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Úvod 

Dňa 13.12. 2019 sa konal medzinárodný vedecký seminár  Aktuálne 

trendy v religiozite na Slovensku, ktorý bol súčasťou riešenia projektu APVV 

17-0158.  

Projekt je v prvej fáze riešenia, v ktorej sú  stanovené nasledujúce ciele: 

- explorácia aktuálnych teórií sekularizácie a individualizácie v prežívaní 

religiozity, 

- analýza vybraných fenoménov a javov súvisiacich s alternatívnymi 

formami spirituality v kontexte mladej generácie s ohľadom na zážitkovú 

spiritualitu,  

- deskripcia spirituality zážitku vo vzťahu k charizmatickej obnove a iným 

hnutiam. 

Prvá fáza riešenia projektu je centrálne orientovaná na opis konkrétnych 

fenoménov v spiritualite so zameraním na zážitok a emóciu.  

Všeobecné zameranie projektu je nasmerované na skúmanie nových 

fenoménov, ktoré sa objavujú v oficiálnych cirkvách, ale aj v spiritualite 

a spirituálnych aktivitách organizovaných a realizovaných mimo týchto 

cirkví. V prvej fáze riešenia sa venujeme skúmaniu príčin, ktoré vedú hlavne 

mladú generáciu k hľadaniu a inklinácii k novým formám spirituality, 

špecificky spirituality založenej na zážitku. Tento fakt sa netýka výlučne 

mladej generácie, emocionalita v prežívaní spirituality sa objavuje vo 

všetkých generáciách, i keď v rozdielnych podobách. V projekte sa prioritne 

venujeme mladej generácii a v záverečnej fáze jeho riešenia budeme 

formulovať perspektívy vývoja religiozity a jej prejavov. Aj z tohto dôvodu 

sa v projekte zameriame na túto cieľovú skupinu.  

Pri skúmaní nových či alternatívnych foriem spirituality sa v teoretickej 

rovine venujeme aj otázkam ich vzťahu k náukovej základni, z ktorej 

v jednotlivých prípadoch vychádzajú. Sledujeme i to, akým spôsobom sú 

konkrétne formy spirituality prepojené s učením cirkví, ku ktorým reálne či 

formálne patria.  

Okrem foriem spiritualít prepojených s oficiálnymi cirkvami sa projekt 

zaoberá aj formami, ktorá sa rozvíjajú mimo nich, v alternatívnych hnutiach 

a sektách. V rámci prvej fázy riešenia projektu sa venujeme i komparácii 

náukových východísk hnutí s alternatívnou spiritualitou a hnutí patriacich do 

oficiálnych cirkví. 
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Príspevky, ktoré odzneli na vedeckom seminári, sledujú plejádu 

problémov, ktoré sme predstavili v predchádzajúcich riadkoch. Autori sa vo 

svojich textoch orientujú na špecifické zmeny, ktoré sa dotýkajú mladej 

generácie z pohľadu sociologického, religionistického, pedagogického či 

teologického. V jednotlivých príspevkoch môže čitateľ nájsť mapu 

základných súvislostí, v ktorej sú načrtnuté základné problémy v oblasti 

vieroučnej, špecificky v učení o Bohu a Cirkvi. Svoju pozornosť autori 

zamerali aj na význam emócie a zážitku z pohľadu psychológie osobnosti 

a v prežívaní spirituálnej skúsenosti. Teoretická platforma je doplnená 

pohľadmi na problémové formy spirituality, význam svedomia a cnosti pre 

religiozitu jedinca, alebo charakteristike nových hnutí a ich znakov. 

V prakticky zameraných príspevkoch môžeme nájsť bližšie predstavenie 

vybraných hnutí a problémov, ktoré sú spojené s ich spiritualitou. Najväčšia 

pozornosť je venovaná Pentekostálnemu hnutiu, ale objavuje sa hnutie Goel 

i špecifická religiozita rozvedených a znovuzosobášených. V zborníku 

nájdeme aj konkrétne výsledky výskumu religiozity mládeže realizovaného 

na vybranom území. 

 

Zborník ako celok predstavuje relatívne komplexný prehľad aktuálnych 

trendov, ale i problémov, ktoré sa objavujú v súčasnej religiozite a jej 

prejavoch. Jednotlivé príspevky sú východiskom pre druhú fázu riešenia 

projektu, v ktorej sa výskum zameria na hĺbkovú analýzu identifikovaných 

problémov. 

 

 

Peter Kondrla - Eva Ďurková 

editori 
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Esencia katolicizmu a aktuálne trendy v religiozite.  

Náčrt mapy výskumu. 

Ľubomír Hlad 

Ak je naším zadaním zhodnotiť aktuálne trendy v religiozite, je potrebné 

všetko, čo sa predstavuje ako „nové“ porovnať s pôvodným, čiže 

originálnym. Autentickosť a pneumatická inšpirovanosť nového je 

garantovaná v logike náuky J. H. Newmana len vtedy, keď nové „logicky 

súvisí s počiatočnými údajmi a neprotirečí pôvodnej náuke“, pretože 

„autentický vývoj zachováva a chráni predchádzajúce formulácie“1. To 

znamená, že nové je potrebné porovnávať s tým, čo tvorí základ, alebo 

esenciu katolicizmu. Na to, čo tvorí podstatu katolicizmu, odkazuje krátka 

ilustrácia z duchovnej tradície judaizmu, ktorá sa v úvahách nad biblickými 

zvieratami zamýšľa aj nad baránkom: „Tento baránok bol skutočne zvláštne 

stvorenie. Podľa legendy bol stvorený za súmraku prvého sabatového večera 

a od tej doby býval v raji a čakal na chvíľu, kedy zaujme Izákovo miesto na 

oltári. Ani jedna časť jeho mŕtveho tela nevyšla nazmar. Popol z kusov, ktoré 

zhoreli na oltári, vytvoril základ vnútorného oltára Chrámu. Na tento oltár 

sa raz ročne na Jom kipur, na výročie obetovania Izáka, prinášala kajúca 

obeť. Z baránkových šliach vyrobil Dávid desať strún pre svoju harfu. Vlnu 

použil Eliáš na plášť. A čo sa týka rohov, na ľavý sa zatrúbilo po zjavení na 

Sinaji. Pravý sa použije, aby sa oznámil Mesiášov príchod“2.  

V duchu príbehu je možné konštatovať, že všetko, čo tvorí podstatu stavby 

katolicizmu pochádza z Božieho Baránka – Krista. Z neho pochádzajú 

inštitúcia, kult, proroctvo, zákon, zmluva, vykúpenie. Inými slovami, 

martýria, liturgia, diakonia, sú sviatostným sprítomnením Kristovho 

ohlasovania, obety, služby. Len to, čo nachádzame na Kristovi môže tvoriť 

obsah aj novej formy kresťanstva v podmienkach postmoderny. Potrebu 

sprístupňovať skúsenosť Cirkvi vyjadruje aj  Záverečné posolstvo Božiemu 

ľudu o novej evanjelizácii z roku 2012:  

Dielo novej evanjelizácie spočíva v tom, že sa srdciam i mysliam 

dnešných ľudí – ktoré sú neraz rozptýlené a zmätené – no predovšetkým nám 

samým, predkladá krása a trvalá novosť stretnutia s Kristom. Všetkých vás 

                                                        
1 Por. Medzinárodná teologická komisia, Výklad dogiem, SSV, Trnava 2002, b. 90; 92.  
2 M. Podwal, Židovský bestiář, Sefer, Praha 2016, s. 18. 
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teda pozývame kontemplovať tvár Pána Ježiša Krista a vstúpiť do tajomstva 

jeho života, ktorý za nás úplne obetoval na kríži a ktorý Otec potvrdil ako svoj 

dar vzkriesením Ježiša z mŕtvych a nám odovzdal skrze Ducha Svätého. 

V Ježišovej osobe sa odhaľuje tajomstvo lásky Boha Otca k celej ľudskej 

rodine, ktorú neponechal napospas jej fiktívnej nezávislosti, ale ju spojil so 

sebou skrze obnovenú zmluvu lásky. Cirkev je priestorom, ktorý Kristus 

v dejinách ponúka, aby sme sa s ním mohli stretnúť, pretože jej zveril svoje 

slovo, krst, ktorý z nás robí Božie deti, svoje telo a krv, svoju milosť 

odpúšťania hriechov, predovšetkým vo sviatosti zmierenia, a tiež skúsenosť 

spoločenstva odrážajúcu tajomstvo samotnej Najsvätejšej Trojice a silu 

Ducha Svätého, ktorý plodí lásku ku všetkým... Musíme budovať pohostinné 

spoločenstvá, v ktorých nájdu svoj domov všetci, čo žijú na okraji 

spoločnosti, a tiež umožnia konkrétne zažiť spoločenstvo, ktoré dokáže silou 

vrúcnej lásky – „hľa, ako sa milujú!“ (Tertulián, Apologetico 39, 7) – 

pritiahnuť sklamaný pohľad dnešného ľudstva. Krása viery musí zažiariť 

osobitne pri posvätnej liturgii a predovšetkým v nedeľnom slávení 

Eucharistie3. 

V tomto zmysle je žiaduce chápať aj úlohu Ducha Svätého, čiže ako 

Ducha Ježia Krista, Ducha Pravdy, ktorý berie z toho, čo je Kristovo: „Preto 

som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 15)4. Oddelené 

vnímanie osoby Ducha Svätého a jeho pôsobenie v dejinách mimo väzby na 

Otca a Syna, by bola istá forma triteizmu, na ktorú poukazuje J. Ratzinger: 

„Pochopiť správne Ducha nemožno bez Krista, ale ani Krista bez Svätého 

Ducha“5. Novosť, ktorú prináša Duch Svätý nie je néos – chronologická 

novosť, ale skôr kainós – teologická novosť, čiže novosť, ktorá obnovuje 

a ktorá má kristologické črty, pretože Ježiš je „nová brána do kráľovstva“ 

a jeho učenie je nové učenie – „didaché kainé“ (Mk 1, 27)6.   

                                                        
3 Biskupská synoda o Novej evanjelizácii, Posolstvo Božiemu ľudu, b. 3; zdroj: 

https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ostatne-dokumenty/c/biskupska-

synoda-o-novej-evanjelizacii-posolstvo-boziemu-ludu  
4 Posolstvo Božiemu ľudu biskupskej synody o novej evanjelizácii vždy hovorí 

o Kristovom Duchu, čiže v jednote s osobou Krista; por. 

https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ostatne-dokumenty/c/biskupska-

synoda-o-novej-evanjelizacii-posolstvo-boziemu-ludu  
5 J. Ratzinger, Cirkevné hnutia a ich miesto z teologického hľadiska, in Pápežské listy 

a vatikánske dokumenty, 14, Bratislava 1998, 15.  
6 Por. N. di Bianco, La rilevanza neotestamentaria dell’aggettivo ‚nuovo‘ e la ‚nuova 

evangelizzazione‘, in Rivista Liturgica 2 (2013), 257-275.   
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Esencia katolicizmu  

Odpoveď na otázku o Kristologickej esencii kresťanstva sa pokúsili nájsť 

viacerí teológovia. Je pravdou, ako upozorňuje fundamentálny teológ 

E. Salmann, že chcieť fixovať, alebo vyčerpávajúcim spôsobom popísať 

a vtlačiť do jedného balíka tajomstvá Trojice, stvorenia, vtelenia, Veľkého 

piatku, Paschy, milosti, nie je možné, pretože tieto základné mystériá 

kresťanstva sú plné tajomstva a pre svoju neuchopiteľnosť si vyžadujú 

otvorenosť, pokoru, odvahu, schopnosť preciťovať stigmy kresťanských 

tajomstiev a najmä modlitbu7. Napriek tomu v radosti z dobrodružstva, 

z pestrosti dejín kresťanstva a jeho foriem, zároveň vo vedomí 

nedostatočnosti nášho jazyka8 sa o niečo podobné pokúsiť treba vždy nanovo. 

Na prvom mieste treba hľadať odpoveď u svätých, ktorých životy sú istým 

spôsobom „teologickými miestami“ (loci theologici). Takto uvažuje 

o svätých spomínaný E. Salmann, keď hovorí: „V telách mučeníkov, panien, 

mníchov... máme prvé predstavenie kresťanstva... Tieto vystavené, mučené, 

odcudzené, vykorenené telá... dosvedčujú inakosť Boha, odlišnosť Boha od 

sveta“ 9. V podobnom duchu sa vyjadruje aj S. Spinsanti: „Teológia sa 

nemôže zaobísť bez životopisného materiálu. Teológia je podstatne zhrnutá 

v životopise... Keď sa teológia obracia k životom veriacich, nachádza cestu, 

aby sa sama reformovala, robila svojej učenie vierohodným, aby rástla jej 

vernosť pôvodnému presvedčeniu i prispôsobeniu našej dobe... Stretnutie 

s týmito životmi otvára, rozširuje a snáď aj poopravuje duchovný pohľad 

spoločenstva... Môže oplodňovať teológiu konkrétnou skúsenosťou... [Životy 

svätých] sú životnou syntézou kresťanského posolstva, ktorú uskutočnili istí 

veriaci našej doby“10. Spomedzi svätých, ktorých biografie a dielo sa dá teda 

chápať ako isté „teologické miesto“, je žiadúce najmä v našom prostredí 

sústrediť pozornosť na slovenské martyrológium11.  

                                                        
7 Por. E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 45-46. 
8 Por. E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 46. 
9 E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, Cittadella Edirice, Assisi 2009, 294.  
10 S. Spinsanti, „Vzory duchovní“, in S. de Fiores, T. Goffi (ed.), Slovník spirituality, 

Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 1999, 1133-1134.  
11Zvláštnu pozornosť si zaslúžia mená: Agnesa Otília Schalthausen (1645 – 1705), 

František Beluš (1830 – 1873), Otakar Prohászka (1858 – 1928), Andrej Alojz Chmeľ 

(1913 – 1939), František Munk (1895 – 1945), Tomáš Dezider Munk (1924 – 1945), Pavol 

Strauss (1912 – 1994), Štefan Hlaváč (1903 – 1983), Pavol Mária Hnilica SJ  (1914 – 

2000), Eduard Nécsey (1892 – 1968) ale najmä naši blahorečení ako bl. Sára Salkaháziová 

(1899 – 1944), bl. Anna Kolesárová (1928 – 1944), bl. Zdenka Cecília Schelingová (1916 
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Skupinu teológov pátrajúcich po podstate katolicizmu otvára Karl Adam 

(1876 – 1966)12. Do okruhu tých teológov, ktorí sa v rôznych ekleziálnych 

prostrediach snažili o odhalenie podstaty kresťanstva13, je na katolíckej strane 

                                                        
– 1955), bl. Pavol Peter Gojdič (1888 – 1860), bl. Metod Dominik Trčka (1886-1959), bl. 

Titus Zeman (1915 – 1969), bl. Vasiľ Hopko (1904 – 1976);  Por. V. Judák, Boží priatelia. 

Slovenské martyrológium, SSV, Trnava 2016.  
12 K. Adam, L’essenza del cattolicesimo, Morcelliana, Brescia 1962: „Ako ukazujú dejiny 

kresťanstva, kresťanstvo je život, ktorý vyviera v pôvodnej sile z osoby Krista... 

Nekomunikovalo sa len úzkej skupine učeníkov, ale v neuveriteľne krátkom čase sa 

rozšírilo do celého antického sveta, vo svojom lone splodilo nové civilizácie, národy a bez 

toho, aby bolo uväznené, pokračuje dodnes v zjavovaní nevyčerpateľného 

a neprerušiteľného života... To priznávame bez červenania, s hrdosťou: katolicizmus nemá 

byť identifikovaný len s prvotným kresťanstvom, alebo s Kristovou zvesťou, podobne ako 

dospelý dub nie je identický so žaluďom. Je tu uchovaná esenciálna fyziognómia (podoba), 

avšak nie mechanickým, ale organickým spôsobom... Kristova zvesť by nebola živou 

zvesťou, ani semienko, ktoré zasial do zeme by nebolo živou zvesťou, keby bolo bývalo 

večne ostalo malým semiačkom z roku 33, nezapustilo by korene a neasimilovalo cudziu 

matériu; keby s pomocou tejto matérie nevyrástlo do podoby stromu, na ktorého konároch 

môžu hniezdiť nebeskí vtáci“; zdroj: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/csi.htm#a 

Pohľad, ktorý sumarizuje idey obsiahnuté v úvode do knihy  L’essenza del cattolicesimo 

(1929), ponúka štúdia Ľ. Hlad, Hugo Rahner e la teologia kerymatica, Evropské 

vzdělávací centrum, Praha 2013, 31-33: K. Adam hľadá „Jednotný základ pre 

rekonštrukciu a obrodu západnej kultúry“. Moderný človek, ktorého má Adam pred očami 

je „vykorenený“ človek, ktorého duchovný život je ochudobnený o absolútno... Výrazom 

takéhoto vykorenenia je strata zmyslu pre osobné a sociálne väzby, ktoré sa upevňujú cez 

radosť a bolesť, cez modlitbu a lásku... Pretrhávaním väzieb s Cirkvou (a s ostatnými 

ľuďmi) stráca schopnosť k sociálnej solidarite... Autonómny človek sa v konečnom 

dôsledku stáva osamelým a izolovaným. Vykorenenie človeka z Boha a zo spoločenstva 

ľudí, vedie nakoniec k oddeleniu od vlastného empirického Ja. To znamená, že sa stáva 

človekom len „akoby“, hypotetickým človekom a preto sterilným, neplodným, 

odcudzeným realite, zloženým z čistej negácie. Majúc na zreteli západnú civilizáciu 

pozostávajúcu z „vykorenených“ ľudí, Adam necháva nanovo zažiariť plnosti, kráse, 

kompaktnosti katolicizmu, ktorého najvnútornejšie jadro sa snaží definovať. Doňho patria: 

Kristus v Cirkvi, Cirkev ako Kristovo telo, cez ktorú sa prichádza ku Kristovi, Cirkev 

založená Kristom a vedená Petrom, spoločenstvo svätých, katolíckosť a exkluzívnosť 

Cirkvi, sviatostná a výchovná aktivita Cirkvi.  
13 Por. A. von Harnack, L’essenza del cristianesimo, Torino 1903 (orig. ted. 1901); G. 

