-
jednou se musíme s ní setkat, když umírají naši blízcí, umírá přátelství, 
umírají vztahy, končí kariéry, sny se rozplývají. Každá naše touha je cestou 
setkání se se smrtí. Toužíme po něčem, co neexistuje i naše touha musí 
umřít, když se setká s realitou. Toužíme po stabilitě – realita se tím pádem 
mění. Toužíme po nekonečnosti, přičemž náš svět má své omezení.“ (Fre-
derickson, 2018, s. 49). Tento subjektivní a svým způsobem i finálně pesi-
mistický pohled staví do kontrastu významný slovenský teolog, nitranský 
biskup Viliam Judák, když ukazuje východisko objektivní Boží lásky, pře-
konávající i obtíže nesnadného umírání. Zde jsou jeho slova: „Odnaučili 
jsme se žít se smrtí. Jako bychom zapomněli, že napříč naší často subjek-
tivní bezvýchodnosti existuje objektivní východisko. Mnozí si myslí, že 
smrtí vše končí. To je opravdu bezútěšná perspektiva. I zde je objektivní 
východisko, protože Bůh je pramen života. Věřící člověk má tuto naději. 
Usiluje o to žít v přesvědčení, že Boží láskou se smrt stala jen obratem. 
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Také víra má sílu postavit se na odpor: i když se zdá být vše ztracené, víra 
nás povzbuzuje, abychom se nepoddávali. I když ve smrti mizí všechna 
světla, nepřestáváme vidět. V tomto duchu jsme si vědomi, že Bůh nás ne 
vždy ochrání před těžkými situacemi, jako je i umírání, ale že nás přes ně 
převede.“ (Judák, 2003, s. 169-170).

Závěr
Ve čtyřech kapitolách chtěla tato vědecká studie ukázat, a tedy věrohod-
ným způsobem odpovědět na základní otázku, týkající se religiózního 
chápání (víry), jako nejvyšší možné hodnoty v existenci lidského tvora. 
Je zcela na místě se ptát, nebo-li všímat si zrovna těch jedinců, kteří mož-
ná na základě již zmiňovaných čtyř pohledů změnili své smýšlení a osu 
směřování své pozemské cesty. V kontextu toho je zcela určitě i jejich 
konverze hodna následování, jež překračuje tajemství posmrtného života 
v navazujícím očekávání věčného obdarování. Na druhé straně musíme 
smutně konstatovat, že je zde i nemalá skupina těch, kteří v Boha nevěří, 
nebo o tuto milost transcendentního setkání nestojí, nebo jí dokonce vě-
domím způsobem na základě egoistického materialismu odmítají. Každý 
člověk ze své podstaty je tvorem niterně svobodným a je na každém z nás 
možnost “každodenního výběru“, tj. jakým směrem se budou ubírat kroky 
našich životů v rezonanci nesmrtelných duší.
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SEKULARIZÁCIA  
AKO TEOLOGICKÁ TÉMA
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Abstract
Deconsecration as theological theme. Term „deconsecration“ can be 
used in double meaning, legal and cultural. In cultural meaning the 
term deconsecration denotes a process of emancipation of modern 
world from guardianship of Christianity and church (moment of dis-
continuity) on one hand. However, on the other hand, it references 
contribution of Christianity to forming of modern world to transform 
Christian impulses in modern society (moment of continuity). Sup-
porters of Christianity must learn to consider it (the modern world) 
as emerging and being fostered by itself (Christianity) and it´s ene-
mies must realise, that although it was not possible to rip out certain 
moments from Christianity; it can never be limited to some unreal 
unit of the modern world. The deconsecration theme does not only 
evoke partial theological discussion, but there is also global question 
about the place that Christian belief, Christianity and church repre-
sent in modern society.

Key words: deconsecration, Christianity, theological discussion, 
global question.

Abstrakt
Termín „sekularizácia“ sa môže používať v  dvojitom význame, 
právnom a kultúrnom. V kultúrnom význame označuje termín se-
kularizácia na jednej strane proces emancipácie moderného sveta 
od poručníctva kresťanstva a cirkvi (moment diskontinuity). Avšak 
na druhej strane odkazuje na príspevok kresťanstva k  formovaniu 
moderného sveta na pretrvávanie kresťanských impulzov v moder-
nej spoločnosti (moment kontinuity). Prívrženci kresťanstva sa mu-
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sia naučiť uvažovať o ňom (o modernom svete) tak, že vyšiel a bol 
odchovaný práve ním (kresťanstvom) a  jeho nepriatelia si musia 
uvedomiť, že ak aj je možné vytrhnúť z kresťanstva jeho jednotlivé 
momenty, nikdy ho nemožno obmedziť na nejaký neskutočný celok 
moderného sveta. S témou sekularizácie sa nevyvoláva iba čiastková 
teologická diskusia, ale aj globálna otázka o mieste, ktoré kresťanská 
viera, kresťanstvo a cirkev zaujímajú v modernej spoločnosti.

Kľúčové slová: sekularizácia, kresťanstvo, teologická diskusia, glo-
bálna otázka.

