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Úvod - prirovnaniaÚvod - prirovnania

Fenomén prázdnoty
Kde je prázdne miesto, tam sa tlačia ľudia (pápež František, 2015). 

Fenomén vyhasnutej hviezdy
Kresťanstvo bez zvnútornenia hodnôt.
Európske osvietenstvo.
To, čo posilnilo Islam, bolo aj to, 
že ho minulo európske osvietenstvo 
(Hilaire Belloc)

Štyri stavy identity
James Marcia:
• Foreclosure
• Identity diffusion
• Moratorium
• Identity Achievement



2. Posilnenie identity - vzory2. Posilnenie identity - vzory

• Je to proces, pri ktorom subjekt asimiluje aspekty, 
vlastnosti a atribúty druhého a čiastočne alebo úplne ich 
transformuje.
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IdentifikáciaIdentifikácia

• Nestačí byť kresťanom, treba byť Kristom.• Nestačí byť kresťanom, treba byť Kristom.

Imitácia KristaImitácia Krista

• Sv. Alžbeta Uhorská:
Opravdivá zbožnosť
Kresťanská rodina
Starostlivosť o trpiacich
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3. Kristocentrická zbožnosť3. Kristocentrická zbožnosť

Západná spoločnosť nemá krízu vieru, 
ale krízu kresťanskej viery!
Ja som brána... 
Ježiš Kristus nie je len model, ale je bránou.  

Problém náboženského univerzalizmu
Freud – Jung, James Fowler – Stages of Faith
Psychológia ako náboženstvo 
Formačné procesy 
a univerzalizmus

C. S. Lewis: Mere Christianity
„Človek, ktorý by bol človekom a 
povedal by veci, ktoré povedal 
Ježiš, by bol považovaný za 
námesačného. Musíš urobiť 
rozhodnutie: alebo bol tento 
človek Božím synom, alebo bol 
námesačným. A potom podľa 
toho aj ži.“



4. Kresťanská identita a rodina4. Kresťanská identita a rodina
Model rodiny podľa biblickej tradície: 
Rodinu tvorí jeden muž a jedna žena, ktorí sa spájajú 
v duchovnej a telesnej jednote na celý život 
a plodia a vychovávajú deti. 
1. Gn 1,27 - 28: ...muža a ženu ich stvoril. Ploďte sa a množte...
2. Gn 2,18:  „Nie je dobré byť človeku samému. 

Urobím mu pomoc...“ 
3. Gn 2,24: ...a budú jedným telom. 

Murdoch (1949)
Rodina je spoločenská skupina.
Je charakterizovaná: spoločným bývaním, 
                                      ekonomickou spoluprácou 
                                      a reprodukciou. 
Zahŕňa dospelých oboch pohlaví, 
z ktorých dvaja majú spoločenský akceptovaný sexuálny vzťah 
a jedno alebo viac detí (vlastné alebo adoptované).

Giddens (2000)

Manželstvo je spoločensky uznávaný a potvrdený zväzok medzi 
dvoma dospelými osobami.

Rodina je skupina osôb, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu,
a v rámci ktorej dospelí členovia majú možnosť vychovávať deti.



5. Kríza kresťanskej identity rodiny5. Kríza kresťanskej identity rodiny

• „Fastfoodová“ láska
• Homeopatická nevera

Kríza vernosti (jednoty)Kríza vernosti (jednoty)

• Rozvod – novodobý fenomén

Kríza nerozlučiteľnostiKríza nerozlučiteľnosti

• George Weigl: Európa sa v priebehu niekoľkých rokov môže stať príjemne 
tolerantnou a nediskriminujúcou. Avšak bez zanietenia pre vieru a rodinu 
spolu s miznúcimi morálnymi štandardmi a upadajúcou mierou pôrodnosti 
sa tu vytvára spoločnosť, ktorá je doslova neudržateľná.  

• Philip Longman: Ak by Európa bola ženou, jej biologické hodiny by už veľmi 
rýchlo tikali. Ešte stále nie je neskoro adoptovať si deti, ale tie sa už 
nebudú podobať na mamu. 

Kríza plodenia detíKríza plodenia detí



6. Kríza rodovej identity a kresťanská rodina6. Kríza rodovej identity a kresťanská rodina

RODOVÁ IDENTITA:

Biologická diferenciácia – 
Psychologická diferenciácia

Kríza otcovstva

IDENTITA VIERY:

Krst detí – Stotožnenie sa

Kríza otcovstva (Paul Vitz: 
Faith of the Fatherless)



7. Postoj k trpiacim7. Postoj k trpiacim

Fenomén narcizmu
Ľudia majú tendenciu dožadovať sa práv, ale nechcú si plniť 
povinnosti v spoločnosti. Toto je tendencia narcizmu a my dnes 
žijeme v narcistickej spoločnosti. (pápež František)

Narcistické srdce 
a postoj k trpiacim

Extrémne postoje
Rozpor medzi 
zachovaním náboženskej identity 
a realizovaním pomoci migrantom. 

Albert Vanhoye:
Náboženský individualizmus a ateistický humanizmus.



Záver – nádej pre EurópuZáver – nádej pre Európu

Moslimskí utečenci neutekajú pred kresťanstvom, 
ale pred brutalitou islamu.

Faisal Malik (konvertita z islamu na kresťanstvo):
Jediná správna odpoveď na islam a na všetko, čo sa teraz 

deje vo svete, je evanjelium Ježiša Krista. Neexistuje 
nijaké iné riešenie, absolútne žiadne iné riešenie!
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