Mattiussi, L’essenza del cristianesimo, Monza 1903; E. Buonaiuti, L’essenza del 

cristianesimo, Roma 1922; R. Guardini, L’essenza del cristianesimo, Brescia 1950 (orig. 

ted. 1949); M. Schmaus, Essenza del cristianesimo, Alba 1958. 
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možné zaradiť H. Rahnera14, J. Ratzingera15, alebo Karl-Heinz Menkeho 

s nedávnou publikáciou Sviatostnosť – esencia katolicizmu a jej rany. 

(Sacramentalità. L’essenza del cattolicesimo e le sue ferite)16.  

Náhľad na teologické diela a životy svätých potvrdzuje, že esencia 

katolicizmu bude pozostávať z komponentov, ktoré v reprezentatívnom 

výbere predstavuje P. Strauss v liste mladej konvertitke z 25. 10. 1948: 

                                                        
14 Podstatu katolicizmu H. Rahner vidí v tom, čo Tradícia nazýva termínom kerygma, ktorá 

vyviera z Božieho zjavenia. Z kerygmy sa má následne odvíjať aj aktuálne kázanie. Takto 

sa komunikuje „nový život“, ktorý je účasťou na trojičnom živote. Táto participácia sa deje 

v Kristovi a skrze Krista, ktorý je človek a Boh, cez jeho priestorovo-časové rozvinutie 

v Cirkvi a vo sviatostiach. Tu sa teda ukazujú esenciálne prvky kerygmy (a teda 

katolicizmu), ktoré autor radí do dvoch línií. Prvá je transcendentno-neviditeľná a patria 

tu tajomstvá: Trinitas-elevatio creaturae in consortium Trinitatis, peccatum originale – 

Unio hypostatica – Corpus mysticum Ecclesiae – gratia Christi santificans – visio beata 

Trinitatis. Druhá je viditeľná a teda dejinná línia, ktorá pomenúva základné prvky 

katolicizmu, formujúce konkrétny život veriaceho: Vita Jesu – Ecclesia visibilis – 

sacerdotium visibile – sacramenta – carnis resurrectio et nova terra.; Por. H. Rahner, 

Teologia e kerygma, Morcelliana, Brescia 1958, 22-23; H. Rahner, L’homo ludens, Brescia 

1969; H. Rahner, L’uomo nella storia, Torino 1968.  
15 Por. J. Ratzinger, Úvod do kresťanstva, Dobrá kniha, Trnava 2007, 193-215.  
16 Por. K.-H. Menke, Sacramentalità. L’essenza del cattolicesimo e le sue ferite, 

Queriniana, Brescia 2015. Úvodná štúdia sumarizuje hlavné idey nasledovne: 

„Sviatostnosť, čiže sviatostná forma myslenia je esencia katolicizmu... Ak katolicizmus 

stojí a padá na sviatostnosti – sviatostnosť je oveľa viac ako strohý sakramentalizmus – je 

nevyhnutné zdôrazňovať, že sviatostné sprostredkovanie spočíva na rozlíšení (nie 

identifikácii) viditeľného a neviditeľného, pri zachovaní ich neoddeliteľnosti. Autorita 

Krista a autorita apoštolskej služba, pravda sama v sebe a dogma, ktorá na pravdu 

odkazuje, sa majú k sebe ako signifikát a signifikant (význam a nositeľ významu) 

v jednom symbole, čiže odlišní ale neoddeliteľní. Preto Katolícka cirkev chápe ako 

sviatosť nielen sedem fundamentálnych aktov, ale aj samú seba. Karl-Heinz Menke ide 

ešte ďalej. Ak je esenciou kresťanstva sviatostný princíp, je nutné uznať, že 

najvnútornejšiemu jadru katolíckej identity v posledných desaťročiach boli zasadené 

hlboké rany, ešte hlbšie ako tie, ktoré jej zasadila protestantská reforma a európske 

osvietenstvo. Prvú ranu zasadila tzv. postmoderna, druhú povrchný ekumenizmus, ktorý 

zatvára oči pred základnými rozdielmi medzi kresťanskými vyznaniami. Úvaha Menkeho 

o sviatostnosti, ktorá je pod tlakom, sa neobmedzuje len na teóriu a ideál, ale dotýka sa aj 

vysoko aktuálnych tém. Je možné prijať myšlienky o pripustení žien ku kňazstvu, 

o zredukovanej Eucharistii na spoločné stolovanie, o relativizácii manželskej 

nerozlučnosti, o transformácii Cirkvi zhora na Cirkev zdola? Kto neuznáva, že esenciou 

katolicizmu je sviatostnosť, ten odpovie áno a nebude v tom vidieť stratu vlastnej identity.“ 

zdroj: https://www.libreriadelsanto.it/libri/9788839904720/sacramentalita.html 
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„Odovzdajte sa Bohu a jeho svätej vôli celá, chcite byť celá jeho, chcite byť 

svätou. Snažte sa dostať blízko a vždy bližšie k tlkotu jeho Najsvätejšieho 

Srdca, aby sa medzi jeho Božské Srdce a Vaše srdce nedostalo nič... Žite 

v modlitbe, ustavičnej modlitbe, v ustavičnom vedomí prítomnosti Božej 

a v ustavičnom vedomí blízkosti smrti... Žite stále s Kristom. Nech Vás stále 

živí, odprevádza či na Olivovej hore..., či na kríži... Žite spolu s cirkevným 

rokom, a odhalia sa Vám neskonalé poklady večnej múdrosti a poézie. 

Spoznajte životy svätých, učte sa od nich... Naučte sa milovať a poslúchať 

detinskou oddanosťou a poslušnosťou Matku Cirkev, ktorej údom tajomného 

tela sa stanete... Hľaďte predovšetkým na jej večnú hlavu, ktorou je Kristus, 

na jej srdce, ktorým je Mária... A nakoniec Vám chcem povedať, že kľúč 

k všetkému je láska. Kto má lásku, má všetko, múdrosť i moc“.17 Esencia 

katolicizmu vyžaruje zvlášť z tých Straussových úvah, ktorými sa prihovára 

ku konvertitom alebo hovorí o vlastnej konverzii. Takto sumárne vidí 

„katolicizmus ako celok mystického tela Kristovho“18. K podstate 

katolicizmu je teda možné zaradiť: sentire cum ecclesia, Pannu Máriu – 

Spoluvykupiteľku („Kristus z nej a s ňou začal a skončil svoje dielo“19); 

utrpenie a kríž, Eucharistiu („Biely bod, okolo ktorého sa krúti svet a všetok 

život a ktorý je večnosťou“20), modlitbu, pokoru a obetavosť21.V presvedčení, 

že esenciou katolicizmu je láska sa P. Strauss spája s J. Ratzingerom, ktorý 

hovorí: „V šiestich princípoch sme objavili takpovediac elementárne častice 

kresťanstva. Ale nemusí byť za nimi jediný jednoduchý stred kresťanstva? 

Musí, a myslím si, že môžeme vyhlásiť, že šesť princípov sa sústreďuje 

v jedinom princípe lásky“22. Pre spojitosť Ratzingerových ideí s predmetom 

nášho záujmu, sa pozrime na jeho text bližšie.  

Esencia katolicizmus podľa J. Ratzingera 

Šesť princípov, ktoré autor načrtáva sú akoby vzorcom na výstavbu 

kresťanskej existencie a súčasne tvoria vzorec pre esenciu – podstatu 

kresťanstva. Tieto princípy sú: princíp jednotlivec a celok; princíp „pre“; 

                                                        
17 P. Strauss, Ecce Homo, zv. 1, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2009, 221-222. 
18 P. Strauss, Prečo som sa stal katolíkom – Mozaika nádeje, 62.  
19 P. Strauss, V záhrade záhad, Ecce homo, zv. 1, 181.  
20 P. Strauss, Eucharistia očami konvertitu, Mozaika nádeje, zv. 1, 125.  
21 P. Strauss, Prečo som sa stal katolíkom – Mozaika nádeje, 66.  
22 J. Ratzinger, Úvod do kresťanstva, 215. 
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princíp inkognita; princíp presahovania; princíp definitívnosti a nádeje; 

princíp prijímania a kresťanskej pozitívnosti.  

1. princíp – „princíp jednotlivec a celok“. V jadre chce vyvrátiť tvrdenie, 

že pre spásu jednotlivca nie je treba ani Cirkvi, ani dejín spásy, ani vtelenia, 

ani utrpenia Boha vo svete, pretože Boh nepotrebuje nijaké medzičlánky, aby 

mohol vstúpiť do duše jednotlivca. Daný princíp teda znamená, že kresťanská 

viera jednotlivca nevyrastá z neho samého, ale len cez sprostredkovanie 

celkom ľudstva a dejín. Človek môže jestvovať iba tak, že od niekoho iného 

pochádza, je úplne postavený na vzťahu a k sebe samému prichádza nie 

prostredníctvom seba, ale cez iného. Duchovný život viery závisí tiež od 

média, ktorým je jazyk a ktorý prichádza zvonka a zďaleka. Jazyk je 

predpoklad našej prítomnosti. Len vďaka jazyku, ktorý je výrazom 

komplexnosti dejín a ktorý uchováva akýsi kolektívny vzor života, človek 

dokáže realizovať svoju existenciu. Kresťanská existencia je takto zameraná 

na celok, je zameraná na spásu celku. Ale to je možné len preto, lebo 

v kresťanstve je prítomný aj princíp „jednotlivec“, ktorý je spásou celku, 

ktorý nie je iba sám pre seba, a celok prijíma spásu výlučne od jednotlivca, 

ktorým je Kristus. Z toho vyplýva, že ku kresťanskej podstate patrí sentire 

cum ecclesia, otvorenosť pre iných, túžba po spáse celku, vedomie 

existenciálnej odkázanosti na Cirkev (vrátane Učiteľského úradu), 

kristologická forma bytia pre iných. A to je druhý princíp J. Raztingera.  

2. princíp – „princíp pre“. V slovku „pre“ je vyjadrený základný zákon 

kresťanskej existencie, pretože Ježišova existencia je život „pre mnohých“ 

a „pre vás“, ktorý sa exemplárne dovršuje v otvorenom bytí na kríži. Pánove 

roztiahnuté ruky sú gestom, ktoré spája poklonu (modlitbu) a službu ľuďom, 

čiže existenciu pre Boha aj pre človeka. Preto byť kresťanom znamená prejsť 

od bytia pre seba k bytiu pre druhých. Základné kresťanské rozhodnutie znie: 

odpútať sa od seba a pripojiť sa k existencii Ježiša, ktorá je otvorená voči 

celku. K tomu však treba poznamenať, že kto chce dávať, musí aj prijímať, 

pretože len chcieť byť pre druhých a nechcieť uznať, že žijeme 

z neočakávaného a nevynútiteľného daru, ten by vlastne princíp bytia „pre“ 

druhého ničil. Nakoniec všetko bytie „pre“ si vyžaduje prijímanie od toho, 

ktorý je odlišný od celku ľudstva a zároveň je s ním úplne spojený: 

bohočlovek Ježiš Kristus. Z toho vyplýva, že bytie „pre“ nemôže byť čírim 

humanizmom, ani prázdnym aktivizmom za účelom uspokojenia vlastného 

prázdna, či nudy. Bytie „pre“ znamená najskôr prijímanie od ľudí a zároveň 

od Krista – Bohočloveka. Tento esenciálny princíp katolicizmu teda 
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podčiarkuje primát daru, milosti, kontemplácie, pred misijnou, alebo 

sociálnou aktivitou.  

3. princíp  – „princíp inkognita“. Božie bytie, ktoré umožňuje naše bytie 

„pre“ je bytím úplne odlišným, je nepoznateľné, skryté, viditeľné len 

v škandále ukrižovania „sub contrario“. Takto je Boh prítomný 

v skutočnostiach, ktoré z pohľadu veľkosti kozmu sú ničím: zasľúbená zem, 

Izrael, Nazaret, kríž, Cirkev. Zem je prášok v kozme a predsa miesto 

božského konania vo vesmíre; Izrael je maličký národ a predsa miesto 

Božieho zjavenia vo svete; Nazaret nič dobré a predsa miesto jeho 

definitívneho príchodu; kríž ako výraz stroskotanej existencie a predsa 

možnosť priamo sa dotknúť Boha; Cirkev – pochybný útvar našich dejín 

a predsa trvalé miesto Zjavenia. To sú miesta, v ktorých zdanlivo Boh mizne, 

stráca sa v čoraz menšom. Kozmicky a svetsky malé predstavuje vždy 

znamenie Boha, ktorý je nepoznateľný. Preto podstatou katolicizmu je vždy 

to menšie, malé, nenápadné dieťa – Vykupiteľ, umierajúci Kristus na kríži – 

škandál, bláznovstvo a predsa Božia moc; Cirkev neviestka a vo vnútri svätá 

a nepoškvrnená. Byť esenciálnym katolíkom znamená orientovať sa na 

všetko čo je z ľudského hľadiska neatraktívne (utrpenie, vernosť Cirkvi).  

4. princíp – „princíp presahovania“. Tento princíp vysvetľuje Ježiš v reči 

na hore, kde viackrát zaznie: „Preto vám hovorím: ak vaša spravodlivosť 

nebude väčšia (doslovne ak nebude presahovať spravodlivosť zákonníkov 

a farizejov), nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20). K esencii 

katolicizmu teda patrí trvalé nasadenie „robiť viac“, čiže vystúpiť zo zdanlivej 

spravodlivosti farizejov a zákonníkov. Toto robiť viac, či presahovanie sa 

však autenticky deje tam, kde si človek pokorne uvedomuje svoju 

nedokonalosť. Presahovanie má aj iný význam, ktorý by sa dal preložiť do 

slova „viac ako je potrebné“, „nadbytok“, „márnotratnosť“. Vzorom takéhoto 

presahovania je rozmnoženie chlebov, po ktorom „zvýšilo sedem košov 

odrobín“ (Mk 8, 8), alebo aj premenenie vody na víno, ktorého bolo 480 – 

700 litrov (pre potreby malej oslavy nezvyčajné množstvo). Základom tohto 

presahovania, nadbytku, plytvania je Kristus, o ktorom platí, že je 

„Nekonečným Božím plytvaním“. Nadbytok je najvlastnejšou formou dejín 

spásy, v ktorých Boh vo svojej rozšafnosti vydal seba samého, aby zachránil 

zrniečko prachu – človeka. Toto plytvanie sa uskutočňuje práve v Eucharistii, 

lebo evanjeliá o Božej rozšafnosti sú vnútorne prepojené s Eucharistiou. 

Esenciálnou podstatou katolicizmu je teda bláznovstvo lásky, ktorej zákonom 

je plytvanie, nadbytok, pretekanie a ktoré sa kondenzuje v Eucharistii.  
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5. Princíp – „princíp definitívnosti a nádeje“. Tento princíp hovorí, že 

v Kristovi sa definitívne uskutočnila záchrana človeka; že dialóg Boha 

s človekom a teda otvorenosť Boha voči ľudstvu, dosiahla v Ježišovi svoj 

cieľ, pretože cieľom dialógu nie je primárne suma poznatkov, ale zjednotenie 

s partnerom. Preto platí, že už sa nič nové nepovie, nie preto, že by sa nedalo 

ešte veľa povedať, ale preto, že sa povedalo všetko. Tým všetkým je áno 

vyslovené Kristom Bohu a v ňom sa Boh a svet zjednotili. Z tohto princípu 

vyplýva, že pre kresťana jestvuje niečo, čo je definitívne. To znamená, že 

nemá krúžiť okolo konkrétneho teraz (tzv. aktualizmus), že nemá 

premenlivosť prítomnosti vnímať ako nemožnosť povedať definitívnu 

pravdu, prípadne zaujať nemenný postoj. Znamená to prijať, že viera napriek 

tomu, že má svoje obdobia a stupne, má svoje definitívne výpovede (dogmy 

a symboly) a teda je vnútorne definitívna. Na takomto podklade je možné 

chápať a uskutočniť definitívne rozhodnutie pre nerozlučné manželstvo, 

alebo kňazstvo. Princíp definitívnosti ako esenciálna črta katolicizmu 

znamená prijať jednu centrálnu perspektívu dejín, upriamiť pozornosť na 

jediný Logos, na jedinú dejinnú udalosť spásy, na víťazné dejiny dogmy 

a Cirkvi.23 To znamená nevidieť všetko nutne z inej strany, kedykoľvek sa 

niečo predkladá ako definitívna pravda na rovine vierouky, alebo morálky.  

6. princíp – „princíp prijímania a kresťanskej pozitívnosti“. Tento princíp 

hovorí, že podstatou katolicizmu je prednosť prijímania pred vlastným 

výkonom. Inými slovami, človek sa stáva sebou nie tým, čo robí, ale tým, čo 

prijíma. Musí čakať dar lásky a lásku nemôže dosať inak, iba ako dar. Celým 

človekom sa nemôžeme stať, ak sa nenecháme milovať, ak nie sme milovaní. 

Ani spásu, ako naše najvyššie dobro, si nemožno vynútiť, vyrobiť aktivitou, 

ale len prijať. Z toho vyplýva, že nechcieť sa nechať obdarovať, chcieť iba 

konať, tým človek ničí samého seba. Tento princíp však neznamená upadnúť 

do pasivity, ale naopak. Prijatie daru umožňuje zodpovedne a bez kŕča, 

radostne a slobodne vykonávať veci tohto sveta a dať ich do služby 

vykupujúcej lásky. Esenciálny princíp prijímania teda znamená nechať sa 

milovať, nechať si darovať to, čo Boh od nás čaká, nechať si darovať lásku, 

aby sme mohli milovať, prijímať lásku a vzdávať za ňu vďaky v Eucharistii, 

nechcieť si vyrobiť spásu ani formy spásy napr. liturgickou samovýrobou.24  

                                                        
23 Por. E Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 37. 
24 Por. J. Ratzinger, Úvod do kresťanstva, 194-214. 
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Mariánska tvár esencie katolicizmu 

Miestom kontemplácie esencie katolicizmu (teologickej aj špirituálnej) je 

aj osoba Panny Márie kontemplovaná tými teológmi, ktorí Panne Márii 

priznávajú status istého živého „teologického miesta“ (locus theologicus). 