Úvod
naša spoločnosť a naša doba sú charakterizované rôznymi prejavmi plura-
lizmu. Fakticky žijeme v multikultúrnej spoločnosti. V nej musí kresťan-
stvo znovu hľadať svoje miesto – medzi sekularizmom a  konkurujúcimi 
náboženstvami, medzi konzervativizmom a pokrokovosťou, nezáujmom 
a angažovanosťou, uznávaním hodnôt a ignoranciou, fundamentalizmom 
a synkretizmom. Kto chce pocítiť fascináciu kresťanstva, musí to spraviť 
v strete s  týmto pluralizmom. Naša doba sama seba označuje za „plura-
listickú“. „Pluralizmus doby“ znamená: ako neexistuje človek v singulári, 
neexistuje ani len jedna ľudská spoločnosť. Na základe stále účinnejších 
komunikačných prostriedkov a dravej pohyblivosti, umožnenej technickým 
pokrokom, zisťujeme, že máme súčasne čo robiť s rôznymi spoločnosťami 
a kultúrami, náboženstvami a hospodársko-politickými systémami sveta, 
a že tieto rozdielnosti sú prítomné aj v našej vlastnej spoločnosti. Inak po-
vedané: jeden svet je určovaný množstvom paralelných javov v najrôznej-
ších oblastiach spoločenského života. Pritom zisťujeme, že dnešný svet už 
nie je svetom západného myslenia a  západnej hegemónie. Prichádzame 
do styku nielen s rôznymi jazykovými skupinami a rasami, ale aj s nezná-
mymi náboženstvami a s konkurujúcimi si hospodárskymi a štátnymi sys-
témami, ktoré si vymáhajú právo na život. Prichádzame do styku so sve-
tom, ktorého neznámosť súčasne desí o  priťahuje. „Situáciu kresťanstva 
v tomto ohľade možno charakterizovať ako život v napätí medzi sekularitou 
a religiozitou.“ [1]

1 Autonómia človeka 
Novovek môžeme zjednodušene popísať ako dobu, ktorej epochálnym 
heslom je emancipácia. Emancipácia, ako oslobodenie sa človeka od všet-
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kých vopred daných závislostí je základným gestom a hlavnou dejinno-fi-
lozofickou kategóriou od konca stredoveku. Autonómia človeka je charak-
teristickým fenoménom novoveku, ktorý začína v  16. storočí. základné 
východisko autonómie však treba vidieť v objavení sa kresťanstva a v jeho 
konfrontácii s antickým myslením. Autonómia človeka je pôvodne filozo-
fickou a teologickou kategóriou, na rozdiel od súčasnosti, kedy je vnímaná 
v  prvom rade ako kategória psychologická, politická, právnická či etic-
ká. Autonómia je tak v jej prvopočiatkoch ako aj v súčasnosti prežívaná 
a myslená v súvislosti so suveneritou Boha. Antické myslenie vysvetľovalo 
svet a človeka v ňom v totálnej závislosti od bohov a božstiev, ktoré boli 
chápané ako akési numinózum mimo sveta, zasahujúce podľa svojej ľu-
bovôle do životov ľudí. Život bohov sa často prelínal s ľudskými osudmi. 
Židovsko-kresťanské biblické myslenie odstránilo antickú predstavu nu-
minozity tým, že prinieslo myšlienku stvorenia, ktorá jasne a jednoznačne 
odlišuje Boha a  svet. Biblia predpokladá pohľad na svet, ktorý je „svet-
ským“ svetom a  pohľad na Boha, ktorý je „božským“ Bohom, teda obi-
dve skutočnosti sú nekonečne kvalitatívne odlíšené. Biblické posolstvo 
zaviedlo radikálne chápanie transcendencie Boha a umožnilo tak skúse-
nosť imanencie sveta. Až potom, ako svet bolo možné vnímať „svetsky“, 
sa takýto svet mohol stať predmetom vedeckého skúmania a technických 
zmien. Autonómne chápanie sveta sa ukazuje už v 12. a 13. storočí. Albert 
Veľký a Tomáš Akvinský sú jeho významnými reprezentantmi. Autonómia 
sveta vychádzajúca z myšlienky stvorenia bola však zdôvodnená teonom-
ným spôsobom, svet v relatívnej samostatnosti bol chápaný ako Božie dielo. 
Príčinu novovekej emancipácie autonómie z jej teonomického rámca treba 
vidieť v nominalizme neskorého stredoveku. Nominalizmus vystupňoval 
myšlienku všemohúcnosti a slobody Boha až do extrému absolutistickej ľu-
bovôle. Úsilie oslobodiť sa od takejto utláčateľskej predstavy Boha vedie 
v novoveku k odpútaniu sa autonómie z  jej teonómneho rámca a v ďal-
šom dôsledku aj k vzniku ateizmu a nihilizmu. [2] Dvadsiate storočie ako 
dejinná epocha vynieslo na svetlo skutočnosť – človek sa intelektuálne 
i morálne oddelil od síl, ktorými disponuje. Intelektuálne, pretože už týmto 
silám nerozumie. Morálne, lebo nedovidí celú šírku ich dôsledkov, nie je 
na ne takpovediac „pripravený“ a reflexia spätného pohľadu, ako sa o ňu 
snažili staré filozofické školy už pre vysokú akceleráciu planetárnych pro-
cesov prakticky nie je možná. A tak zatiaľčo prevratné vedecko-technické 
objavy na mikroskopickej a makroskopickej úrovni stačili doslova otočiť 
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celým univerzom, náš priemerný antropologický obzor, alebo „svetonázor“, 
pohľad na človeka a jeho postavenie v rámci univerza, pohľad na seba sa-
mého, akoby zostal stuhnutý kdesi hlboko v devätnástom storočí so všet-
kým jeho materializujúcim konzervativizmom. Medzi silami, ktoré človek 
používa (nie ktorým vládne) a  vnútornými hodnotami, ktoré orientujú 
jeho konanie a  utvárajú spoločenský priestor sa nachádza bezodná prie-
pasť. Rigidita nášho všeobecného vedomia sa dnes najvýrečnejšie ukazuje 
na stave tých bádateľských obzorov, ktoré majú tento priestor popisovať – 
na humanitných vedách. Vznikajú stále nové a nové disciplíny tam, kde sa 
volá po integrácii. Ale akoby im nestačil dych, istá dávka fantázie, schop-
nosť zacieliť na podstatu veci a povedať niečo nové. Ich hlavný predmet – 
človek sa stráca zo zreteľa. [3]

