
Moralisticko – terapeutický deizmus 
 

V roku 2005 sociológovia Christian Smith a Melinda Lundquist Dentonová skúmali náboženský 

a duchovný život amerických tínedžerov pochádzajúcich zo širokej škály prostredí. Zistili, že vo 

väčšine prípadov sa tínedžeri pridŕžali nejasného pseudonáboženstva, ktoré označili ako 

moralisticko-terapeutický deizmus (MTD). 

MTD má päť základných princípov: 

1. Existuje Boh, ktorý stvoril a riadi svet a dozerá na život človeka na Zemi. 

2. Boh chce, aby ľudia boli navzájom k sebe dobrí, milí a féroví, tak ako to učí Biblia a 

väčšina svetových náboženstiev. 

3. Ústredným cieľom života je byť šťastný a mať zo seba dobrý pocit. 

4. Boh nemusí byť v živote človeka zvlášť prítomný, okrem prípadov, keď je potrebný pre 

vyriešenie nejakého problému. 

5. Dobrí ľudia po smrti idú do neba. 

Zistili, že takéto krédo je obzvlášť prevládajúce medzi tínedžermi patriacimi ku katolicizmu a 

hlavnej línii protestantizmu. Evanjelikálni tínedžeri dopadli merateľne lepšie, ale boli stále 

ďaleko od historickej biblickej ortodoxnej viery. Smith a Dentonová tvrdili, že MTD kolonizuje 

existujúce kresťanské cirkvi, zvnútra ničí biblické kresťanstvo a nahrádza ho 

pseudokresťanstvom, ktoré je „len voľne spojené so skutočnou historickou kresťanskou 

tradíciou“. 

MTD je de facto náboženstvom nielen amerických tínedžerov, ale rovnako aj amerických 

dospelých. Mladí dospelí v pozoruhodnej miere prebrali náboženské postoje svojich rodičov. Aj 

keď mnohí z nás boli maskovaní, už nejaký čas sme boli národom MTD. 

„Amerika dlhý čas žila zo svojej tenkej kresťanskej fasády, čo bolo sčasti vynútené studenou 

vojnou,“ povedal mi v rozhovore Smith. „Táto fasáda je konečne strhávaná kombináciou 

masového konzumného kapitalizmu a liberálneho individualizmu.“ 

Dáta zistené Smithom, ako aj ďalšími výskumníkmi robia jasným to, čo chcú mnohí z nás zúfalo 

poprieť: povodeň stúpa ku krovom americkej cirkvi. Každá kongregácia v Amerike sa musí samej 

seba pýtať, či už nezašla v kompromise so svetom tak ďaleko, že tým skompromitovala svoju 

vlastnú vernosť učeniu. Je kresťanstvo, ktoré sme žili a žijeme vo svojich rodinách, 

kongregáciách a komunitách, prostriedkom na hlbšie obrátenie alebo slúži ako očkovanie toho, 

aby sme vieru brali s takou vážnosťou, akú požaduje evanjelium? 
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