Tento status je Márii priznaný v označeniach ako „časť odzrkadľujúca celok“, 

„priezračná prizma“, „mikrodejiny spásy“25 (S. de Fiores), „ikona celého 

kresťanského tajomstva“26 (B. Forte), „kľúč ku kresťanskému tajomstvu“27 

(R. Laurentin), „istý druh syntézy všetkých predchádzajúcich zjavení 

v Božom ľude“28 (I. de la Potterie), „Mária sa v láske stáva jedným 

z najlepších teologických miest, miestom teologickej syntézy“ (F.-M. 

Lethel)29.  Myšlienku vyjadrenú spomínanými mariológmi potvrdzuje aj 

dokument Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie s názvom Matka 

Pána. Pamiatka, prítomnosť, nádej (2000): „Mariológia okrem toho, že je 

disciplínou stretnutia, je rovnako priestorom pre syntézu... Preto niektorí 

teológovia považujú postavu Panny a následne tiež mariológiu za kľúč 

kresťanského mystéria, za ikonu tajomstva, za križovatku teológie, za miesto, 

kde sa spojenie medzi jednotlivými tajomstvami – nexus mysteriorum – 

prejavuje výnimočným spôsobom v ich vnútornom a zároveň rozličnom 

prelínaní“30.  Skutočnosť, že sa v Márii sústreďujú a zhrňujú celé spásne 

dejiny, že zjednocuje a odzrkadľuje základné pravdy viery, že je kľúč 

zjaveného tajomstva, či mikrodejinami spásy, že Mária je pre teológiu 

teologickým miestom – locus theologicus, robí z jej osoby neodmysliteľnú 

súčasť katolicizmu, na spôsob sviatostného zhustenia. Preto Mária ako 

„syntéza kresťanského tajomstva a duchovnosti“, či ako ich „fragment 

reprodukujúci celok“ nie je jedným z ľubovoľných prvkov katolíckej 

spirituality, ako nie je ani ľubovoľnou teologickou témou. V osobe Márie 

                                                        
25 S. de Fiores, Kto je pre nás Mária, Trnava 2003, 14-15. Popredný taliansky mariológ S. 

de Fiores vidí Máriu „ako priezračnú prizmu, jasný diamant, ktorý‚ určitým spôsobom 

zjednocuje a odzrkadľuje v sebe základné pravdy viery‘ (LG 65), od vtelenia po Trojicu. 

Vzdať sa jej alebo poprieť jej prítomnosť by znamenalo ‚zriecť sa časti, ktorá reprodukuje 

celok, mikrodejín, ktoré odzrkadľujú spásne konanie Boha vo svete, živej osoby, ktorá má 

v sebe to, čo zmizlo v teológii‘.“  
26 B. Forte, Maria la donna icona del mistero, Cinisello Balsamo 2000, 103. 
27 R. Laurentin, Maria chiave del mistero cristiano Cinisello Balsamo 1996.  
28 I. de la Potterie, Maria nel mistero di alleanza, Genova 1988, 15. 
29 F.-M. Lethel, Teológia svätých, 80. 
30 Mezinárodní papežská mariánská akademie, Matka Páně. Památka-přítomnost-naděje, 

Kostelní Vydří 2003, 21.  
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nachádzame garanciu ortodoxie, čo znamená rovnováhy medzi dvoma pólmi 

paradoxu, ktorý je esenciálnou črtou zjavených právd kresťanstva.31 

Rozvíjajúc intuície H. Urs von Balthasara  je treba povedať, že Mária je 

miestom, z ktorého žiari jednota dvoch pólov: Starej a Novej zmluvy; 

časnosti a večnosti32; panenstva a materstva; božskej a ľudskej prirodzenosti 

Syna v jej lone (Božie materstvo); daru nestvorenej milosti aj milosti 

stvorenej v najvyššej ľudskej výrazovej forme (svätosť); pasivity, ktorá je 

najvyššou aktivitou (Addolorata)33; oslávenia v nebi i účinnej prítomnosti 

v dejinách (nanebovzatá); vykúpenia ako daru a zároveň zásluhy; vykúpenia 

ako daru aj spolupráce na spáse (Spoluvykupiteľka); útechy z milosrdenstva 

(Mater misericordiae) i spirituality chránenia sa hriechu (predvykúpená); 

doxológie v speve Magnifikat i ticha pod krížom; slávy narodenia Krista 

aj smútku pri smrti Syna; kontemplácie / zachovávania v srdci (Lk 2, 19)  

i akcie, napr. v poznámke „nemajú vína“ (Jn 2, 3); každodennosti v Nazarete 

aj sviatočnosti v Jeruzaleme; potupy aj vzkriesenia; chudoby v duchu aj 

duchovného bohatstva; skrytosti (počas verejného účinkovania Krista) 

i viditeľnosti (v čase Kristovho zjavenia na kríži); Božieho materstva i mater-

stva mystického tela Cirkvi (Mater ecclesiae); ľudského materstva i Božieho 

otcovstva34; materstva a snúbenectva; výchovy Ježiša aj Kristovho učeníctva; 

univerzálnosti Cirkvi (vzor Cirkvi) aj jej partikulárnosti (začlenenia 

do Cirkvi); autority (materstvo) i charizmy (plná milosti); prijatia Syna i jeho 

darovania; bolesti aj úsmevu.  

                                                        
31 Por. C.V. Pospíšil, Hermeneutika mystéria, Kostelní Vydří 2005, 115.  
32 Por. S. Mycek, Per una mariologia dialogante. Maria nel pensiero teologico di Hans 

Urs von Balthasar, 282. V texte sa autor odvoláva na H.U. von Balthasar, Teodrammatica 

III, 191-206; 309; 311. 
33 Pasivita poslušnosti, ktorá je zároveň vrcholným výrazom aktivity, ako ju vidíme 

u Márie na Kalvárii, je podľa C.V. Pospíšila odrazom vnútorného života Boha, ktorý je 

nemenný a zároveň plný života, v ktorom je Boží pokoj (lebo neprechádza z možnosti do 

uskutočnenia), pričom ostáva dynamický; Por. C.V. Pospíšil, Trojice a Maria z Nazareta, 

103.  
34 C.V. Pospíšil poznamenáva, že „pomer medzi Máriou a vteleným Božím Synom je 

v istom zmysle slova sviatostným znamením vnútrobožského vzťahu Otec – Syn“; C.V. 

Pospíšil, Trojice a Maria z Nazareta, 103. V týchto slovách rezonuje vyjadrenie 

dokumentu Matka Páně: „Obaja, Otec i Svätá Matka, len oni, sa môžu v sile základného 

a večného otcovstva a materstva obrátiť na Ježiša a povedať: Ty si môj milovaný syn.“ 

(Lk 3, 22; 2, 49); Mezinárodní pápežská mariánská akademie, Matka Páně. Památka – 

přítomnost – naděje, b. 39.  
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Prvou oblasťou výskumu z pohľadu teológie (fundamentálnej aj 

dogmatickej) teda je zadefinovanie podstaty katolicizmu a následne podstaty 

kresťanstva zážitkového, čiže evanjelikálno-pentekostálneho.  

Základné črty evanjelikálno-pentekostálneho kresťanstva.  

Vzhľadom na skutočnosť, že teológia pentekostálnych spoločenstiev sa 

mení v závislosti od ich teologicko-spirituálnych preferencií, nedá sa 

ponúknuť pevná štruktúra ich doktríny, univerzálne platná naprieč 

spoločenstvami. Napriek tomu je možné načrtnúť určité spoločné prvky 

prítomné vo väčšine spoločenstiev, ktoré potvrdzuje aj priama pastoračná 

skúsenosť. Takúto skúsenosť popísal teológ A. Koblyński v časopise  Rivista 

teologica di Lugano 2 (2015). Autor medzi nové prvky, ktoré popisujú 

pentekostálne kresťanstvo ako výnimočne masívny kulturálny fenomén, 

zaraďuje: bezprostrednosť osobnej skúsenosti s Bohom pomimo ekleziálnej 

mediácie; uznanie Ježiša za „osobného spasiteľa“; centrálnosť zážitku krstu 

v Duchu Svätom a používanie chariziem ako výraz nového statusu existencie; 

nové chápanie Svätého písma, ktoré spochybňuje tradičnú katolícku alebo 

protestantskú doktrínu, morálku a sociálny život; centrálnosť zázraku ako 

základného náboženského prvku; dôraz na tanec, tranz, sny a uzdravenia, čím 

sa stáva aglomeráciou viery, emotívnej senzibility a skúsenosti, pričom platí 

„verím, lebo mám zážitok“, čo dosvedčuje primát skúsenosti nad úvahou 

a aktom viery; spojenie s celou škálou nových účinkov akustických 

a multimediálnych technológií; fenomenologickú príbuznosť so šamanizmom 

v pohyboch tela, smiechu, padaní v duchu, zmenách stavu vedomia; prevahu 

ortopraxie nad ortodoxiou; chýbajúci kritický duch pre rozlíšenie 

prirodzeného a nadprirodzeného prejavu; používanie psychologických 

techník na ovplyvňovanie vedomia a podvedomia členov zo strany 

pentekostálnych lídrov; extrémny biblicizmus a odmietanie filozofickej 

argumentácie v pálčivých otázkach etiky a bioetiky či ľudských práv.35 

Pochopiteľnou je preto otázka, ktorej položenie je v aktuálnej situácii 

nevyhnutné: „Sú nové formy charizmatickej religiozity pre tradičné cirkvi 

výzvou alebo ohrozením? (...) V akej miere táto verzia kresťanského 

náboženstva zmení tradičné chápanie právd viery a morálky? Akú formu bude 

mať o niekoľko desiatok rokov katolicizmus v mnohých krajinách sveta, keď 

                                                        
35 Por. A. Kobyliński, Le dimensioni etiche dell’odierna pentecostalizzazione del 

cristianesimo, 214-215; 224-225; 227. 
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tradičná zvesť bude spojená so základnými prvkami teológie pentekostálnych 

cirkví? (...) Nerodí sa náhodou pred našimi očami nová podoba synkretického 

a ekumenického kresťanstva, ktoré istým spôsobom anuluje (invalida) 

filozofické a teologické rozhovory medzi kresťanmi rozličných vyznaní 

o vzťahu medzi filozofiou a teológiou, o možnosti racionálneho poznania 

Boha, o pravej, skutočnej a substanciálnej prítomnosti Ježiša Krista vo 

sviatosti Eucharistie? Akú dnes majú váhu tieto filozofické a teologické 

otázky?“36.  

Popísaný stav vecí teda zaväzuje k istej rádiografii celého organizmu 

pentekostalizmu, s osobitým dôrazom na jeho teologickú kostru: 

fundamentálno-teologickú aj dogmatickú. Preto otázky, ktoré si teológ 

v súvislosti s pentekostalizmom musí položiť, je potrebné rozdeliť do dvoch 

skupín: otázky vlastné fundamentálnej teológii a otázky vlastné dogmatickej 

teológii. 

Fundamentálno-teologické otázky   

Ako úvodný impulz, a referenčný rámec, bude vhodné vziať do úvahy 

názor teológa, ktorého teologická stavba kondenzuje katolícku tradíciu 

a duchovnosť a ktorý sa explicitne vyjadruje na adresu pentekostálnej 

teológie a spirituality. Je ním Jean Kiefer (1907 – 1985) známy pod  rehoľným 

menom otec Hieronym: „To, čo sa dnes nazýva teologickou vedou sa až príliš 

podobá čistému fantazírovaniu. Predstavte si oceľovú konštrukciu domu, 

zostavenú podľa presných výpočtov. Príde pomocný robotník a začne 

stavbyvedúcemu rozkazovať: Tú hornú krokvu posuňte o kus vľavo, bude to 

krajšie. A ten stĺp dole stojí moc rovno, dajte ho našikmo! Ako to asi dopadne? 

Výsledok bude strhujúci. Posvätná náuka je vnútornou konštrukciou, ktorá 

dáva stavbe našej viery pevnosť a je treba k nej pristupovať s úctou – uvážlivo 

a citlivo sa správať k celku i jednotlivým pravdám. Záväznú podobu tejto 

náuke môže dať len Cirkev. Nemôžem to urobiť ja, ani vy, ani profesor, 

ktorého obdivujete. Buď človek zo srdca prijme vieru tak, ako ju formuluje 

Kristova Cirkev, a prijme ju celú, potom je kresťanom – alebo vieru nemá. 

Dobré úmysly tu nie sú nič platné...“37 Na adresu pentekostalizmu sa 

vyjadruje nasledovne: „Koľko veľkorysosti, aká obdivuhodná priamosť, ale 

                                                        
36 A. Kobyliński, Le dimensioni etiche dell’odierna pentecostalizzazione del cristianesimo, 

212-213.  
37 Jeroným, Žít, Žít, Praha 2016, 49. 
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väčšinou je to premárnený čas! My sa nemodlíme len tak ľubovoľne. Preto, 

že sa od dôb protireformácie v Cirkvi zvoľna presadzovali prísne pravidlá 

ohľadom toho, ako sa máme modliť, dnes ešte nemusíme upadať do opačných 

krajností. Niektorí majú pravdu, keď pociťujú potrebu vymaniť sa z tesného 

obojku, aby našli cestu k modlitbe a zvykli si na ňu. Ale nakoniec kvôli tomu 

skončiť u fádnych výstrelkov, ktoré ich unavia ešte rýchlejšie, ale 

predovšetkým znechutia ich deti, to teda rozhodne nie!“38 

Otázky teologicko-metodologické 

Keďže pentekostalizmus je fenomén s  neustálenou doktrínou, je 

nevyhnutné stanoviť, ktoré pramene budú predmetom štúdia evanjelikálno-

pentekostálnej teológie a duchovnosti a aké miesto bude mať skúsenostná 

fenomenológia.  

V evanjelikálno-pentekostálnych spoločenstvách je kladený dôraz na 

misiu a aktivitu (až aktivizmus), preto je namieste otázka, či je možné núdzu 

(akéhokoľvek typu, napríklad nedostatok veriacich, odpad od Cirkvi, strata 

záujmu o aktívnu účasť na živote Cirkvi) považovať za hermeneutický kľúč 

k re-formulácii kresťanskej zvesti? Neopakuje sa tu metodologický omyl 

teológie oslobodenia, ktorá považuje materiálnu núdzu (chudobných) za 

základnú optiku pre relektúru celej kresťanskej doktríny a praxe? V tejto 

súvislosti hovorí inštrukcia Kongregácie pre náuku viery O niektorých 

aspektoch teológie oslobodenia z roku 1984 v 6. bode: „Ide tu o podriadenie 

každého tvrdenia viery alebo teológie politickému kritériu, ktoré je závislé od 

teórie triedneho boja – motora dejín“39.  

Otázka inkulturácie, misie a ekumenizmu 

Keďže pentekostálne spoločenstvá pri svojej misijnej aktivite používajú 

prvky aktuálnej masovej kultúry (hudba, jazyk, lifestyle) s odôvodnením, že 

ide o legitímnu formu inkulturácie a zároveň vyberajú záujem vzbudzujúce 

prvky pochádzajúce z nekatolíckeho prostredia (zakúšanie Ducha, 

mimoriadne javy a dary), sú namieste nasledujúce otázky: Aké sú pravidlá 

Katolíckej cirkvi pre proces inkulturácie evanjelia? Čo je skutočnou 

inkulturáciou zvesti do postmodernej kultúry a čo je kontamináciou evanjelia 

postmodernou kultúrou? Aké sú paradigmy postmoderny v oblasti 

religiozity? V akom vzťahu je evanjelikálno-pentekostálne kresťanstvo 

                                                        
38 Jeroným, Umění naslouchat, Kostelní Vydří 1995,  19-20.  
39 Zdroj: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/ 

rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_it.html  
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k paradigmám postmoderny, medzi ktoré patria: idea radikálnej plurality (pád 

metafyziky), individualizmus, sebarealizácia, primát vlastného subjektu, 

intimizácia náboženského prejavu, zážitkovosť, novopohanstvo, etika 

konečnosti, konzumizmus, sekularizácia spásy (náboženstvo ako 

kompenzácia psychosociálnej nerovnováhy, prostriedok zabezpečenia 

šťastia, pohody, prostriedok na vymanenie z rutiny všednosti a stresu), 

deplatonizácia (rozklad platónsky inšpirovaného sveta: primát jednoty nad 

mnohosťou, ducha nad telom, pravdy nad dejinnosťou, askézy nad životom, 

pozitívnosti nad kritickosťou, bytia nad efektívnosťou, intelektu nad citom), 

rehelenizácia (zvláštny pomer medzi iracionalizmom a racionalizmom), 

primát hebrejského myslenia nad kresťanským (nemožnosť jednej centrálnej 

perspektívy dejín, nemožnosť upriamenia pozornosti na jediný a definitívny 

Logos, na víťazné dejiny dogmy a Cirkvi), kritickosť voči inštitúciám.40 

V prostredí, kde sa preferuje primát evanjelizácie (prípadne tzv. 