2 Sekularita
Sekularita je odvodená od latinského slova seculum, ktoré označuje vek, 
časový úsek, ale aj všeobecne svet. Tento pojem je potrebné dať do sú-
vislosti s pojmami, ktoré sú od 19. storočia spojené so západoeurópskou 
civilizáciou „sekularizácia“, „sekularizovanie“ a „sekularizmus“, spoločne 
kladú dôraz na „svetský svet“ (j. B. Metz). 

Sekularizácia označuje v  užšom zmysle odňatie alebo vyňatie urči-
tej veci alebo územia či inštitúcie z vlády cirkevnej vrchnosti, alebo bez 
cirkevného súhlasu prevedené prevzatie a užívanie statkov, ktoré náležia 
cirkevným vlastníkom alebo boli určené pre cirkevné účely, pre účely 
profánne. Historicky je spojená predovšetkým s Francúzskou revolúciou 
a s nemeckou sekularizáciou z roku 1803, ktorá viedla k prevzatiu počet-
ných cirkevných majetkov zemskými vládcami.

Sekularizovanie označuje proces vymaňovania najrôznejších oblastí 
ľudského života: názorov, mravov, spoločenských foriem, ale aj vecí a osôb 
a  ich súhrnu z  rozhodujúceho vplyvu náboženstva a  nositeľov jeho au-
tority. Proces vedie k výraznej privatizácii a individualizácii náboženskej 
oblasti vôbec.

Sekularizmus je buď proces sekularizácie povýšený na svetonázorný 
program, alebo tiež falošne ideologizovaný výsledok tohto procesu. Presne 
povedané: stavia sekularizáciu na miesto náboženstva. Je treba si pripome-
núť, že predovšetkým vplyvom anglického chápania – sú oba pojmy – se-
kularizovanie a sekularizmus – často zamieňané a pojem sekularizmus je 
v tom prípade používaný neideologicky.
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Sekularita je v tejto pojmovej súvislosti výsledok menovaných historic-
kých procesov a ich výkladu. Podľa postoja potom hovorí buď o vedomom 
príklone k svetu, tak ako je, pričom sa nepozerá na náboženské výklady či 
pokusy o výklad, bez toho aby sa popierali, alebo tiež o obrátení k svetu 
a pridržiavania sa sveta s odmietaním všetkého náboženstva a jeho vzťahu 
k transcendencii. Z pohľadu náboženstva je taký postoj „zosvetštenie“ [4] 
S témou sekularizácie sa nevyvoláva iba čiastková teologická diskusia, ale 
aj globálna otázka o mieste, ktoré kresťanská viera, kresťanstvo a cirkev 
zaujímajú v modernej spoločnosti. D. Bonhoeffer, ktorý je vo svojej analý-
ze formovania moderného sveta závislý od Diltheyho používa kategóriu 
„dospelý svet“ (mündige Welt) a iba zriedkavo používa kategóriu sekula-
rizácie. Evanjelický teológ Friedrich Gogarten bol prvý, kto sa na začiatku 
päťdesiatych rokov zaoberal epochálnym fenoménom sekularizácie ako 
teologickej témy a po ňom v šesťdesiatych rokoch katolícky teológ Johan 
Baptist Metz preberá a prekonáva „tézy sekularizácie“ najprv v kontexte 
„teológie sveta“ a následne v kontexte „politickej teológie“. [5]