„predevanjelizácie“  postavenej na kerygme akceptovateľnej naprieč 

kresťanskými konfesiami) nad tzv. „sakramentalizáciou“, je možné hovoriť 

o špecificky katolíckej evanjelizácii? Môže byť priestor evanjelizácie 

priestorom, v ktorom zanikajú v mene ohlasovania kerygmy doktrinálne 

rozdiely? Je evanjelizácia zo svojej povahy nadkonfesijná, alebo jej podoba 

je definovaná vieroukou danej cirkvi? Aké sú princípy ekumenickej 

spolupráce na pôde prvej evanjelizácie a novej evanjelizácie? Je možné na 

základe historických skúseností očakávať obnovu života Cirkvi cez 

akceptáciu prvkov reformácie? Je možná obnova Cirkvi zvonka Cirkvi? Nie 

je preberanie prvkov z iných kresťanských tradícií za účelom evanjelizácie 

a obnovy Katolíckej cirkvi popretím náuky koncilu o tom, že Katolícka cirkev 

vlastní plnosť prostriedkov spásy?41  

                                                        
40 Por. M. Kehl, Kam kráčí Církev, CDK, Brno 2000; E. Salmann, Presenza di spirito, 

Edizioni Messaggero, Padova 2000; E. Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, 

Citadella Editrice, Assisi 2009; S. de Fiores, Maria sintesi di valori, Ed. San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2005; C. Dotolo, Maria risposta alle attese della cultura 

contemporanea [online]. Dostupné na: http://www.carmelodotolo.eu/Theotokos.pdf  
41 Dokonalá plnosť prostriedkov spásy sa dá totiž dosiahnuť jedine skrze Kristovu 

Katolícku cirkev, ktorá je všeobecným nástrojom spásy. Lebo veríme, že výlučne 

apoštolskému zboru, na ktorého čele stojí Peter, Pán zveril všetky poklady novej zmluvy 

na budovanie jediného Kristovho tela na zemi, do ktorého sa majú plne začleniť všetci, 

ktorí už nejakým spôsobom patria do Božieho ľudu. (UR 3);  

zdroj: https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-

koncil/c/unitatis-redintegratio  

https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/unitatis-redintegratio
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/unitatis-redintegratio
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Otázka aktu viery 

Keďže k najzákladnejším fundamentálno-teologickým konceptom patrí 

viera, je žiaduce priblížiť podobu a štruktúru aktu viery v pentekostalizme. 

Na pozorovaní postavená hypotéza znie, že v akte viery pentekostálni 

kresťania zdôrazňujú primárne rozmer spoľahnutia sa na Boha (fides qua) 

a menej rozmer príklonu k zjaveným pravdám, čiže obsahu viery (fides quae), 

čo sa následne prejavuje antiintelektualizmom a biblickým 

fundamentalizmom. Takisto sa zdá, že viera v prostredí evanjelikálno-

pentekostálnom nutne predpokladá zmyslovo uchopiteľnú skúsenosť 

božského a preto je tento typ aktu viery možné podľa typológií popísaných 

fundamentálnou teológiou považovať za afektívno-skúsenostný.42 Nakoniec 

sa javí, že viera je ustrnutá vo fáze „mládežníckej“ viery (podľa typológie 

A. Dullesa, ktorý delí vieru na detskú, mládežnícku, zrelú)43. Ako je chápaná 

viera v týchto prostrediach?  

Otázka náboženskej skúsenosti 

Záľuba v „zakúšaní“ Boha (Ducha, prípadne Otca) kladie pred teológiu 

otázku: čo je to náboženská skúsenosť? Ak je náboženská skúsenosť istá 

„synestetická“ udalosť, ktorá vedie od telesného a estetického videnia 

k intelektuálnemu osvieteniu44, tak sa zdá, že pod termínom náboženskej 

skúsenosti zážitkové kresťanské zoskupenia nerozumejú duchovnú skúsenosť 

v jej najširšom teologickom význame. Základná otázka znie: Je možné 

zakúšať Boha (Ducha)? Ako sa má v tomto kontexte interpretovať text 

Kongregácie pre náuku viery Orationis formas (1990), ktorý varuje pred 

identifikáciou milosti Ducha s jeho psychologickým zakúšaním? Text znie: 

„Falošní charizmatici zo 4. storočia identifikovali milosť Ducha Svätého so 

psychologickým zakúšaním jeho prítomnosti v duši. Proti nim cirkevní otcovia 

zdôrazňovali fakt, že zjednotenie modliacej sa duše s Bohom sa uskutočňuje 

v tajomstve, predovšetkým cez sviatosti Cirkvi. Zjednotenie sa taktiež môže 

uskutočňovať cez skúsenosť kríža a tiež bezútešnosti“45. Nie je dôraz na 

duchovný zážitok implicitným uznaním univerzálnosti náboženskej 

skúsenosti, čím sa všetky náboženstvá dostávajú na rovnakú úroveň (ako to 

                                                        
42 Por. A. Dulles, Fondamento delle cose sperate, Brescia 1997, 251. 
43 A. Dulles, „Víra zraje s věkem“, Teologické texty 13 (2002), 21.  
44 Por. E. Salmann, Presenza di spirito, 194. 
45 Kongregácia pre náuku viery, Orationis Formas, 9; zdroj: 

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-

uradov/c/orationis-formas  

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/orationis-formas
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/orationis-formas
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učia teórie náboženského pluralizmu)? Nie je podoba extatického kresťanstva 

oživením gnostickej formy kresťanstva, či starovekých mystérií?  

Z hľadiska sociológie a psychológie je potrebná odpoveď na otázky: Čo 

rozumejú stúpenci evanjelikálno-pentekostálnej duchovnosti pod pojmom 

„skúsenosť / zážitok vyliatia Ducha?“ Aké sú kritériá pre rozlíšenie zážitkov, 

aby nedochádzalo k zamieňaniu zážitku na báze emócie s autentickou 

pneumatickou skúsenosťou?  Aká je povaha hudobného a umeleckého 

zážitku? Aké je miesto hudby a vizuálnych prostriedkov pri vytváraní 

a sprostredkovaní očakávaného zážitku? Aký psychologický účinok vyvoláva 

hudba a umenie? Akú úlohu pri sprostredkovaní náboženského zážitku 

zohráva spoločenstvo ľudí (masa)?  

Otázka biblicko-hermeneutická 

Jednou zo všeobecne priznaných čŕt pentekostálnych spoločenstiev, je ich 

príklon k spirituálnemu a fundamentalistickému výkladu Biblie.46 Aké 

princípy výkladu Písma sú v týchto spoločenstvách dominantné? Aký typ 

hermeneutiky umožňuje prejavy starozákonných postáv, prípadne prax 

prvých cirkevných obcí povýšiť za normu pre súčasnosť, zvlášť pre oblasť 

modlitby a liturgie? (Napr. tanec kráľa Dávida pred archou ako základ 

spontánnosti pri modlitbe a tvorby ľubovoľných modlitbových gest; prax 

kladenia rúk pri udeľovaní Ducha laikmi ako zdôvodnenie laického kladenia 

rúk pri charizmatickej modlitbe...)  

Otázka novosti a novej evanjelizácie 

Objavenie termínu „novej evanjelizácie“ pentekostálnymi katolíkmi sa 

pretavilo do zdôrazňovania  kategórie novosti (ako výrazu Ducha) voči 

starému, čiže aj originálnemu, autentickému, pôvodnému, tradičnému. Ide 

o novosť formy, ale aj obsahu. Nové ako výraz Ducha je a priori dobré; staré 

– hodnotené ako strnulé, mŕtve, neúčinné – je nutné zanechať. Ideu o primáte 

„pneumatickej novosti“ prítomnú v pentekostálnych spoločenstvách 

formuloval trapistický mních a teológ otec Hieronym: „Niektorí ľudia si 

myslia, že našli nový zdroj inšpirácie a horlivosti vo vnútornej vláde Ducha 

Svätého, ktorá má byť hnacou silou a novým zdrojom života viery upadnutej 

do mdloby. Nešťastné na tom je, že Ducha Svätého chápu ako všemohúci zdroj 

zmien a nových vecí. Takéhoto Ducha nám ale Pán neprisľúbil. Naopak, 

hovoril: ‚Duch, ktorého vám pošlem, nebude hovoriť svojimi vlastnými 

                                                        
46 Por. A. Favale, I gruppi del rinnovamento nello Spirito, In. A. Favale (ed.), Movimenti 

ecclesiali contemporanei, LAS, Roma 1991, 330. 
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slovami, ale povie všetko, čo počul...‘, a tak upevní učenie božského Majstra. 

Boh neposiela Ochrancu a Utešiteľa ľuďom, ktorí nechcú byť spútaní žiadnou 

povinnosťou, ale posiela ho naopak tým veriacim, ktorí musia za svoju vieru 

bojovať a trpieť.“47  

Paradigma novosti zasahuje teológiu (napr. ekleziológiu, náuku 

o sviatostiach), i spirituálnu prax (modlitbu, askézu). Aký je autentický 

význam prídavného mena „nová“ evanjelizácia? Čo sú to „nové formy“ 

ohlasovania? Aké sú teologické parametre novej evanjelizácie v náuke Jána 

Pavla II. a nasledujúceho Magistéria? Čo nové je prípustné ako organický 

vývin doktríny (ordodoxie a ortopraxie) a čo je neprípustné ako nezdravý 

vývin?  

Dogmaticko-teologické otázky  

De Deo uno et trino  

Na základe skúsenosti s náukou pentekostálnych kazateľov o Bohu, je 

možné potvrdiť prítomnosť rizika radikálneho imanentizmu. Boh ohlasovaný 

v evanjelikálno-pentekostálnych spoločenstvách ma črty Boha, ktorého 

vystihujú spojenia: „Deus ex machina“ alebo „Dio Tappabucchi – látač dier“. 

Ide o tvár Boha, ktorý je vždy človeku poruke, ktorý odstraňuje človeku 

všetky prekážky z jeho cesty. Je to podoba extrémne imanentného Boha, 

ktorého jediným zmyslom jestvovania je spokojnosť človeka. Nie je podobná, 

hoci dobre mienená náuka dôvodom k odmietaniu kresťanstva (či nového 

ateizmu)? Ako to tvrdí A. Comte-Sponville: „Jestvuje šesť základných 

dôvodov, ktoré má vedú k nevere v Boha a k viere, že nejestvuje: slabosť 

zavedených argumentov (domnelé „dôkazy“ Božej existencie); spoločná 

skúsenosť (keby Boh jestvoval, musel by sa dať vidieť, alebo by musel byť 

vnímateľný zmyslami); odmietanie vysvetlenia toho, čo nechápem, 

prostredníctvom niečoho, čo chápem ešte menej; veľkosť zla; priemernosť 

človeka; a nakoniec skutočnosť, že Boh tak odpovedá na naše túžby, že 

jestvujú všetky dôvody si myslieť, že bol vymyslený práve preto, aby ich 

uspokojil aspoň na úrovni ilúzie (niečo, čo robí z náboženstva ilúziu vo 

freudovskom zmysle slova).“48  

V skupinách zážitkového kresťanstva je živé riziko príklonu k istej forme 

„triteizmu“, ktorý je latentne prítomný všade, kde dochádza k oddeľovaniu 

                                                        
47 Hieronym, Dopisy bratru Patrikovi, Praha 2002, 73.   
48 A. Comte-Sponville, Lo spirito dell´ateismo, Milano 2007, 122.  
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osoby Ducha od osoby Syna. Podľa J. Ratzingera je táto tendencia prítomná 

tam, kde sa na pôde ekleziológie priraďuje inštitúcia kristologicko-

inkarnačnej línii a cirkevné hnutia pneumatologicko-charizmatickej línii, čím 

sa oddeľujú a stavajú proti sebe.49  

Náuka pentekostálnych kresťanov o Duchu (pneumatológia) s dôrazom na 

charizmy, sa mení na náuku o daroch Ducha – charizmológiu. Účinok Ducha 

je neraz videný mimo dejinno-spásnej optiky, ktorej vrcholmi sú tajomstvá 

vtelenia a kríža a ktoré tvoria vlastný obsah sviatostí Cirkvi. V komunitách 

zážitkového typu je Duch silou, ktorá napĺňa vnútro človeka, uspokojuje, 

oduševňuje, emotívne obohacuje jednotlivca. Menej je Duch vnímaný ako 

dynamis a  ekstasis50, čiže ako sila, ktorá vyvádza človeka von zo seba, zo 

zovretia zvyku, zo strnulosti, z vlastnej zóny komfortu, von na periférie. 

Zážitkové spoločenstvá kladú dôraz na určité prejavy Ducha ako: uzdravenia, 

proroctvá, prosperita. Takmer mimo záujmu stoja tzv. „klasické“ prejavy ako: 

poslušnosť, láska, vernosť, čistota, panenstvo, mučeníctvo, múdrosť, 

poznanie, zasvätenie51. Otázka preto znie: Kto je Duch Svätý a aké sú jeho 

účinky? Čo sú charizmy? Platí, že Duch Svätý je v Katolíckej Cirkvi 

zabudnutý Boh? Aké je učenie svätých (napr. bl. Elena Guerra) a Magistéria 

o Duchu Svätom (Lev XIII., Divinum illud munus; Ján Pavol II., Dominum et 

vivificantem)?  

Kristológia a soteriológia  

V sektore náuky o Kristovi a o spáse, je v pentekostálnych spoločenstvách 

možné rozpoznať príklon k soteriológii prosperity a uzdravenia. 

V soteriológii absentuje, alebo nie je dostatočné rozvinutá spásna dimenzia 

kríža a  utrpenia; sú preferované len vybrané soteriologické modely (napr. 

absentuje patristický koncept spásy ako spásneho poznania a divinizácie, 

alebo satisfakčný model v jeho katolíckej interpretácii; zdôrazňuje sa 

objektívny rozmer spásy na úkor subjektívneho); dôraz je kladený na „spásu 

podľa človeka“ a nie na „spásu podľa Boha“.52 Absentujú klasické témy 

soteriológie a spirituality a ich originálna interpretácia ako: obeta, zmierenie, 

zásluha, milosť, duchovná útecha, suchopárnosť, viera, nádej, láska. V tomto 

                                                        
49 J. Ratzinger, Cirkevné hnutia a ich miesto z teologického hľadiska, in Pápežské listy 

a vatikánske dokumenty, 14, Bratislava 1998, 15. 
50 Por. W. Kasper, G. Sauter, La chiesa luogo dello spirito, Brescia 1980, 79-86. 
51 Por. L. M. Örsy, Aperti allo Spirito, Editrice Àncora, Milano 1970, 18-99.   
52 Por. C.V. Pospíšil, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Krystal OP, Praha – Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, 289-300.  
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kontexte je potrebné zodpovedať na otázky: Je profil Krista v zhode 

s kristológiou prvých koncilov (zvlášť s Chalcedónskym)? Aké 

soteriologické modely sú dominantné v náuke pentekostálnych 

spoločenstiev? Ako súvisí v týchto prostrediach spása s Cirkvou? Ako súvisí 

spása s misijným aktivizmom?  

Náuka o sviatostiach  

Prax pentekostálnych spoločenstiev spôsobuje oslabovanie vedomia 

spásneho významu sviatostí. Príčinou je dôraz kladený na ohlasovanie Slova 

(evanjelizácia) a predovšetkým vytváranie nesviatostných protikladov 

k sviatostiam: krst vodou – krst Duchom; birmovanie – vyliatie Ducha; 

eucharistické slávenie – chvály; –  modlitba oslobodenia; pomazanie chorých 

– modlitba za uzdravenie; služobné kňazstvo – laické kňazstvo (preberajúce 

atribúty služobného); v priestore náuky o sviatostiach dochádza 

k relativizovaniu náuky o účinku sviatostí ex opere operato, tým, že podobný 

účinok sa prisudzuje laickej modlitbe, ktorou sa nezriedkavo dopĺňajú 

sviatostné úkony s cieľom aktivizovania (oživenia) ich účinku.  

Otázky vyvstávajúce z tejto praxe sú: Čo je po psychologickej stránke 

zážitok krstu v Duchu Svätom a s ním spojená glosolália ako jeho sprievodný 

znak? Čo je krst v Duchu Svätom z teologického hľadiska? Je správne 

zavádzať tento termín, ktorý Katechizmus katolíckej cirkvi nepozná v inom 

ako sviatostnom význame?53 Je možné zavádzať novú kváziliturgickú prax, 

ktorá nie je vlastná Katolíckej cirkvi? Je možné tvoriť nové „liturgické“ 

formy? Nejde tu o tzv. liturgicko-sviatostnú samovýrobu?54 Je možné 

akceptovať koncept „oživenia“ účinku sviatostí prostredníctvom istého 

nesviatostného laického rítu? (často ide vkladanie rúk laikov a modlitbu). 

V sektore modlitbovej praxe je možné dosvedčiť prítomnosť náuky 

o nenáležitosti liturgickej modlitbovej formy  a o nevyhnutnosti spontánnych 

modlitbových postojov a gest pri modlitbe. V priestore, ktorý kladie dôraz na 

modlitbu chvál (worship) je zreteľná jednostrannosť (koncentrácia na 

chvály), pričom takmer absentujú tradičné modlitbové formy ako meditácia, 

rozjímanie, adorácia, ruženec, krížová cesta). Dá sa potvrdiť takmer úplná 

absencia mariánskeho kultu, kultu k svätým ako i liturgických a liturgiou 

stvárňovaných subjektívnych modlitbových foriem. 

 

                                                        
53 Por. KKC 1104; 1229; 1299; 1573. 
54 Por. J. Ratzinger, Duch liturgie, Dobrá kniha, Trnava 2005, 9-17. 
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Ekleziológia 

Novovznikajúce spoločenstvá predstavujú samé seba ako autentické 

postturíčne cirkevné spoločenstvá, naplnené prvotinami Ducha. V tomto 

vedomí je presadzovaná vízia istej novej charizmatickej podoby Cirkvi, 

v ktorej má byť inštitucionálna zložka „charizmatizovaná“ z dôvodu 

strnulosti inštitucionálnej zložky Cirkvi, voči ktorej stojí cirkev 

charizmatická. Zdá sa, že ide o oživenie klasických tém liberálnej exegézy 

a teológie, ktorá učí o primáte charizmy a proroctva, pred inštitúciou 

a kňazstvom. V tomto prostredí sa učí, že Cirkev vzniká ohlasovaním, nie je 

vnímaná vo svojej sviatostnej dimenzii ako univerzálna sviatosť spásy, čoho 

potvrdením je časté nadkonfesijné spolužitie s inými kresťanskými 

spoločenstvami. Do takto chápaného cirkevného spoločenstva sa nevstupuje 

cez katechumenálnu iniciáciu vlastnú katolíckej tradícii, ale absolvovaním 

kurzu (seminára) a prijatím nových iniciačných rituálov (vkladanie rúk, 

modlitba za vyliatie Ducha, verifikovateľná prítomnosť darov Ducha – napr. 

glosolália). V prostredí katolíckych pentekostálnych stúpencov dochádza 

neraz k nesprávnemu interpretovaniu teologického statusu hnutia ako 

reprezentanta charizmaticko-pneumatickej časti Cirkvi a inštitúcie ako 

kristologickej časti. Dochádza tiež k oslabovaniu teologického významu 

služobného kňazstva cez vytváranie nových inštitucionálnych alternatív voči 

tradičným ekleziologickým konštantám ako: líder, spíker, vodca, dozorca, 

prorok, apoštol, učiteľ. V pastoračnej praxi je možné sledovať vytváranie 

samostatných ekleziálnych jednotiek pomimo farností – spoločenstiev, čím 

dochádza k oslabovaniu sentire cum ecclesia cattolica ako i väzby na farnosť 

a farára ako vlastného pastiera farského spoločenstva.55 

Naliehavé ekleziologické otázky sú: Aký je teologický status cirkevných 

hnutí? Sú evanjelikálno-pentekostálne spoločenstvá autentickým hnutím? Ak 

sú prvky autentického duchovného hnutia? Čo je v inštitucionálnej zložke 

                                                        
55 Por. „Kňaz je ustanovený svojím biskupom do určitej farnosti, kde sa  stará 

o dobro veriacich. Udeľuje im múdro a uvážlivo sviatosti, keď svojich zverených 

krstí, vysluhuje sviatosť eucharistie, sviatosť zmierenia, sviatosť pomazania 

chorých a tiež ich ako duchovný otec sobáši. Okrem iných povinností má vo 

svojej farnosti na starosť katechézu detí, mládeže a dospelých. Predovšetkým 

svedectvom svojho života ohlasuje Krista, ktorý žije uprostred svojho ľudu.“ 

P. Maturkanič, Svátosti. Viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy, KN, 

Praha 2018, 88-89.  
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Cirkvi pevne dané a čo je dejinne podmienené a premenlivé? Je možné 

očakávať štrukturálnu zmenu zavedením nových služobných stupňov popri 

diakonáte, presbyteráte, episkopáte? Aký je teologický status modlitby chvál?  

Bibliografia 

Biskupská synoda o Novej evanjelizácii, Posolstvo Božiemu ľudu. 

Kongregácia pre náuku viery, Orationis Formas. 

Medzinárodná teologická komisia, Výklad dogiem, SSV, Trnava 2002. 

Mezinárodní papežská mariánská akademie, Matka Páně. Památka-

přítomnost-naděje, Kostelní Vydří 2003.  

ADAM, K. L’essenza del cattolicesimo, Morcelliana, Brescia 1962. 

BIANCO, N. La rilevanza neotestamentaria dell’aggettivo ‚nuovo‘ e la 

‚nuova      evangelizzazione‘, in Rivista Liturgica 2 (2013). 

COMTE-SPONVILLE, A. Lo spirito dell´ateismo, Milano 2007. 

DE FIORES, S. Kto je pre nás Mária, Trnava 2003. 

DE LA POTTERIE, I. Maria nel mistero di alleanza, Genova 1988. 

DULLES, A. Fondamento delle cose sperate, Brescia 1997.  

DULLES, A. „Víra zraje s věkem“, Teologické texty 13 (2002). 

FAVALE, A. I gruppi del rinnovamento nello Spirito, In. A. Favale (ed.), 

Movimenti ecclesiali contemporanei, LAS, Roma 1991. 

FORTE, B. Maria la donna icona del mistero, Cinisello Balsamo 2000. 

HLAD, Ľ. Hugo Rahner e la teologia kerymatica, Evropské vzdělávací 

centrum, Praha 2013. 

JUDÁK, V. Boží priatelia. Slovenské martyrológium, SSV, Trnava 2016. 

MENKE, K.-H. Sacramentalità. L’essenza del cattolicesimo e le sue ferite, 

Queriniana, Brescia 2015. 

KASPER, W. SAUTER, G. La chiesa luogo dello spirito, Brescia 1980. 

KOBYLIŃSKI, A. Le dimensioni etiche dell’odierna pentecostalizzazione 

del cristianesimo, Rivista teologica di Lugano 2 (2015). 

LAURENTIN, R. Maria chiave del mistero cristiano Cinisello Balsamo 1996.  

LETHEL, F.-M. Teológia svätých, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 

2015. 



28 

MATURKANIČ, P. Svátosti. Viditelná znamení neviditelné skutečnosti 

spásy, KN, Praha 2018. 

MYCEK, S. Per una mariologia dialogante. Maria nel pensiero teologico di 

Hans Urs von Balthasar in Rivista teologica di Lugano 2 (2007). 

OTEC JERONÝM, Žít, Žít, Triáda, Praha 2016. 

OTEC JERONÝM, Dopisy bratru Patrikovi, Praha 2002. 

OTEC JERONÝM, Umění naslouchat, Karmelitánske nakladatelství, 

Kostelní Vydří 1995. 

ÖRSY, L. M. Aperti allo Spirito, Editrice Àncora, Milano 1970. 

PODWAL, M. Židovský bestiář, Sefer, Praha 2016. 

POSPÍŠIL, C.V. Hermeneutika mystéria, Kostelní Vydří 2005.  

POSPÍŠIL, C.V. Trojice a Maria z Nazareta in Dolista (ed.) Maria z Nazareta, 

Trinitas, Rím 2003. 

POSPÍŠIL, C.V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Krystal OP, Praha – 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006. 

RATZINGER, J. Cirkevné hnutia a ich miesto z teologického hľadiska, in 

Pápežské listy a vatikánske dokumenty. 

RATZINGER, J. Úvod do kresťanstva, Dobrá kniha, Trnava 2007. 

RATZINGER, J. Duch liturgie, Dobrá kniha, Trnava 2005. 

SALMANN, E. Passi e passaggi nel cristianesimo, Cittadella Editrice, Assisi 

2011 

SALMANN, E. Presenza di spirito, Cittadella Editrice, Assisi 2011. 

SPINSANTI, S. „Vzory duchovní“, in S. de Fiores, T. Goffi (ed.), Slovník 

spirituality, Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 1999. 

STRAUSS, P. S výhľadom do nekonečna, zv. 1, Vydavateľstvo Michala 

Vaška, Prešov 2009. 

 

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. 
Katedra náboženských štúdií 

Filozofická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Hodžova 1 

949 74 Nitra 

lhlad@ukf.sk 

  



29 

Emócia - cieľ alebo prostriedok? 

Peter Kondrla 

Anotácia 

Príspevok sa venuje problematike vzťahu medzi spiritualitou a zážitkom, 

spôsobom prežívania spirituality, ktoré sú spojené s emocionálnalitou. 

Zaoberá sa vzťahom medzi spirituálnou skúsenosťou a emóciou, pričom 

dôraz kladie na význam zážitku a skúsenosti v oblasti kognitívnych schopností 

jedinca. Na príklade z pedagogiky poukazuje na potrebu tzv. zážitkovej 

pedagogiky, pomocou ktorej sa rozvíja schopnosť zvládať kritické situácie 

v živote. Špecificky sa venuje aktuálnym trendom v spiritualite, konkrétne tzv. 

zážitkovej spiritualite či je emocionálna skúsenosť reálnym prostriedkom pre 

duchovný rozvoj jedinca alebo ide iba o trend, ktorý je typický pre spoločnosť 

inklinujúcu k „estetickej racionalite“.  

Úvod 

V našom príspevku chceme rámcovo zadefinovať základné pojmy 

a vzťahy, s ktorými budeme ďalej pracovať v našom projekte. Cieľom nášho 

príspevku je popísať základný vzťah medzi spiritualitou a zážitkom, či 

emocionálnou skúsenosťou. Projekt, ktorého súčasťou riešenia je aj tento 

príspevok, je orientovaný na skúmanie perspektívy vývoja spirituality na 

Slovensku. Vzhľadom na to, že sa orientujeme na perspektívu vývoja, dôraz 

položíme na mladú generáciu, pretože práve ona predstavuje potenciál, ktorý 

bude zároveň perspektívou. Keďže upriamujeme našu pozornosť na mladú 

generáciu, ako najvýznamnejším sa javí práve jej špecifický spôsob 

prežívania spirituality cez  zážitok, ktorý je sprevádzaný emocionálnym 

prežívaním určitej situácie. Najskôr sa venujeme vzťahu spirituality 

a emocionality, ich prepojeniu, ale aj potenciálnym rizikám, ktoré sa objavili 

už v minulosti. Potom obrátime našu pozornosť na stav súčasnej spoločnosti, 

ktorá je v určitých súvislostiach charakterizovaná ako spoločnosť založená na 

zážitku a emocionálnej „racionalite“. Ďalej sa pokúsime zmapovať význam 

emocionality v kognitívnom procese jedinca a naznačiť význam emocionality 

v jeho živote. Nakoniec poukážeme na potenciálne riziká, ktoré vyplývajú 

s neadekvátneho využívania emocionality v konkrétnych spirituálnych 

aktivitách. 
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Spiritualita a emocionalita 

Otázku novej stratifikácie veriacich v rámci katolíckej cirkvi sme 

spracovali s doktorandkou Ďurkovou. Vychádzali sme z výskumu, ktorý bol 

realizovaný v Nemecku v 90-tych rokoch minulého storočia a prezentoval ho 

nemecký sociológ Kehl (2000). V tomto výskume sa ukázalo, že vnímanie 

cirkvi postupuje tak, že väčšina veriacich ju vníma ako inštitúciu, ktorá 

poskytuje služby. Teda ak potrebujeme službu krstu, sobáša alebo pohrebu, 

tak sa obrátime na cirkev. Ale pokiaľ ide o osobný život a obsah viery, to sa 

stáva súkromnou záležitosťou, veriaci odmietajú, aby im cirkev zasahovala 

do individuálnej morálky a otázok svedomia. Cirkev sa stáva poskytovateľom 

služby bez záväzku. K tomu patrí aj fenomén veriacich, ktorí chodia na 

bohoslužby iba vo výročné sviatky, čo pre nich predstavuje akúsi formu 

folklórneho vyplnenia Vianoc alebo Veľkej noci. Je to pre nich emocionálne 

naplnenie tohto sviatočného času bez vnímania reálneho obsahu sviatku, 

liturgických úkonov či teologického významu. Emócia sa stala cieľom, ktorý 

sa mal alebo má dosiahnuť účasťou na liturgických aktivitách, pričom sú 

liturgické aktivity vnímané ako činnosti, ktoré musia navodiť emocionálnu 

atmosféru a osobné sviatočné naladenie. Na druhej strane to ale nemusí byť 

prekážkou pre aktívne prežívanie liturgie. Problém nastáva vtedy, ak je 

emócia to jediné, čo veriaci od liturgie očakáva.  

Môžeme konštatovať, že emocionalita a zážitok nie sú ničím výnimočným 

v prežívaním spirituality, ale ako sme upozornili, môže viesť aj 

k vyprázdneniu obsahu a strate významu samotnej spirituálnej aktivity. 

Vychádzame z predpokladu, že podobný trend, teda redukovať spiritualitu na 

čisto emocionálne prežívanie bez vnímania reálneho obsahu, môžeme objaviť 

aj v súčasnosti, u súčasnej mládeže, na ktorú je orientovaná naša pozornosť 

a náš výskum. V súčasnej dobe emocionalita v spiritualite dostáva nový 

rozmer. Máme na mysli masové podujatia organizované na spôsob koncertov 

či festivalov, ktoré lákajú mladých ľudí svojou ponukou. Predpokladáme, že 

záujem o tieto aktivity súvisí s príťažlivou dramaturgiou, v ktorej sa niečo 

neustále deje a mladý človek má dojem, akoby sa by bol ponúkaný zážitok, 

kamkoľvek sa pozrie. Vlastne ide o podobnú atmosféru letných festivalov, 

ktoré ponúkajú na jednom mieste viacero alternatív, stačí si vybrať pódium 

alebo stan, ktorý si divák vopred vyhliadne alebo ho niečím aktuálne zaujme, 

tak sa tam zastaví. To znamená, že mládež reaguje na určité ponuky rovnako, 

či prichádzajú v podobe Godzone alebo festivalu Pohoda. Cieľom je 

vytvorenie atmosféry, ktorá je vo veľkej miere závislá na množstve 
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prítomných, ktorí sa stávajú masou a získavajú zážitky či spoločne prežívajú 

emócie.  

Ako sme už naznačili, zážitok v spiritualite bol aj v minulosti zameraný 

na emocionálne prežívanie. Stačí vziať do úvahy napríklad chrámovú hudbu, 

ktorej efektom bolo navodzovanie určitej emocionálnej atmosféry 

zodpovedajúcej danej príležitosti. Monumentálne hudobné diela dokázali 

výrazne umocniť prežívanie významných sviatkov, máme tým na mysli 

prežívanie bohoslužieb. Základným znakom tohto emocionálneho prežívania 

bolo to, že emocionalita bola sprievodným javom a nebola cieľom. Ak pri 

pohrebných obradoch znela hudba a piesne, ktoré vyvolávali smútok a strach 

zo smrti, bolo to vždy iba prostriedkom k pochopeniu toho, že sa lúčime so 

zosnulým, ktorého odprevádzame do večnosti. Inak povedané, cieľom nebolo 

ísť si poplakať alebo prežiť pochmúrnu atmosféru, ale rozlúčiť sa so 

zosnulým. 

Podobne to bolo aj s architektúrou, symbolmi či výzdobou. Vždy bola 

vnímaná ako prostriedok, ako smerovanie na ceste k cieľu a nie cieľ sám. 

Podobný problém sa ukázal v minulosti už viackrát. Viac krát sa 

v kresťanstve objavila tendencia odmietnuť zobrazovanie svätých, tzv. 

obrazoborectvo, ktoré vnímalo oslavovanie obrazov ako idolatriu. Tento 

problém sa síce v dejinách vyriešil, ale je možné, že sa v súčasnosti stretáme 

s podobnou situáciou. Teda so situáciou, kde sa prostriedok zamieňa za cieľ. 

Podobne ako v prípade obrazoborectva, aj teraz sa stretáme s problémom, že 

zážitok a emócia nie je prostriedkom ale cieľom. 

Zážitok a emocionálna skúsenosť teda nie sú v rozpore s prežívaním 

spirituality. Dovolíme si tvrdiť, že sú jej súčasťou. V Biblii nájdeme viacero 

príkladov, kedy je spiritualita či komunikácia s Bohom sprevádzaná aj 

emocionálnym prežívaním percipientov. Napríklad keď Boh hovoril 

s Mojžišom na hore Sinaj, jeho reč znela ako hrom. „Celý vrch Sinaj bol 

v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako 

z taviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. 19 Zvuk rohu mohutnel. 

Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal“ (Ex 19, 18). Proces 

odovzdávania Božích prikázaní bol sprevádzaný emocionálnym zážitkom 

Božej veľkosti a prítomnosti. Takýto zážitok musel vyvolať v Izraelitoch 

určite silný emocionálny zážitok. No aj napriek tomu si vyrobili zlaté teľa. 

Alebo pri zjavení Pána na vrchu hovorí Peter: „Rabbi, dobre je nám tu! 

Urobme tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Ani nevedel, 

čo povedať, lebo sa preľakli. Tu sa utvoril oblak, zahalil ich a z oblaku zaznel 
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hlas: „Toto je môj milovaný Syn. Jeho počúvajte!“ (Mk 9,5). Opäť silný 

emocionálny zážitok, ako píše Marek, od strachu nevedeli, čo majú povedať. 

A napriek tomuto zážitku Peter zaprel, že pozná Ježiša. Aj to môže 

poukazovať na fakt, že emocionálny zážitok môže mať motivačný charakter, 

ale nie je zárukou, že sa dosiahne aj cieľ. Keď emocionalita pominie, musí 

nastúpiť racionálne hľadanie prostriedkov, ktoré umožnia reálne dosiahnutie 

cieľa.  

Emocionalita v tomto prípade nemá iba funkciu jednoduchého zážitku, ale 

má aj kognitívnu funkciu. To znamená, že pomocou emocionálneho zážitku 

zároveň získavame poznanie o Božej veľkosti alebo o jeho prítomnosti medzi 

nami. Sú známe príklady konvertitov, na ktorých zapôsobila emocionálne 

napríklad atmosféra na bohoslužbe. Práve atmosféra a zážitok im umožnil na 

vlastnej koži zakúsiť Božiu prítomnosť a bol to zároveň podnet pre ďalšie 

hľadanie pravdy.  

Považujeme za potrebné zamerať sa na presné rozlišovanie medzi 

zážitkom, ktorý je efektom vlastnej emocionality a prostredia v ktorom sa 

jedinec nachádza a zážitkom či emóciou, ktorá je reakciou na prítomnosť 

Transcendentna alebo na stretnutie s Absolútnom.  

Spoločnosť založená na zážitku 

Viacerí autori sa zhodujú na tom, že tzv. postmoderná spoločnosť je 

založená na zážitku. Znamená to, že význam racionálneho úsudku je 

nahradený zážitkom. Ako uvádzajú niektorí autori, zážitok sa stal meradlom 

kvality života.  

Zážitok v súčasnej spoločnosti má spotrebný charakter. Je vnímaný ako 

tovar. Teda zážitok má slúžiť primárne na naše pobavenie. Bauman vo svojej 

práci Tekutá modernita píše o dvoch typoch osobnostných vzorcov, ktoré sú 

príznačné práve pre spoločnosť založenú na zážitku. Je to typológia turistu 

a tuláka. Obaja majú jeden spoločný cieľ, zbierať zážitky a získavať 

skúsenosti. Spoločné majú aj to, že ich vzťah k realite je estetický. „Svet 

vnímajú ako potravu pre senzitivitu možných zážitkov a mapujú ho podľa 

zážitkov, ktoré v nich vyvolal“ (Bauman, 2002, s. 112 - 113). Vzťah medzi 

týmito dvoma vzorcami správanie spočíva dvoch protichodných postojoch. 

Turisti sú spokojní so svojím statusom a netúžia po pozícii tulákov. Naopak, 

tuláci sa snažia dosiahnuť pozíciu turistov, chcú ich životný štýl. Turista 

vystupuje ako ten, ktorý je zberačom pôžitkov a dojmov, neustále hľadá nové. 

Cieľom jeho existencie je hľadanie stále nových zážitkov a skúseností. 
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Uvedené prirovnanie poukazuje na charakter súčasnej spoločnosti, ktorý má 

svoj presah aj do prežívania spirituality. Zážitky plynú, zostávajú spomienky 

a fotografie, možno aj nové priateľstvá, ale ideme za ďalším zážitkom.  