3 Nový obraz boha a sekularizácia
Pojem sekularizácia (sekulárny, sekulárnosť) má v našom západnom svete 
podstatný vzťah k pojmu náboženstvo. Každá viera funguje v nejakom so-
ciálne kultúrnom životnom kontexte, v ktorom sa – než už akokoľvek – 
stáva „náboženskou“ či „religióznou“. Vymedzujeme tak termínom „seku-
lárnosť“ vlastnú interpretáciu toho, čo nazývame „náboženským“. To však 
znamená, že ako vzťažné termíny nemajú sekularizácia a  sekulárnosť 
vlastný, nezávislý význam, že ich teda možno pravdivo pochopiť len 
vo vzťahu k niečomu inému, totiž viere v Boha. Slovo „sekularizácia“ je 
tiež výrazom (vedomým či neuvedomelým) vlastného chápania nábožen-
stva a nesprávne chápanie náboženstva môže viesť u niekoho k tomu, že 
hovorí o „sekularizácii“ aj tam, kde s ním iní nebudú súhlasiť. Z historic-
kého hľadiska je zrejmé, že cirkvi sa často nezaujímali o človeka, lebo už 
náboženstvo premenili takpovediac na ideológiu mimo skutočného života 
človeka. Dnešnú premenu kresťanských cirkví, ktoré sa skutočne zasadzu-
jú o veľké problémy sveta na základe starostlivosti o človeka nazývajú mno-
hí „sekularizáciou“, hoci ide vlastne o návrat k najautentickejšiemu jadru 
náboženskej viery v Boha. Odtiaľ pochádzajú dvojzmyselné významy slo-
va „sekularizácia“ a z nich ďalej odvodzované dvojzmyselné závery, ktoré 
sa môžu dotknúť samotného jadra autentickej viery. Dvojznačný pojem sa 
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ozýva v slogane: „žijeme v sekularizovanom svete“. Čo vlastne mienime 
„sekularizovaným svetom“? V  porovnaní so stredovekou spoločnosťou 
a s tzv. Ancien Régime sa dnešný svet zbavuje „poručníctva“ náboženstva 
a  cirkvi. Je to dôsledok totálnej premeny všetkej spoločenskej kultúry. 
Vzťah človeka ku svetu a  jeho spoločenskému prostrediu sa radikálne 
mení. Len nepriamo (ale nemenej hlboko) sa tento jav dotýka tiež nábo-
ženstva, najmä v tom, že predstava, ktorú si vytvárame o Bohu a spôsob, 
ktorým prežívame náboženstvo, fungujú v rámci bežnej predstavy, ktorú si 
o človeku a svete a to v konkrétnej situácii vytvárame. „Vždy je tu nejaký 
vzťah medzi našimi výpoveďami o Bohu a výpoveďami o človeku. A nábo-
ženstvo je ako živá ľudská skutočnosť vo svete tiež viditeľnou sociálnou veli-
činou, a preto je vždy v nejakej súvislosti s veľkými sociálnymi zmenami (...). 
Zásadný obrat spočíva v tom, že miesto primátu minulosti (a teda tradície) 
priznávame teraz primát budúcnosti, čo možno nazvať exponentom celého 
procesu premeny (...). Náboženstvo vždy nájde v  konkrétnom živote svoj 
vlastný výraz a životný kontext, vytvára spoločenstvo vtelené do sveta a stá-
va sa tak sociálnou veličinou (...). Dnešný zásadný obrat núti náboženstvo 
fungovať v novej, do budúcnosti zameranej kultúre.“ [6] Staršia kultúra ne-
bola ešte vedecky a technicky dospelá, človek bol vo vnútrosvetskej oblas-
ti ponechaný v bezmocnosti, ktorú muselo doplniť náboženstvo. Boh náde-
je náboženského človeka musel teda fungovať tiež ako útočisko 
vo vnútrosvetskej sfére, v ktorej človek ešte nemal svet a spoločnosť pevne 
v  rukách. Dodatočne možno teraz z  hľadiska našej situácie povedať, že 
Boh bol vtedy tiež „doplnením“ ľudskej bezmocnosti v pozemskej rovine. 
Keď je človek teraz presvedčený, že svetskú oblasť zvládne vlastnými silami 
nedovoláva sa už Boha a cirkvi, aby doplnili jeho ľudskú bezmocnosť. Túto 
črtu súčasného diania možno právom nazvať sekularizáciou. Keď však sto-
tožníme túto „zástupnú funkciu“ Boha, ktorá bola úzko spätá s povahou 
predošlej fázy kultúry, sa samou podstatou náboženstva, dopúšťame sa 
zásadného ideologického omylu. Nejde totiž o výrok sociologický, ale o te-
ologický súd a to súd nepravdivý. Sociológovia náboženstva, ktorí ku všet-
kým zmieneným javom pristupujú bez predsudkov, sa tiež vyslovujú len 
v tom zmysle, že súčasná kultúrna premena prejavuje črty sekularizácie. 
Domnievajú sa však, že nie je vedecky zodpovedné nazývať sekularizáciou 
celú túto premenu: Obrat, ktorým v súčasnosti kultúra prechádza v snahe 
vlastnými silami vytvoriť budúcnosť nemožno teda stotožňovať s optimis-
tickým pokrokárstvom. Skôr je treba povedať, že ľudská sloboda sa stala 
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tak obtiažnou, že už nehrozí len nebezpečie „úteku pred svetom“, ale naj-
rôznejšie formy „úteku pred budúcnosťou“; lebo „svet“ sa stal „budúcnos-
ťou“. [7] Zajtrajšok je neistý, pretože človek nedorástol pre svet, ktorý obý-
va. Namiesto reptania proti „skazenému duchu doby“ by mal skôr 
odomknúť súčasnosť ako výzvu k  strhnutiu „drapérie ilúzií“. [8] Obrat 
od minulosti k budúcnosti nesie všade krízu identity, čo je prirodzené. Je to 
niečo podobné ako v dobe dospievania, keď sa musíme odpútať od istoty 
minulosti a nastúpiť cestu samostatného vytvárania budúcnosti. Z hľadis-
ka sociológie by sme mohli nazvať sekularizačný proces len jedným, očist-
ným čiastkovým aspektom zásadného obratu v náboženskom živote, ktorý 
sa prejavuje všade tam, kde chcú veriaci súčasnú kultúrnu premenu sku-
točne spoluprežívať. Veriaci v Boha, ktorý žije v tejto kultúre a je vnútorne 
jej členom, si musí uvedomiť, že jeho viera v Boha stratila „zástupnú funk-
ciu“, musí si všetko premyslieť znovu a tiež zmeniť svoje predstavy o Bohu. 
Uvedomuje si totiž, že sú historicky spoluurčované a  tiež premenlivé. 
„Transcendencia“ sa dostáva do zvláštnej príbuznosti s tým, čo nazývame 
vo svojej časovosti „budúcnosťou“. V kontexte takého kultúrneho života sa 
začína Boh veriacim javiť ako „Ten, ktorý príde“. Prichádzajúci, Boh, ktorý 
je našou budúcnosťou. Tak dochádza k  hlbokému obratu. Ten, ktorého 
sme predtým nazývali z  hľadiska staršieho ponímania človeka a  sveta 
„Celkom Iným“, javí sa dnes ako „Celkom Nový“, ten, ktorý je našou budúc-
nosťou a ľudskú budúcnosť robí novou. Javí sa ako Boh, ktorý nám v Ježi-
šovi Kristovi dáva možnosť vytvárať budúcnosť, to znamená všetko vytvo-
riť nové a tak presiahnuť hriešne dejiny vlastné aj všetkých ostatných. Tak 
bola nová kultúra podnetom prekvapujúcej skutočnosti, že sme znovu 
objavili radostnú zvesť Starého a Nového zákona: že Boh prisľúbenia nás 
vyzýva, aby sme sa vydali na cestu do prisľúbenej zeme, do zeme, ktorú 
musíme rovnako ako kedysi Izrael sami vo viere v prisľúbenie zúrodniť 
a vybudovať. V rôznom, zatiaľ ešte veľmi rozdielnom spracovaní sa s tým-
to trendom stretávame v početných teologických prácach (napr. K. Rahner, 
J. Moltmann, G. Sauten, J. B. Metz a iní). Tento „nový“, eschatologický 
pojem Boha dokázal už značne pozmeniť „teologické traktáty“. Ale ešte 
hlbšie premieňa celý kresťanský život. Nový pojem Boha zahŕňa kritiku idei 
Boha minulosti, ako aj konkrétnej praxe veriacich, ktorá z nej vychádzala. 
Kto je kultúrne a nábožensky celou svojou bytosťou obrátený do minulosti, 
vystavuje sa nebezpečenstvu, že ponechá svet taký, aký je, že ho bude síce 
vysvetľovať, nie však meniť, čo právom vytýkal minulému náboženskému 
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životu Karol Marx. Podobný postoj v sebe skrýva tiež nebezpečie, že po-
zemskú budúcnosť opomenieme a upriamime sa bezprostredne k zásvet-
nej budúcnosti. Ochota pracovať pre svet kvôli starostlivosti o človeka bude 
exegézou či hermeneutikou nového pojmu Boha, v ktorom sa Boh javí ako 
skutočne „Celkom Nový“. V kresťanskom konaní sa musí nepriamo preja-
viť totožnosť nového pojmu Boha a pôvodnej kresťanskej zvesti. Keď je ur-
čitá interpretácia kresťanskej zvesti príčinou konania, v ktorom už nemož-
no nájsť totožnosť s  evanjeliom, nemôže ísť o  kresťanskú interpretáciu. 
Hermeneutika, ktorá vychádza priamo zo životnej praxe kresťanov je zák-
ladom pre správny výklad starých biblických či magisteriálnych textov. 
V Biblii nachádzame pre popísaný kresťanský postoj výraz „konať prav-
du“. Veriaci človek dejiny nielen vysvetľuje, on ich predovšetkým vytvára. 
Nový pojem Boha, t.j. viera v Toho, ktorý príde, viera v „Celkom Nového“, 
ktorá nám už teraz umožňuje vytvárať z  ľudského konania dejiny spásy 
(silou vnútorného znovustvorenia vytvárať „nové stvorenie“, ktoré odum-
relo hriechu), táto idea Boha radikalizuje naše rozhodnutie pracovať pre 
ľudskejší svet, ale súčasne tiež relativizuje všetko, čo už bolo dosiahnuté. 
Veriaci, ktorý vie o eschatologickom naplnení, ktoré bolo ľudstvu a  jeho 
dejinám prisľúbené, nebude už môcť hneď vidieť v každom dosiahnutom 
výsledku prisľúbené „nové nebo a novú zem“. Vidí, že marxista predčasne 
uzatvára možnosti, lebo pre kresťana znamená zámena konkrétneho štádia 
s konečným stavom ideológiu. Pre kresťanstvo zostáva vzťah k minulosti, 
k Ježišovi Kristovi a všetkému, čo sa v ňom uskutočnilo, základom, nor-
mou a kritériom akéhokoľvek očakávania budúcnosti. Kristova cirkev je 
prorocká, avšak len na základe viery v Ježiša ako Krista. Pán je „predrade-
ný“ každej kresťanskej obci a preto je Ježišova „spásna minulosť“, žijúca 
v hlásaní viery v cirkvi, „náboženskou kritikou“ našich súčasných kresťan-
ských interpretácií. [9] Ježiš ako Kristus je nositeľ Nového Bytia v totalite 
svojho bytia, nie v jeho jednotlivých prejavoch. Práve toto jeho bytie ho 
robí Kristom, lebo ono má kvalitu Nového Bytia za hranicami rozštiepe-
nosti medzi esenciálnym a existenciálnym bytím. Z toho vyplýva, že Kris-
tom ho nerobia ani jeho slová, ani jeho činy, ani jeho utrpenie, ani to čo 
zvykneme nazývať jeho „vnútorným životom“. To všetko sú prejavy Nové-
ho Bytia, ktoré je jeho bytím, ale toto jeho bytie predchádza všetky prejavy 
a transcenduje ich. [10] Na základe tohto nového pojmu Boha, ide o seku-
larizáciu v  teologickom zmysle, t.j. o  postoj, ktorý dokáže v  našich ľud-
ských dejinách rozpoznať Božiu prítomnosť a pre všetkých ľudí pomáha 
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zaistiť zo starostlivosti o blížneho spásnu budúcnosť. Je to postoj, pri kto-
rom poznávajúc Boha v  človeku Ježišovi, poznávame ho tiež v  blížnych, 
ktorí predstavujú výzvu k láske hľadajúcu spravodlivosť pre všetkých. Naša 
viera v Boha sa tak stáva „pozemskou“, t.j. dostáva výraz ľudskej lásky, kto-
rá sa stavia na odpor histórii zla a chce konkrétnu skutočnosť, v ktorej ži-
jeme pretvoriť pre všetkých na dejiny dobra. Kráčame v  stopách Boha, 
ktorý k nám prichádza z budúcnosti – a práve preto sme to my, kto robí 
dejiny. Veda a  technika už síce nemôže chýbať pri pokroku sveta, avšak 
sama o sebe človeka len zvecňuje. 