So zážitkovou spoločnosťou zrejme súvisí aj iná charakteristika súčasnej 

doby. Už bola spomenutá estetizácia života. Estetické je novým kritériom, 

ktoré nahrádza etické či morálne. Stačí si len uvedomiť najčastejšie používané 

tlačidlo na sociálnej sieti, kde používatelia označujú príspevky nálepkou „páči 

sa mi“. Nie je tam tlačidlo, to je rozumné alebo súhlasím s týmto názorom. Je 

tam len jednoduché emocionálne vyjadrenie stavu, že sa mi to páči. Nie je 

potrebné reagovať racionálne, zdôvodňovať svoje tvrdenia, stačí jednoducho 

povedať, páči sa mi to. Na druhej strane, ak už sa objaví nejaká diskusia, tak 

má charakter skôr osočovania, skratkovitého vyjadrovania pocitov, hlavne ak 

ide o politické diskusie. Fenoménom tejto komunikácie je aj používanie tzv. 

emotikonov. Je ich celá plejáda, a ich úlohou je vyjadriť emóciu pisateľa, 

v ktorej sa skráti celý proces komunikácie a redukuje sa strohý obrázok, 

ktorým vyjadríme, že sa cítime veselo, pobavene, smutne, nahnevane a pod. 

Efektom používania týchto symbolov je zrýchlenie komunikácie. Otázne však 

je, aký je efekt tohto zrýchlenia? V prvom rade ide o zníženie možnosti 

vyjadriť komplexný obsah informácie. O to by však komunikujúci musel mať 

záujem. Stačí však obrázok alebo jedna veta a k tomu dodatok, že ma to 

pobavilo alebo zarmútilo bez toho, aby som vyjadroval svoje dôvody alebo 

hľadal dôvody , ktoré pisateľa viedli k tomu, ako sa vyjadril. Nemusím 

zdôvodňovať, prečo sa mi to páči alebo prečo ma to robí smutným. 

Jednoducho to vo mne vyvolalo pocit alebo emóciu a ja ju zdieľam, dávam 

ostatným najavo, že som smutný alebo veselý. A ostatní účastníci 

komunikácie mi spravidla dajú najavo, že sú z toho smutní alebo veselí spolu 

so mnou. Mohli by sme povedať, že je to zdieľanie emócií, komunikácia 

emócií, v ktorej sa nehľadajú riešenia ani dôvody, ale sa iba komunikujú 

emócie.  

Samotná sociálna sieť Facebook, o ktorej bola práve reč, je tiež príkladom 

toho, čo sme označili v Baumanovej terminológii ako vzorec turistu. Položme 

si otázku, ako vlastne funguje táto sociálna sieť? Aktéri na sieť vkladajú 

fotografie alebo informácie o tom, čo zažili, kde boli, čo videli, čo sa im 

udialo, čo očakávajú. Dávajú teda ostatným najavo, že sa ako Baumanovi 

turisti zúčastnili nejakej akcie, že boli na obed, boli na dovolenke, majú 

nového partnera, ochorel im pes, prijali ich na školu, čokoľvek, čo zanechá 

emocionálnu stopu. Rozmer sociálnej siete je však širší ako Baumanov turista. 
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Je to turista, ktorý sa delí o svoje zážitky s inými turistami, predbiehajú sa, 

kto získal viac zážitkov a navštívil viac miest, či získal viac priateľov 

a očakáva, že za to bude ocenený ostatnými formou „páči sa mi to“. 

 Môžeme povedať, že zážitková spoločnosť je založená na priorite 

emocionálnej komunikácie pred racionálnou. Zjednodušene povedané menej 

slov, ktoré reprezentujú významy a viac znakov, ktoré reprezentujú emócie. 

Tejto problematike sme sa venovali v projekte, kde sme sa zaoberali znakmi 

a významami hodnôt. Závery tohto projektu poukázali, že dochádza k posunu 

významov vo vzťahu ku znakom. Tento posun má za následok znižovanie 

významu racionálnej argumentácie na úkor emocionálnej argumentácie a nie 

zriedka i manipulácie. Ak sa významy hodnotného zredukujú na emocionálne 

hodnotenie, potom sme blízko davovej spoločnosti, v ktorej vodca alebo 

médium (máme na mysli mediálnu komunikáciu) dokáže jednoduchým 

spôsobom, práve vďaka vyvolaniu emócií, presvedčiť svojich poslucháčov 

o tom, že obsah ich informácie je správny. Netreba argumentáciu, stačí 

emócia. V tomto momente sa nám dokonca môže emócia za istých okolností 

javiť ako prekážka pre racionálne prijatie a spracovanie informácie. 

Netvrdíme, že emocionalita je niečo negatívne. Chceme však poukázať na 

to, že používanie emocionality spôsobom, ktorý je základom masovej 

spoločnosti a umocnený mediálnou komunikáciou môže viesť 

k vyprázdneniu pôvodných obsahov a významov, ktoré mali byť 

komunikované.  

Zážitok ako pedagogický nástroj 

Nie je zážitok ako zážitok. Shutte pri fenomenologickej analýze zážitku 

hovorí, že treba rozlišovať medzi spirituálnym zážitkom, či spirituálnou 

skúsenosťou a inými zážitkami. Podľa tohto názoru, aj návšteva nákupného 

centra môže byť pre človeka zážitkom, emocionálnou skúsenosťou. Urobiť 

toto rozlíšenie je veľmi dôležité, pretože nejde len o kvalitu zážitku či 

skúsenosti, ale je tu zmena aj v samotnom obsahu skúsenosti (Schutte, 2011). 

Pozitívnu konotáciu pojmu zážitok môžeme objaviť napríklad 

v pedagogike. V súčasnosti sa čoraz častejšie stretáme vyučovaním, ktoré 

založené na zážitku, teda žiak pri spoznávanom učive má možnosť sa 

s objektom výučby reálne sa zoznámiť alebo má konkrétnu emocionálnu 

skúsenosť s tým, o čom získava poznanie. Napríklad návšteva 

koncentračného tábora vyvoláva negatívnu emóciu vo vzťahu k totalitnému 

režimu. V tomto prípade to možno považovať za užitočné. Primárne však 
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cieľom zážitkového vyučovania nie je vyvolanie emócií, ako v prípade, ktorý 

sme práve opísali. Primárne je cieľom zážitkového vyučovania zoznámenie 

sa žiakov s reálnym predmetom, o ktorom sa učia. V tomto prípade môžeme 

hovoriť nie o vhodnosti, ale dokonca o nevyhnutnosti takéhoto vyučovania. 

Ak by sme metodiku zážitkovej pedagogiky preniesli do spirituality prípadne 

roviny náboženskej výchovy, tak to znamená, že nestačí o Bohu hovoriť, je 

potrebné aby s ním žiak mal osobnú skúsenosť. Tak ako sa na hodine fyziky 

môže pozrieť do vnútra spaľovacieho motora, tak by mal mať možnosť aj 

stretnúť sa s Bohom. Efektom teda nie je vyvolanie emócie. Hollá v tejto 

súvislosti uvádza, že v etickej výchove je cieľom zážitkovej metódy vo 

vyučovaní získavať skúsenosť s riešením morálnych dilem a problémových 

situácií, ktoré majú morálny kontext. „Zážitkové metódy sa používajú pri 

rozvíjaní vnímavosti žiakov. Sú založené na identifikovaní a preciťovaní 

predmetov, situácií, prírody, správania ľudí a pod.“ (Hollá, 2014, s. 89 - 90). 

Zážitok je tu teda prostriedkom na rozvoj osobnosti žiaka a nie na uspokojenie 

jeho emocionálnych potrieb.  

Tu je na mieste otázka, ako také stretnutie prebieha. Nie každý je 

disponovaný na vnútornú konverziu, na uvedomenie, že teraz som tu 

s Bohom, že teraz je tu Boh prítomný a ja to nejakým spôsobom vnímam. 

Predmetom nášho príspevku nie je spracovávať problematiku  spirituálnej 

teológie. Chceme však upozorniť na fakt, že sprostredkovaný zážitok 

s Bohom, či už je sprostredkovateľom jedinec alebo skupina, má svoje riziko 

v tom, že sa sprostredkovateľ stane jedinou cestou, pomocou ktorej sa človek 

môže dostať k Bohu. Môže sa to stať kňazovi alebo katechétovi, teda že sa 

ocitnú v pozícii gurua, ktorý má pravdu a jediný môže viesť človeka k pravde. 

Podobné riziko hrozí aj v prípade skupinového zážitku. Teda že prítomnosť 

Boha mladý človek zakúsi iba vtedy, keď sa zúčastňuje takéhoto podujatia. 

A keď zostane sám, potom je akoby bez prítomnosti, bez skúsenosti, bez 

zážitku. 

Na seminári odznel príspevok doktorandky Ďurkovej, kde upozornila na 

skutočnosti, ktoré získala z vlastnej skúsenosti. So svojimi spolužiakmi sa po 

návšteve jedného zo stretnutí Godzone snažili atmosféru tohto stretnutia 

opakovane vytvárať v škole, aby si zopakovali tento zážitok, aby sa vrátili 

k emocionálnemu naladeniu toho pôvodného stretnutia. Táto skúsenosť by 

mohla naznačovať, že primárnym cieľom bol zážitok zo stretnutia, ktorý sa 

snažili žiaci opätovne navodiť. Cieľom bolo opätovné vyvolanie emócií.    
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Podobným spôsobom funguje aj zážitková spoločnosť. Je to spoločnosť, 

ktorá pasívne očakáva zážitok, emóciu, ktorú sprostredkuje zábavný 

priemysel. V takomto prostredí sa ponúkajú jednostranné emócie, 

zjednodušené koncepty reality, skreslený obraz, ktorý vytvára virtuálnu 

realitu a tá je prispôsobená človeku ako spotrebiteľovi zábavy. Nie však jeho 

reálnym duchovným či racionálnym potrebám, ale skôr smerujú 

k manipulácii a vytváraniu masovej spoločnosti. Zážitok  tejto spoločnosti nie 

je prostriedkom na dosiahnutie nejakého cieľa. Zážitok je cieľom osebe. Ak 

človek prežíva pozitívnu emocionalitu pri návšteve nákupného centra, potom 

je zrejmé, že čim viac času tam strávi, tým viac služieb využije a tým viac 

nákupov zrealizuje.  

Iný príklad z pedagogiky, opäť z etickej výchovy, kde sa využíva metóda 

zobrazených vzorov, ktoré motivujú žiakov ku konaniu dobra. Lomnický 

v tejto súvislosti hovorí, že etickou výchovou aplikujeme transfér do života 

v podobe pozitívneho odkazu našich vzorov, ale musíme zároveň rešpektovať 

jedinečnosť človeka“ (Lomnický, 2015, s. 119). Zamerajme našu pozornosť 

na slovné spojenie pozitívneho odkazu. Znamená to, že zážitok je vo 

výchovnom procese viazaný na skúsenosť s pozitívnou, dobrou osobou, 

ktorej konanie chceme nasledovať. Uvedený citát sleduje skôr výchovné 

vzory v rodine, no rovnako je to možné aplikovať aj v širšom kontexte, teda 

vzory zobrazené v umeleckých dielach, médiách a všetkých dostupných 

prostriedkoch masovej komunikácie. 

V prípade zobrazených vzorov ide teda model, kde sa jedinec stretáva so 

vzormi, ktoré sú reálne živé a prichádzajú s nimi do osobného kontaktu, 

napríklad rodičia alebo učiteľ. Nejde iba o to, že ponúkajú určitý vzorový 

model správania alebo riešenia problémových situácií, ale prítomnosť vzorov 

a spolupráca s nimi zároveň vyvoláva aj pozitívnu emóciu, je to skúsenosť 

s dobrým človekom, ktorému sa chce žiak podobať. Ale nie ho slepo 

nasledovať, pretože tu už by sa nerešpektovala podmienka uvedená v citáte, 

teda rešpekt osobnosti druhého človeka. Aj v tomto prípade je teda emócia 

výchovným elementom, ktorý však sám osebe nie je cieľom, nie je cieľom 

zostať v prítomnosti dobrého, lebo mi je tam dobre ale je to podnet k tomu, 

že aj ja chcem byť takým človekom.  

Zážitok ako súčasť spirituality 

Vyššie sme uviedli, že zážitok a emócia je legitímnou súčasťou prežívania 

spirituality. To však má svoje limity a riziká. Ako uvádza Polák vo svojom 
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blogu: „ Problém zážitkovej spirituality sa ale netýka len tradičných 

polnočných bohoslužieb, týka sa viery všeobecne a to bez ohľadu na 

vyznanie. Sám o tom čosi viem. Keď som sa v minulosti zaoberal mágiou a 

(novo) pohanstvom, fungoval som presne na tejto báze. Zvláštne stavy, vízie, 

nevšedné zážitky, to bola moja mzda za najrôznejšie rituály, čím 

zaujímavejšie, farebnejšie a „magickejšie“ tie zážitky boli, tím lepšie. 

Rovnakú mzdu som kedysi dostával napríklad za fajčenie marihuany. Nie 

nadarmo východní učitelia varujú ako pred drogami, tak pred zvláštnymi 

stavmi a schopnosťami, ktoré sa objavujú u nasledovníkov jógínskej či 

buddhistickej cesty – pretože môžu ľahko uviesť učeníka na scestie“ (Polák, 

2016). 

Ak sa pozrieme na emocionalitu z hľadiska psychológie, tak zistíme, že 

predstavuje významný motivačný faktor pri rozhodovaní človeka. Emócia 

však nie je dlhodobo využiteľná ako motivácia. Zážitok zo spoločného 

stretnutia mládeže zanechá bezpochyby silnú emočnú stopu a zároveň môže 

vyvolať aj túžbu, zopakovať si takýto zážitok. Otázna však stále zostáva 

kognitívna rovina. 

Emócie sú syntézou stavu vzrušenia a kognitívnej interpretácie stimulácie. 

Významný vplyv na jedinca majú nálady, trvalejšie emočné stavy, 

vytvárajúce akési zážitkové pozadie aktuálnych dojmov, resp. akési ladenie 

osobnosti, ktoré má vzťah k temperamentu (rozjarenosť spojená s aktiváciou 

a činnosťou alebo skleslosť spojená s deaktiváciou a nedostatkom činnosti 

(Nakonečný, 1995, s. 93). Emócie a zážitok majú teda za úlohu aktivovať 

činnosť, emócia smeruje k vyvrcholeniu, ktorým je skutok. Ak si vezmeme 

jednu zo základných emócií, ktorou je strach, jej efektom je ochrana pred 

poškodením, strach máme z toho, čo nepoznáme, strach máme z toho, čo 

nedokážeme ovplyvniť a pritom to zasahuje do nášho života. Strach môže 

samozrejme viesť nielen k úteku pred problémom, ale môže viesť aj 

k hľadaniu riešenia, prípadne k snahe o pochopenie situácie a racionálne 

spracovanie potenciálnych rizík, ktoré z danej situácie reálne vyplývajú.  

My sa však v našej reflexii vzťahu spirituality a zážitku (či emócie) 

chceme zaoberať inou základnou emóciu. Ide o emóciu, ktorú mladí ľudia 

prežívajú na spoločných zhromaždeniach a akciách. Ak použijeme 

psychologickú terminológiu, tak by sme mohli hovoriť o emócii radosti. Na 

základe praktickej skúsenosti by sme to mohli nazvať až eufóriou či dokonca 

extatickým stavom v prípade niektorých spirituálnych aktivít. Štefaňák tvrdí, 

že: „Predovšetkým v religiozite orientovanej na skúsenosti a zážitky 
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(napríklad pocity, extázy a pod.) nemá taký veľký význam náboženský obsah, 

ako samotný zážitok a jeho intenzita. Čiastková identifikácia s pravdami 

viery, ako aj s morálnymi hodnotami a normami, hlásanými prostredníctvom 

cirkvi, sa stáva „normálnosťou“ (Štefaňák, 2009, s. 57). 

V súčasnosti sa však stretávame s fenoménom, ktorý je nový, aj keď nie 

celkom nový. Tento fenomén môžeme nazvať skupinová emocionalita. Teda 

zážitok prežitý v spoločenstve, emócia získaná pri stretnutí s viacerými 

ľuďmi podobného naladenia. Tento typ skúsenosti môžeme vysvetliť aj cez 

sociálne potreby, ktoré vo všeobecnosti poukazujú na to, že človek chce 

niekam patriť, potrebuje byť súčasťou spoločenstva, ktoré mu poskytuje 

oporu, ochranu, pomoc a uznanie. Prežívanie emócií v spoločenstve alebo 

v skupine má teda omnoho väčšiu intenzitu, no zároveň v sebe nesie 

nebezpečenstvo prechodu do masového správania. Masové správanie vo 

všeobecnosti charakterizujeme tým, že vzniká spontánne, vyvíja sa 

neplánovane, je relatívne neorganizované a nepredvídateľné a závisí na 

vzájomnej stimulácii účastníkov (Mikšík, 2005). Všetky tieto charakteristiky 

môžeme použiť aj pri zážitkoch na duchovných akciách, teda konkrétne tých 

akciách, ktoré majú hromadný charakter. V čom teda spočíva problém 

masového zážitku alebo, ako sme to nazvali vyššie, sociálnej emócie. 

V prvom rade problém v tom, že je neriadená. Je prirodzené, že emócia 

vzniká spontánne, ale v prípade masovej emócie to znamená, že sa naladenie 

skupiny mení podľa toho, aká konkrétna myšlienka sa v centre davu objaví. 

Ak niekto zvolá, poďme chváliť Pána, tak všetci idú chváliť Pána. Masové 

prijatie myšlienky je automatické, nepredchádza mu racionálne analyzovanie 

samotného obsahu. Zvolanie poďme chváliť Pána je vlastne iba prostriedkom 

pre dosiahnutie spoločnej emócie, kedy všetci ako masa chválime Pána. 

Otázka je, či pozitívny pocit a pozitívna emócia, ktorá z tohto stavu či 

naladenia vytryskne je naozaj emócia spojená s chválením Pána alebo len 

emócia radosti viazaná na naplnenie sociálnej potreby niekam patriť. Ako sme 

naznačili vyššie, je otázne čo je reálnym spúšťačom onej emócie.  

Na druhej strane musíme priznať, že masové aktivity boli vždy súčasťou 

náboženského života, rovnako ako emocionalita patrí ku spiritualite, tak aj 

náboženstvo a spiritualita sú aj sociálnou záležitosťou. Stačí sa pozrieť na 

rôzne procesie či púte, ktoré aj dnes lákajú množstvo veriacich. Pre mnohých 

je samotná účasť na takomto podujatí zážitkom, je to pre nich zdrojom 

pozitívnej emócie. Emócia môže byť spôsobená aj predstavou, že veľká masa 

ľudí zdieľa rovnaké myšlienky a hodnoty. Že sme v skupine, kde sa môžeme 
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cítiť ako medzi svojimi, kde nám rozumejú. Okrem toho môže byť táto 

emócia aj výsledkom pocitu vlastnej sily, zážitku z toho, že veľa ľudí vyznáva 

podobné hodnoty ako my a že tvoríme veľkú masu, v ktorej sa cítime 

bezpečne. Dokonca to môže byť v určitom zmysle aj potvrdenie vlastného 

presvedčenia. Ak si veľká skupina ľudí myslí to isté, čo si myslím ja, potom 

moje presvedčenie bude správne. A budem inklinovať k tejto skupine, lebo tu 

nikto moju pravdu nespochybní. 

Práve v tom spočíva už naznačené riziko. Masová emócia vytláča 

racionálne spracovanie obsahu, ktorý má byť sprostredkovaný. To znamená, 

že pri masovej emócii môže ísť naozaj iba o zážitok. Potom platí už povedané, 

že cieľom sa stane hľadanie ďalšieho podobného zážitku. Ak však nastúpi 

manipulácia, potom je riziko, že cez pozitívnu atmosféru a emocionálny 

zážitok vkĺznu do vedomia či podvedomia aktérov zážitku také informácie, 

ktoré racionálne nespracovali a ktoré by za normálnych okolností 

neakceptovali. Stanú sa teda objektami manipulácie. Mieru manipulácie však 

musíme posúdiť na základe reálneho skúmania tohto javu v ďalších fázach 

riešenia projektu. 

Záver 

Z doteraz uvedeného vyplýva, že pri skúmaní emocionálnych procesov, 

ktoré sprevádzajú spirituálnu skúsenosť a spiritualitu ako takú, budeme 

musieť rozlišovať. V prvom rade medzi tým, čo je a čo nie je spirituálny 

zážitok alebo spirituálna skúsenosť. To znamená, že musíme rozlíšiť medzi 

tým, ktorý zážitok a ním vyvolaná emócia sú iba subjektívnou či masovou 

záležitosťou a zážitkom, ktorý je reálne spojený s vnútornou duchovnou 

skúsenosťou, stretnutím s transcendentnom.  

Poukázali sme na fakt, že dnešná spoločnosť je spoločnosťou, kde 

dominuje estetické pred etickým a racionálnym. Táto zmena v hierarchii 

hodnotiacich procesov smeruje k tomu, že emócia a zážitok sa stávajú cieľom 

konania človeka, ide o akúsi novú formu hedonizmu, ktorá preniká aj do 

spirituality. Z hľadiska kognitívneho by zážitok a emócia mali predstavovať 

medzistupeň k osvojeniu nejakého správania alebo získania zručností pri 

riešení konkrétneho problému alebo dilemy. Ak však zážitok a emócia sú 

sami o sebe cieľom, potom je cieľom iba získanie ďalšieho zážitku 

a vyvolanie ďalšej emócie. Jedinec potrebuje emocionalitu ako súčasť svojho 

procesu poznávania. V prípade, že dominuje iba jedna zložka, vzniká riziko, 

že sa vyprázdni obsah alebo sa stratí osobný vzťah k významu. Efektom 
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spirituálneho zážitku by malo byť vnútorné obrátenie, alebo aspoň vzbudenie 

odhodlania pre zmenu života, prípadne odhodlanie vytrvať v konaní dobra, 

vytrvať v duchovnom nastavení, ktoré nie je závislé od toho, či je človek 

momentálne veselý alebo smutný. 

Zásadným sa ukázal aj fakt, že spirituálna skúsenosť, zážitok a emócia sú 

často dosahované v spoločenstve. V spoločenstve, ktoré však funguje na 

princípe masy, masového podujatia, ktoré sa podobá iným hudobným alebo 

kultúrnym podujatiam. Zážitok z takéhoto podujatia môže predstavovať 

riziko v tom, že sa stráca racionálna reflexia obsahu sprostredkovaného cez 

emóciu a otvára sa priestor pre prijatie akýchkoľvek informácií, ktoré v tomto 

prostredí odznejú a sú ponúknuté prijímateľovi či účastníkovi. Tu vzniká 

riziko manipulácie, ktoré je o to nebezpečnejšie, že prichádza pod rúškom 

duchovného obsahu a pritom jeho cieľom nie je rozvíjanie spirituality ale 

ovládnutie jedinca a eliminovanie jeho racionality, ktorá by ho upozornila, že 

niečo nie je v poriadku. 

Celkovo teda môžeme konštatovať, že zážitok a emócia patria do 

spirituality aj do osobného prežívania vzťahu s Transcendentnom. Efektom 

emocionálneho prežívania by však mal byť aj efekt v podobe motivácie ku 

konaniu alebo motivácie k vytrvalosti v duchovnom živote. V prípade, že sa 

emócia a zážitok stanú jediným cieľom, strácajú svoj spirituálny rozmer 

a stávajú sa buď nástrojom na uspokojovanie potreby získavania stále nových 

zážitkov alebo sa stanú nástrojom pre manipuláciu. Je zrejmé, že nie je možné 

urobiť jednoznačné rozhodnutie, čo je alebo nie iba hľadanie zážitku 

a zamieňanie prostriedku za cieľ. Je však potrebné pri všetkých týchto 

podujatiach mať nielen dobrý zámer, ale sledovať aj efekt, teda či sa 

podujatia, na ktorých dominujú zážitky a emocionalita nemíňajú svojím 

cieľom, či ich efektom nezostáva iba zážitok a emócia.   
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Religiózny aspekt svedomia a jedinečnosť človeka  

ako osoby v prihliadnutí na vyjadrenia Magistéria 

ostatných desaťročí 

Ivan Kútny  

Anotácia: 

V štúdii je v prizme náležitého uchopenia darov Ducha naznačená 

možnosť zorientovať sa tak v súčasnej religióznej vrave, ako aj pochopiť 

dôležité vyjadrenia súčasného Petrovho nástupcu Františka. Kam bolo 

v religióznej vrave a v živote vôbec zatlačené svedomie, ktoré je najskrytejším 

jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom? Problematika je 

pertraktovaná cez niektoré špecifiká náboženského rozmeru človeka ako 

osoby, cez základnú voľbu a napokon cez najskrytejšie jadro a svätyňu 

človeka. Zámerom je vyzdvihnúť špecifikum teologicko-náboženskej roviny, 

v ktorej možno svedomie uchopiť ako prvého „zo všetkých Kristových 

zástupcov“ a ako dar Ducha Svätého. Je nevyhnutné náležite doceniť 

svedomie tak v teórii, ako aj v praxi. V živote učeníka, živiaceho sa „svetlom 

a silou Ducha Svätého“ sa uchopenie vanutia Ducha sociologickým kľúčom 

javí prinajmenšom ako problematické. 

Úvod 

Dá sa predpokladať, že spirituálne rozhľadenému kresťanovi je na jednej 

strane vlastná schopnosť, v bázni pred Bohom, doceniť nielen osobné 

schopnosti a dary, ale aj špecifické charizmy iných. Na druhej strane 

spozorovať, že takmer dvojtisícročná tradícia Cirkvi bola a je kontinuálne 

obohacovaná novými darmi Ducha. Ako uviedol J. Ratzinger, nové 

charizmatické obdarenia jednotlivcov, apoštolské hnutia, „sa v dejinách 

nevyhnutne objavujú v stále nových podobách, pretože sú špecifickou 

odpoveďou Ducha Svätého na kontinuálne sa meniace situácie, v akých sa 

nachádza Cirkev“ (Ratzinger, 1998, s. 38). Ako bolo vlastné prefektovi 

Kongregácie pre vieroučné otázky, evidentne poukázal na nutnosť vyhnúť sa 

nejednoznačnosti, pretože hnutia sa nedajú organizovať a zavádzať podľa 

ľudských plánov či úradnej moci. Tieto „musia byť darom a sú darom!“ 

Vlastne od účastníkov diania sa nielen vyžaduje, aby boli voči nim pozorní, 

ale aby, vďaka Božiemu daru rozlišovania, prijali to, čo je v nich správne 
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a dobré, a zároveň vedeli zaujať náležitý postoj k tomu, čo je v nich 

preexponované či menej vhodné (Ratzinger, 1998, s. 38). 

V kontexte darov pre Cirkev, pre náležitejšie,1 nie adekvátnejšie vnímanie 

danej problematiky, nemožno nespomenúť Druhý vatikánsky koncil. Koncil, 

ktorý bol Božím darom pre Cirkev a pre svet, veľkým darom „Svätého Ducha 

venovaného Cirkvi“ (Ján Pavol II., 1995a, č. 36). Bol udalosťou 

Prozreteľnosti, na ktorej bolo explicitne, odvolávajúc sa na zjavené Božie 

slovo, poukázané na Ducha, ktorý posväcuje a oživuje Cirkev. Koncil zaujal 

postoj k rôznym náboženstvám, či náboženským tradíciám, zanechal 

spektrum vyjadrení súvisiacich tak s poslaním kresťanov, vrátane 

ekumenického a medzináboženského dialógu, ako aj s posväcovaním sveta 

prostredníctvom ich profesijnej činnosti a vzdávaním pravého kultu pravému 

Bohu. V tejto širokej sfére nescudziteľne primát prináleží Duchu, ktorý 

„spojený tajomným putom božského spoločenstva s Vykupiteľom človeka, 

zaisťuje trvanie jeho diela: berie od Krista a odovzdáva všetkým, neprestajne 

vstupujúc do dejín sveta cez srdce človeka“ (Ján Pavol II., 1988, č. 67). Teda 

je tu vyjadrený primát Krista a Ducha a naznačený primát srdca a svedomia. 

V kontexte darov sa však vynorí dvojitá otázka: Ako rozvíjame 

a zveľaďujeme seba samých darmi Ducha Svätého, ako sme prijali a akým 

spôsobom sme si osvojili učenie Druhého vatikánskeho koncilu? Totiž, 

náležité uchopenie týchto darov uľahčí nielen zorientovanie sa v súčasnej 

religióznej vrave, ale uľahčí aj pochopenie dôležitých vyjadrení súčasného 

Petrovho nástupcu Františka. Následne sa možno spýtať: Ako sa rozvíja nový 

humanizmus, ktorého vznik potvrdil Koncil? Aký postoj sa zaujíma voči 

obnove a re-evanjelizácie Cirkvi Svätým Duchom prostredníctvom nových 

chariziem, hnutí, prúdov a iniciatív? Nie je apriori našou úlohou rozvíjať 

koncepty otázkami naznačených problematík. 

Petrov nástupca František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium 

v širšom kontexte uviedol, že viera Katolíckej cirkvi „čelí výzve rozširovania 

nových náboženských hnutí, z ktorých určitá časť má tendenciu 

                                                        
1 Používaním pojmov náležite či náležitý nemienime vyjadriť iba to, čo možno vyjadriť 

pojmom adekvátny alebo adekvátne. Sme toho názoru, že náležitosť musí vyjadriť 

špecifikum podstaty toho, k čomu sa človek hlási nielen profesijne, ale i na náboženskej 

rovine a v dynamike Ducha v duchu. Napríklad človek, súc kresťanom sa modlí 

náležitejšie vtedy, ak tak činí subjektívne správne, v spojení sa s inými v Kristovej láske, 

na základe Kristom sprostredkovanej milosti v Duchu Svätom. Totiž pojem adekvátny 

alebo adekvátne má skôr uplatnenie v empiricky overiteľných skutočnostiach. Napríklad 

možno použiť adekvátnu techniku pre zvládnutie či prekonanie prekážky. 
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k fundamentalizmu a zasa iná smeruje k predkladaniu duchovnosti bez Boha. 

[... následne dodal], že ak časť našich pokrstených veriacich nepociťuje 

náležitú príslušnosť k Cirkvi, môžu za to aj niektoré naše štruktúry; môže 

za to málo priateľská atmosféra v niektorých farnostiach a spoločenstvách 

alebo byrokratický prístup k riešeniu problémov [... ]. Na mnohých miestach 

prevláda administratívny prístup nad pastoračným a tiež vysluhovanie 

sviatostí bez ostatných foriem evanjelizácie“ (František, 2014, č. 63). No 

popri týchto skutočnostiach stále badať aj snahy po dosiahnutí uniformity. 

Petrov nástupca na jednej strane explicitne uvádza, že Duch Svätý „vzbudzuje 

pestré a rôznorodé bohatstvo darov a zároveň buduje jednotu, ktorá nikdy nie 

je uniformitou“ (František, 2014, č. 117). Na druhej strane pripúšťa, že 

rozdiely medzi jednotlivými osobami a spoločenstvami môžu byť nepríjemné 

a spôsobujúce napätia. Kladie však dôraz na Ducha, ktorý nielen vyvoláva 

rozdielnosť, ale je aj schopný ju premeniť na evanjelizačný dynamizmus, 

ktorý priťahuje. Teda, jednotlivci uvedomujúci si rozdielnosť, nemôžu 

nepočítať s pomocou Ducha Svätého, ktorý ako jediný dokáže zároveň 

vyvolať rozdielnosť, mnohorakosť a pluralitu, a priviesť k jednote. Podľa 

Františka, ak špecifické postavenie Ducha je zatlačené do úzadia, jednotlivci 

túžiac po rozdielnosti sa vlastne uzatvárajú do svojich osobitostí 

a exkluzívností. Tým vyvolávajú rozdelenie a ak mienia vytvoriť jednotu 

prostredníctvom vlastných ľudských plánov, postupne začnú vnucovať 

uniformitu a typové schvaľovanie (František, 2014, č. 131). 

Naznačená problematika napätí a uniformity nie je nová. Na prelome 

tisícročí k nej zaujal postoj aj J. Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku 

viery v pomerne rozsiahlej štúdii Cirkevné hnutia a ich miesto z teologického 

hľadiska. V kontexte zmierňovania napätia explicitne uviedol, že je potrebné 

„jasne povedať aj miestnym cirkvám, aj biskupom, že v dušpastierskych 

organizáciách a programoch nesmú strpieť nijakú uniformitu. Svoje 

pastoračné plány nesmú klásť za mieru toho, čo je dovolené konať Duchu 

Svätému. Pri čisto ľudskom plánovaní sa môže stať, že cirkvi sa stanú pre 

Ducha Svätého, pre silu, z ktorej žijú, nepreniknuteľné. Nesmie dochádzať 

k tomu, že sa všetko bude podriaďovať jednej jednotnej organizácii. Radšej 

menej organizovania a viac Ducha!“ (Ratzinger, 1998, s. 44-45). 

Doteraz spomenutá problematika jasne naznačuje nielen rôznorodosť 

a pestrosť náboženských prejavov, ale aj evidentnú ťažkosť chcieť ich 

nejakou metódou „katalogizovať“.  
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Hoci sociologický pokus o spracovanie danej problematiky by mal 

poukázať na prínos religióznych aktivít pre spoločnosť, predsa nemožno 

nevziať do úvahy tú skutočnosť ľudského subjektu, ktorou transcenduje 

vesmír. Analyzovanie a popisovanie jednotlivých foriem religióznych aktivít, 

vybraných fenoménov v súčasnej religiozite, foriem spiritualít a špecifík 

hnutí charizmatickej obnovy sa môže javiť príznačným pre vymedzenie 

aktuálnych trendov v religiozite v cieľovom zameraní naznačenia perspektív 

vývoja súčasnej religiozity na Slovensku. Tento záber sa však javí nesmierne 

širokým a zrejme aj náležite neuskutočniteľným.  

 

Položiac si otázku – Kam bolo v religióznej vrave a v živote vôbec 

zatlačené svedomie, ktoré je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je 

sám s Bohom (GS, 2008, č. 16; František, 2016, č. 222) – sa dostávame 

k meritu nášho príspevku, k problematike svedomia. Svedomia, ktoré 

jedinečným spôsobom zohráva nescudziteľnú úlohu vo vertikálnej 

a horizontálnej dimenzii vzťahovosti, svedomia, ktoré nemôže byť 

zredukované a nikým nahradené v osobnostnom vyjadrení vlastného konania 

a nábožnosti. Nebude však našou úlohou venovať sa osobnej zodpovednosti 

za eventuálnu a zavinenú zvrátenosť jednotlivca, ktorý sa odvoláva na 

svedomie.  

Najprv zameriame pozornosť na niektoré špecifiká náboženského rozmeru 

človeka ako osoby, potom na základnú voľbu v koncepte „srdca“ a napokon 

na najskrytejšie jadro a svätyňu človeka. Pôjde nám predovšetkým 

o špecifikum náboženskej roviny, v ktorej možno svedomie uchopiť ako dar 

Ducha Svätého (Ján Pavol II., 1988, č. 36) a prvého „zo všetkých Kristových 

zástupcov“ (KKC, 1998, č. 1778). Pôjde nám o to, aby sme sa zamerali na 

svedomie, ktoré je na jednej strane „najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, 

kde je sám s Bohom“ (GS, 2008, č. 16), na druhej strane zjednocujúcim 

princípom subjektov angažujúcich sa nielen v náboženskej oblasti. Danú 

problematiku spracujeme v prihliadnutí na vyjadrenia Magistéria ostatných 

desaťročí. Magistéria, ktoré je vo všeobecnosti síce nositeľom zmyslu 

a hodnoty zákona, nie je však zákonom. 