Racionálne plánovanie budúcnosti nerobí ešte z človeka dobrého člo-
veka. Veda a  technika neprináša ono vykúpenie, ktoré je podmienkou 
vybudovania skutočne ľudsky dôstojnej budúcnosti. K vybudovaniu sku-
točne ľudskej budúcnosti eschatologická nádej hovorí: ľudsky nemožné 
sa stalo v  Ježišovi Kristovi skutočne možným. Kresťanské posolstvo pre 
vnútrosvetskú oblasť znie takto: ľudská budúcnosť je možná. A v duchu 
teologického pojmu sekularizácie môžeme dodať: ľudstvo je možné pro-
stredníctvom samého človeka. Aj keď človeka vykúpeného s „novým srd-
com“ – čo je niečo iné než technicky transplantované nové srdce, lebo aj 
ono musí byť vtiahnuté do všeobsiahlej aktivity, ktorá robí z našej histórie 
dejiny nových možností existencie. Aj keď freudovská a marxistická kritika 
náboženstva právom odhalila „infantilnú útechu“, ktorú ľudia vo svojej 
pozemskej bezmocnosti nachádzajú v náboženstve, zostane Boh pre toho, 
kto ho miluje predsa „duchovnou útechou“, ktorá už vôbec nie je ochranou 
proti negatívam ľudskej existencie, či útekom pred tvrdosťou života. Taká 
„evanjeliová útecha“ nemá už nič spoločné so zástupnou funkciou Boha. 
To však neznamená, že by sa Boh nemohol nijako „vlomiť“ do skutočnosti. 
Keď vyjdeme z predpokladu, že Boh skutočne osobne ovplyvňuje člove-
ka, ktorý ho miluje, možno nahliadnuť, že také ovplyvnenie musí mať inú 
podobu vo svete vedecky a technicky bezmocnom a v našej spoločnosti, 
ktorá je z  tohto hľadiska dospelá. Inak neberieme dialóg medzi Bohom 
a človekom vážne. V živote cirkvi oslavuje a chváli veriaci Boha ľudskej 
budúcnosti, Boha, ktorý má moc obrátiť históriu zla na dejiny spásy a to 
vo viere a skrze vieru, ktorá Boha Vykupiteľa sprítomňuje vo svete a v na-
šich dejinách. [11]
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4 Nenáboženské kresťanstvo vo svete, ktorý sa stal dospelým
„Teológ, kresťan, súčasník“, takto Eberhard Bethge, ktorého cituje Gibel-
lini, vo svojom veľkom Životopise venovanom priateľovi zhrnul etapy 
a črty Bonhoefferovej osobnosti, kde životopis a teológia sú pevne spojené 
a vzájomne sa prenikajú ako možno u žiadneho iného teológa nášho sto-
ročia. Bethge špecifikuje dva obraty v Bonhoefferovom živote: prvý tre-
ba situovať okolo roku 1931. Je to obrat od teológa ku kresťanovi v  tom 
zmysle, že akademický teológ sa stáva kresťanom v úsilí viacej zameranom 
na život cirkvi: druhý okolo roku 1939 je obrat od kresťana k súčasníko-
vi v  tom zmysle, že kresťan sa stáva spoločníkom našej doby. [12] Podľa 
Bonhoeffera je zjavenie zároveň to, čo sa stalo a to, čo sa odrazu prihodí. 
Je to skutok a bytie. Nenáboženské kresťanstvo je z formálneho hľadiska 
post-metafyzické, post-individualistické, post-buržoázne a post-západniar-
ske kresťanstvo. Nová forma kresťanstva, ktorú treba prežívať a vyjadro-
vať v  kontexte sveta, ktorý sa stal dospelým, zahŕňa predovšetkým nové 
hermeneutické kritérium, ktoré Bonhoeffer označuje ako „nenáboženskú 
interpretáciu biblických pojmov“, alebo „nenáboženskú interpretáciu teolo-
gických pojmov“, alebo ako „sekulárnu interpretáciu“. Gibellini v súvislosti 
s touto témou odkazuje na Bonhoefferove Listy z 5. 5. 1944 a z 8. 6. 1944 
ako aj na článok G. Ebelinga. 

Pre Bonhoeffera nie sú problematické len mytologické pojmy, ale 
všeobecnejšie aj náboženské pojmy, čiže tie, ktoré si obliekli koncepčné 
tkanivo historického fenoménu náboženstva. Nová podoba nenáboženské-
ho kresťanstva zahŕňa nové ponímanie Boha, Krista, cirkvi a kresťanského 
bytia. Nenáboženské kresťanstvo znamenalo koniec náboženstva a  jeho 
„Boha“, ktorého si predstavuje ako „deus ex machina vytiahnutého von 
(...), ktorý mal poskytnúť zrejmé riešenia na neriešiteľné problémy“ (list 
z 30.4.1944); ako „záplatu na naše prázdne svedomie“ (list z 29.5.1944); 
ako „pracovnú hypotézu“ pre otázky, z  ktorých sa človek naučil šťastne 
vyviaznuť sám ako „ochranca“ reality, za ktorú plnoletý človek odteraz 
prevzal plnú zodpovednosť (list z 8.6.1944). Podľa paradoxných formu-
lácií listu zo 16.7.1944 ide o to „žiť vo svete etsi Deus non daretur“ a teda, 
nie s  hypotézou Boha, ale s  hypotézou, že Boha niet; „žiť pred Bohom 
a s Bohom, bez Boha“, a teda: žiť pred Bohom zjavenia a s Bohom Ježiša 
Krista, bez „Boha“ náboženstva. Boh náboženstva je všemohúci a utláča 
človeka, čím sa dostáva do kolízie s dosiahnutou autonómiou človeka. Boh 
Ježiša Krista je bezmocný na kríži, ale vo svojej nemohúcnosti dáva člove-



289

ku silu života. Náboženstvo vychádza zo slabosti a z nemohúcnosti člove-
ka, aby ho priviedlo k Božej sile a všemohúcnosti, ktorá očakáva človeka 
na  konci života, kde človek ukazuje svoje obmedzenia. Zjavenie naproti 
tomu vychádza zo slabosti a  nemohúcnosti Boha vo svete a  ukazuje ho 
prítomného v centre histórie v Kristovom kríži. Z toho vzniká nový zmysel 
transcendentnosti. Boh nie je jednoducho na druhej strane. „V strede náš-
ho života je fakt, že Boh je na druhej strane.“ (list z 30.4.1944). Rodí sa tak 
nový pozitívny a konštruktívny vzťah so svetom. Náboženstvo so svojím 
záhrobným Bohom nás – podľa Nietzscheho obvinenia – nabáda k úniku, 
do ústrania mimo svet, avšak Ježiš nás „volá k životu“ a k „účasti na Božej 
bolesti uprostred svetskej reality“ (list z 18.7.1944). Na výzvu moderného 
sveta vedúceho k autonómii človeka Bonhoeffer odpovedá tým, že rysuje 
črty theologie crucis. Vnútrosvetská nemohúcnosť Boha v Kristovom kríži 
je považovaná za pedant autonómie človeka. Boh sa nepovyšuje nad sla-
bosť človeka, ale zjavuje sa v nemohúcnosti kríža, v strede sekulárnej reality 
a vyzýva k životu a k účasti na Božej bolesti v histórii. Vo vízii novej podoby 
kresťanstva je celé Bonhoefferovo myslenie v pohybe. [13]

5 Sekularizácia ako teologická téma
V teologickej aktivite Friedricha Gogartena (1887-1967) je viditeľný po-
sun od dialektickej teológie ku konfrontácii s moderným svetom. Bol Har-
nackovým žiakom na berlínskej univerzite a Troeltschovým na univerzite 
v Heidelbergu. Svoje pôsobenie ako teológ začal štúdiou Fichte ako nábo-
ženský mysliteľ (1914), kde sa pozornosť kladie na náboženskú skúsenosť, 
ktorá sa zakladá na Božom tajomstve, odkiaľ pochádza nový spôsob vide-
nia reality a konania, ktorý nie je iba etický, ale je aj účasťou na tvorivej 
Božej činnosti. Gogartenovou témou je „nevyjasnený vzťah“ medzi kres-
ťanskou vierou a sekularizáciou. O tejto téme sa zmieňuje vo viacerých 
svojich dielach, ktoré Gibellini cituje. Pod sekularizáciou sa pôvodne ro-
zumel prevod určitých nehnuteľností zo sakrálneho a kultového prostredia 
na svetské a sekulárne účely, ako napríklad prevod kláštorov a cirkevných 
dôchodkov na sekulárne účely v  čase reformácie. Toto sa dnes definuje 
ako právnický význam sekularizácie. „Odnedávna sa však hovorí aj o se-
kularizácii ako o historickom procese ducha a myslí sa tým transformácia 
myšlienok, vedomostí a  skúseností pôvodne kresťanských – na myšlienky, 
vedomosti a skúsenosti všeobecne ľudského rozumu“ (Osud a nádej moder-
nej doby 7). Sekularizácia sa predstavuje ako historický proces hlbokej 
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transformácie človeka a sveta, ako spôsob, ktorým si človek vytvára vzťah 
sám so sebou a so svetom. Ide teda o zložitý a protikladný proces, z ktorého 
vyplýva „dôležitá otázka, či sekularizácia je niečo cudzieho a protikladné-
ho kresťanskej viere, čo je jej násilne vnútené a čo ju ničí zvonka alebo či, 
naopak, je to udalosť, ktorá vyplýva úplne dôsledným spôsobom z podstaty 
kresťanskej viery“ (Osud a nádej modernej doby 8). Gogartenova téza znie: 
„Sekularizácia (...) má svoje základy v  podstate kresťanskej viery a  je jej 
zákonitým dôsledkom“ (Osud a nádej modernej doby 13). Dôkaz tejto tézy 
vedie Gogartena k rozlišovaniu „dvoch veľmi rozdielnych spôsobov“ (Osud 
a nádej modernej doby 11) fenoménu sekularizácie. A síce: „sekularizácia 
je potrebný a zákonitý dôsledok kresťanskej viery“; a naopak „sekularizmus 
nie je nič iného ako degenerovanie sekularizácie“ (Osud a nádej modernej 
doby 143). Kresťanská viera videná vo svojej biblickej a teologickej podsta-
te je ospravedlňujúca viera. Ospravedlňuje človeka pred Bohom, sekulari-
zuje svet a zveruje ho do autonómie a zodpovednosti človeka. Gogartenovu 
teologickú teóriu sekularizácie tvoria tri prvky. 

1. Kresťanská viera je ospravedlňujúca viera. 
2. Pre kresťanskú vieru je svet výtvorom Božím a odtiaľ sa odvodzuje 

sekularizácia sveta a autonómia človeka voči svetu.
3. V  kresťanskej viere okrem toho človek prežíva vzťah synovstva 

s  Bohom a  odtiaľ sa odvodzuje zodpovednosť človeka za svet 
(Gal 4,1).

Vzťah synovstva znamená dve veci:
a)  syn je konštituovaný ako taký zo vzťahu s  otcom. Syn nie je sám 

od seba a nemôže si zasluhovať byť synom. Ale zároveň 
b)  syn na rozdiel od dieťaťa je plnoletý a  preto je bytosťou samou 

o  sebe, autonómnou (samobytnou) a  zodpovednou. Človek je slo-
bodný vo svete a už nie je obklopený a uzavretý svetom, je slobodný 
od náboženského uctievania sveta. Z heteronómneho sa stáva auto-
nómnym. Najdôležitejšie novozákonné texty, na ktoré sa odvoláva 
Gogarten na vysvetlenie autonómie sú texty 1Kor 3,22: „Všetko je 
vaše“ a 1Kor 10,23: „Slobodne všetko. Ale nie všetko osoží.“ Pri roz-
víjaní svojej teologickej teórie o sekularizácii Gogarten niekoľko ráz 
zavádza rozlišovanie medzi spôsobmi sekularizácie, a  síce sekula-
rizáciou (Säkularisierung) ako zákonitý následok kresťanskej viery 
a sekularizmom (Säkularismus) ako degeneráciu sekularizácie. [14]
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Záver
Kresťanstvo nie je mŕtve, v súčasnej spoločnosti však stále viac stráca nor-
matívnu silu. Nesplnilo sa očakávanie, že kresťanstvo a vôbec nábožen-
stvo sa rozplynie v radikálne sekularizovanom myslení alebo sa zruší. Ná-
boženstvo žije vo formách novej alternatívnej religiozity, ktorá sa napája 
z rôznych zdrojov a v tomto zmysle môže byť nazývaná „synkretistickou“. 
Provokácia kresťanstva, ale aj ponuka kresťanstva svetu spočíva v tom, že 
hovorí o zachraňujúcom Bohu, ktorý nám sľubuje záchranu v tomto svete, 
ba sľubuje zachrániť tento svet. Preto nehlása útek z tohto sveta, ale úsilie 
o jeho spásu (záchranu). Súvisí to s vierou kresťanov, že Boh sám v histo-
rickej hodine ľudstva prijal ľudskú tvár v Ježišovi z Nazaretu. Kresťanstvo 
preto stále hovorí o dejinách, v ktorých my ľudia ešte stále žijeme. [15]
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