Človek ako osoba – homo religiosus    

V podnadpise naznačený náboženský aspekt a rozmer človeka ako osoby 

je uchopiteľný tak filozoficky v prizme ontologickej koncepcie, ako aj 

teologicky. My mienime prihliadnuť  na vyjadrenia Magistéria ostatných 
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desaťročí. V kontexte koncilového magistéria, ktoré vynaložilo úsilie 

k uvažovaniu o človeku v integrálnom koncepte, sa v texte 

konštitúcie Gaudium et spes uvádza, že Sväté písmo dosvedčuje a učí, že 

človek je stvorený „na Boží obraz“ (Gn 1,27), „že je schopný poznať 

a milovať svojho Stvoriteľa, ktorý ho ustanovil za pána všetkého pozemského 

stvorenstva“ (GS, 2008, č. 12). Biblický text o stvorení človeka môže mať 

pomerne širokú interpretáciu (Murphy, 1997, s. 13), no napriek tomu možno 

vyzdvihnúť dve fundamentálne skutočnosti. Prvou skutočnosťou je Boh 

a druhou človek. V kresťanskej interpretácii textu je tajomnosť tohoto vzťahu 

recipročného charakteru medzi Bohom a človekom kontinuálne prítomná. 

Text v perspektíve Božieho projektu spásy umožňuje objaviť „jediné 

a jedinečné miesto, ktoré má človek v celom stvorení“ (Benedikt XVI., 2011, 

č. 9). Je však tento vzťah teocentrický či antropocentrický? Už na začiatku 

svojho pontifikátu Petrov nástupca Ján Pavol II. zdôraznil, že človek nenájde 

zadosťučiňujúcu odpoveď na danú otázku, ak bude oddelene pertraktovať 

dané pojmy. V skutočnosti je kresťanstvo antropocentrické práve preto, lebo 

je plne teocentrické; a súčasne je teocentrickým vďaka jeho partikulárnej 

antropocentrickosti. Túto skutočnosť špecificky vyjadruje tajomstvo vtelenia 

(Kútny, 2015b, s. 29-31). 

Na jedinečnosť človeka v celom stvorení poukazuje aj text v Knihe 

múdrosti, kde sa uvádza, že „Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil 

ho obrazom svojej podoby“ (Múd 2,23). Človek, ktorého stvoril Boh a ktorý 

nosí v sebe jeho nezmazateľnú stopu, pretože len on má „dych života“ (Gn 

2,7), sa „nemýli, keď uznáva svoju nadradenosť nad fyzickým svetom“ (GS, 

2008, č. 14) a zároveň vníma túto skutočnosť ako Božiu priazeň a dar. 

Reflexia nad biblickým textom stvorenia človeka ho pobáda náležitejšie si 

uvedomiť popri dare života, vzácne dary, ktoré dostal „od Stvoriteľa: [...] dar 

rozumu, slobody a svedomia.“ (Benedikt XVI., 2011, č. 9) Prostredníctvom 

nich spoznáva vlastnú inklináciu a smerovanie k Transcendentnu. Človek ako 

konštitučná jednota tela a spirituálnej duše (GS, 2008, č. 14) sa de facto 

nemôže plne realizovať v pozemskej dimenzii sociálno-kultúrno-dejinných 

vzťahov a podmienok. Je mu evidentne vlastné smerovanie k takému cieľu, 

ktorý prevyšuje všetky meniteľné podmienky vlastnej existencie (Giovanni 

Paolo II, 1987, č. 1). Druhý vatikánsky koncil pripomenul, že človek stvorený 

na Boží obraz je povolaný transcendovať vesmír (GS, 2008, č. 14-15). 

V transcendentnej dimenzii človeka možno badať teocentrický význam, 

pretože budúcnosť človeka je vlastne v Bohu. V Bohu je definitívna 
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a absolútna budúcnosť človeka a sveta. Boh však predovšetkým povoláva 

človeka „ako syna, aby mal spoločenstvo s ním samým a bol účastný na jeho 

blaženosti“ (GS, 2008, č. 21; Tremblay, 2016, s. 173). Biblické texty ako 

Božie slovo zjavujú, že život človeka „má synovskú povahu a povahu vzťahu. 

Milosťou [... je] skutočne povolan[ý] stvárňovať sa podľa podoby Krista, 

Otcovho Syna, aby sme boli premenení v neho“ (Benedikt XVI., 2011, č. 22).  

V kontexte doteraz uvedeného možno poznamenať, že človek, ktorého 

stvoril sám Boh „na svoj obraz“ (Gn 1,27) a podobu a ktorý nosí v sebe jeho 

nezmazateľnú pečať vzťahovosti s ním a naviac bol vykúpený „v Kristovi 

Ježišovi” (Rim 3,24), už „prirodzene túži po Bohu“ (Ján Pavol II., 1995b, č. 

35). Túto túžbu možno zrejme vnímať aj ako ozývajúce sa echo nekončiacej 

lásky v jeho srdci, ktoré plne neuspokojí žiadne stvorené dobro.2 V tradičnom 

kontexte sa explicitne uvádza, že „túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, 

lebo je stvorený Bohom a pre Boha” (KKC, 1998, č. 27), ktorý je „konečným 

cieľom človeka“ (GS, 2008, č. 41). Vlastne človek vedený inštinktom srdca 

už nielen odmieta definitívny koniec svojej osoby, ale prejavuje túžbu, 

zakotvenú v jeho srdci, po ďalšom živote. „Veď Boh povolal a volá človeka, 

aby sa k nemu primkol celou svojou bytosťou vo večnom spoločenstve 

neporušiteľného Božieho života“ (GS, 2008, č. 18). Človek ako osoba v 

interiorite vzťahu s Bohom získava a má dialogickú skúsenosť, ktorej výcho-

diskovým bodom nie je ľudský príkaz či písaný zákon, ale to, čo človek 

prijme, vstúpiac do svojho vnútra, kde je sám s Bohom. Teda to, čo sa udialo 

na privilegovanom mieste, kde uvedomenie si seba a uvedomenie si Boha je 

v špecifickom spojení. V tajomných hlbinách svätyne svedomia človeka 

v súčinnosti s jeho stále citlivejšími prejavmi najintímnejšieho vnútra sa 

dialogicky uskutočňuje najvýraznejšie uchopenie prirodzeného, časového 

a nadprirodzeného aspektu zmyslu v náboženskom koncepte a kontexte. 

V konečnom dôsledku možno človeka ako ľudskú osobu nazvať náboženskou 

bytosťou – homo religiosus (Kútny, 2001, s. 76). Je náboženským subjektom 

a zároveň subjektom tajomna. Ak by sa človek zriekol dialógu s Bohom, alebo 

by ho chcel nahradiť iba dialógom so svetom či s prírodou, odcudzoval by sa 

bytostnej dimenzii seba samého, stratil by najpôvodnejšie odôvodnenie pre 

svoju existenciu, svoju istotu a nádej, ako aj svoju orientáciu a cieľ života.  

                                                        
2 Každý človek, ako uviedol Petrov nástupca Ján Pavol II., „keď sa započúva do najhlbších 

túžob svojho srdca, musí uznať, že aj na neho sa vzťahujú pravdivé slová sv. Augustína: 

«Pre seba si nás stvoril, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe»“ (Ján 

Pavol II.,1995b, č. 35).  
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Boží Duch povoláva v duchovnom rozmere človeka a chce ho urobiť 

účastným na živote lásky trojosobného Boha. Kristovo pôsobenie, ako 

uviedol Petrov nástupca František,  „sa nás dotýka v našej plnej osobnej 

realite, radikálne nás pretvára a činí nás adoptívnymi Božími deťmi, ktoré 

majú účasť na jeho božskej prirodzenosti. Tým mení všetky naše vzťahy, našu 

konkrétnu situáciu vo svete a vo vesmíre i otvára ich pre život v spoločenstve 

s ním“ (František, 2013, č. 42). 

Do popredia sa tu dostáva aj myšlienka spásy. Boh chce spasiť všetkých 

ľudí (1 Tim 2,4), preto už samotné hľadanie Boha s úprimným srdcom je 

znakom príslušnosti k tým, čo zadosťučiňujú svojmu bytostnému povolaniu. 

Myšlienka spásy súčiní s rozmerom náboženskej dimenze viery. Konkrétne 

kresťanská viera, keď je podložená solídnymi a náležitými argumentmi, dáva 

každému zamýšľajúcemu sa človekovi odpoveď na jeho otázku o budúcom 

cieli a možnosť spoločenstva v Kristovi (GS, 2008, č. 18) i s tými, ktorí „bez 

vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným 

srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho 

vôľu, poznávanú hlasom svedomia“ (LG, 2008, č. 16). Toto prínosné 

koncilové vyjadrenie na jednej strane explicitne súvisí so svedomím 

kresťanov a nie kresťanov, ktorí vzájomnosťou svedomia vytvárajú nielen 

spoločenstvo ontologickej jednoty, ale aj „bratské spojenie v milosti a vo 

Svätom Duchu, ktoré pozná iba Boh“ (Capone, 1966, s. 110-111). 

Optio fundamentalis v koncepte „srdca“ – primárne uchopenie 

konečného cieľa 

V predchádzajúcej stati sme venovali pozornosť náboženskému aspektu a 

rozmeru človeka ako osoby, stvorenej na Boží obraz a podobu. Poukázali sme 

na tradičný kontext náboženskosti človeka, ktorý má túžbu po Bohu vpísanú 

do srdca. Je stvorený Bohom a pre Boha, ktorý je aj jeho „konečným cieľom“. 

Dotkli sme sa toho aspektu náboženského tajomna, ktorý súčiní s volaním 

Otca jednotlivcov k synovstvu a dcérstvu.  

V tejto časti mienime túto skutočnosť prehĺbiť v prizme optio 

fundamentalis (základnej voľby), vo vyjadrení ktorej sa človek ako osoba 

plne angažuje. 

Predstavenie špecifika tejto voľby súvisí u značnej časti kresťansky 

zmýšľajúcich autorov so slobodou. V prihliadnutí na koncept konania 

človeka ako osoby a jej životnej púte, sloboda je prezentovaná v dvojitej 

perspektíve. Na jednej strane ide o slobodu kategoriálnej voľby, týkajúcu sa 
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jednotlivých skutkov, činností a hodnôt. Na druhej strane je to fundamentálna 

sloboda. Táto, v prizme morálnej filozofie „nie je vnútornou slobodou vo 

vlastnom aktuálnom zmysle slova, ale nevyhnutnou transcendentálno-

ontologickou podmienkou aktuálne platnej slobody. Je teda zakódovaná 

v bytí každého človeka ako významný aspekt ontologického princípu 

potenciality, t.j. základnej ontologickej dispozície pre sebarozvrhnutie bytia 

človeka. Základná sloboda je možná len v bytí človeka, ktoré sa chápe nie ako 

uzavretá danosť, ale ako otvorenosť, t. j. ako bytostne sa prekračujúce bytie“ 

(Letz, 2004, s. 48), konvergujúce k novému aspektu komunikačnej 

vzťahovosti bytia (už, ale ešte nie celkom) v Transcendentne (Kútny, 2015a, 

s. 54). H. Weber, motivovaný K. Rahnerom, analyzujúc ľudskú slobodu in se, 

sa dopracoval k tvrdeniu, že táto sa nevyčerpáva jednoduchou slobodou voľby 

a nie je ešte adekvátne opísaná ani vtedy, keď sa k nej pridá prvok už 

determinovanej slobody, napríklad formou čnosti alebo neresti. Reflexia o 

podstate slobody sa javí skôr ako vnútorne spojená s tajomstvom ľudskej 

osoby a poukazuje tak na poslednú (východiskovo-cieľovú) formu slobody, 

ktorá predchádza a pripravuje všetky jednotlivé činy a rozhodnutia. Táto 

sloboda sa prejaví v jednotlivých skutkoch, ale nikdy sa v nich nevyčerpá 

(teda plne neuplatní, nenaplní). Je to sloboda, v ktorej osoba rozhoduje o sebe 

samej, nie iba o tom, čo chce vykonať alebo ako to zrealizovať. V tejto vízii 

je základná voľba (optio fundamentalis) aktualizáciou tejto základnej slobody 

(Weber, 1996, s. 261, 265; Kútny, 2018, s. 64-66). Vlastne človek ako osoba 

mieni vyjadriť, kým je a kým mieni byť v plnej zhode dialogickej skutočnosti 

hlbín srdca. 

Preto špecifikum základnej voľby je náležitejšie uchopiteľné v dimenzii 

svedomia a srdca. Jej primárne vyjadrenie nemôže nemať dimenziu čnosti 

(Blaščíková, 2018, s. 95-99). Ak mienime zaujať postoj k prizme srdca, je 

potrebné poznamenať, že obsah pojmov „svedomie“ a „srdce“, tak 

v kresťanskej spisbe, v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu, ako aj 

v pápežskom magistériu, sa prelínajú. V biblickom kontexte je interpretácia 

„srdca“ nasmerovaná k vyjadreniu najvlastnejšieho stredu osoby. Srdce má 

centrálne postavenie, je „symbolom vnútorného života človeka, centrom 

myslenia, vôle, intelektuálnych funkcií“ (Farkaš, 2001, s. 39). Prezentuje 

vlastne „najvnútornejšie centrum človeka“ (Demmer, 2004, s. 252; Capone, 

1970, s. 25). Sú v ňom integrované všetky konvergencie jedinečnosti 

subjektu. Ide o partikulárne zoskupenie, v ktorom sa vyjadruje celistvosť 

osoby. D. Capone označil srdce za najrozhodujúcejší a konštitučný prvok 
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človeka, pokiaľ ide o úplnosť jeho určenia (Capone, 1970, s. 25).3 V danom 

koncepte srdca človek nescudziteľne získava skúsenosť vzťahu s „Bohom, 

ktorý je poznávaný ako Stvoriteľ a Otec, prameň a naplnenie života a spásy, 

a otvorená konkrétna láska k človeku“ (Pápežská rada pre spravodlivosť 

a pokoj, 2008, č. 40).  

Spomenuté špecifiká srdca sa však pripisujú aj vzťahovému konceptu 

svedomia, ako aj konceptu svedomia, ktoré i Druhý vatikánsky koncil označil 

za svätyňu človeka. Tak v biblickom uchopení srdca, ako aj v koncilovom 

vyjadrení svedomia ako najskrytejšieho jadra a svätyne človeka sa odohráva 

a uskutočňuje „devotio“ – náboženské oddanie sa. Túto problematiku Koncil 

inkorporoval do textu deklarácie o náboženskej slobode Dignitatis humanae. 

Ako je známe, špecifikum základnej voľby niektorí teológovia v druhej 

polovici dvadsiateho storočia explicitne spájali s biblickou víziou „srdca.“ 

Podľa B. Häringa „srdce“ v Biblii neznamená absolútne stiahnutie sa osoby 

v interiorite. Týmto pojmom sa skôr vyjadruje to, čo sprevádza jej pozornosť 

v tom špecificky vzplanúcom intímnom bode, v ktorom je osoba citlivá 

a otvorená voči druhému. Srdce je miestom, kde sa jednak vytvárajú 

podmienky pre relacionálnosť, kde sa človek v plnej integrite otvára a oddáva 

Druhému a druhým. Srdce však môže byť aj miestom, v ktorom sa človek 

krok po kroku ničí, stáva sa márnivým a vyprázdneným, zaslepeným 

a zlomyseľným. Pri stabilnej optio fundamentalis pre dobro je srdce človeka 

plné Ducha Svätého (porov. Ef 5,18). Morálne konanie človeka, ktorého 

zodpovednosť vyplýva z uschopnenia odpovedať Bohu celým svojím bytím, 

celým svojím životom, je konaním či morálkou „srdca“. Kto sa v základnej či 

fundamentálnej slobode rozhodol pre Božie kráľovstvo, ktoré je 

„spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Rim 14,17), ten nielenže 

bude mať lúč svetla pre svoj život, ale bude si voliť dobro v istom aspekte 

inštinktu „srdca“ (Häring, 1987b, s. 223-224), ktoré nesie pečať centrálnej 

hodnoty. Predsa „kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6,21). 

Rozhodnutie pre Božie kráľovstvo je uchopiteľné v dvoch aspektoch. Na 

jednej strane sa už stalo viditeľnou skutočnosťou (Fuchs, 1987, s. 1019) ako 

„kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo 

spravodlivosti, lásky a pokoja“ (LG, 2008, č. 36). Na druhej strane zostáva 

zahalené tajomstvom prekvapenia Boha, ktorý tým, čo ho milujú, pripravil to, 

                                                        
3 Podľa D. Caponeho ide o „ontologické svedomie, ktoré iní, pre jeho odlíšenie od 

kategoriálneho svedomia, nazývajú transcendentálnym“ (Tamtiež). 
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čo „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo.“ 

(1 Kor 2,9). 

Medzi týmito dvomi aspektmi jednej skutočnosti je priestor pre „život 

s novým srdcom a v novom duchu.“ Tento rozmer života možno vnímať ako 

dôsledok konverzie, ako dôsledok vnútorného obrátenia. Je tu teda priestor 

pre „čisté svedomie.“ Podľa B. Häringa čisté srdce, čisté svedomie a základná 

voľba pre Boha a pre dobro sú neoddeliteľné. Sú ako dve strany jednej mince 

(Häring, 1987b, s. 225-226). De facto v teologicko-kresťanskom nahliadaní 

základná voľba je „dielom milosti, ktorá otvorí prijatie lásky Ježiša Krista 

vo viere a v obrátení spôsobenom touto fundamentálnou skúsenosťou“ 

(Zuccaro, 2013, s. 299-300) ľudskej osoby putujúcej v časopriestore.  

Najskrytejšie jadro a svätyňa človeka 

V predchádzajúcej stati sme okrem iného v kontexte špecifikácie 

základnej slobody a voľby uviedli, že ňou človek ako osoba mieni vyjadriť 

to, kým je a kým mieni byť v plnej zhode dialogickej skutočnosti hlbín srdca 

či svedomia. 

Druhý vatikánsky koncil, ako bolo už naznačené, v pastorálnej konštitúcii 

Gaudium et spes predstavil svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňu 

v aspekte relacionálnosti, teda vzťahu k Bohu a s Bohom: „Svedomie je 

najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas 

sa ozýva v jeho vnútri.“ Touto koncilovou formuláciou svedomia na jednej 

strane bol prekonaný vtedajší redukčný model morálneho svedomia (Testa, 

2006, s. 221), na druhej strane sa v ňom svedomie javí ako „locus 

theologicus“. Je v ňom „skutočnosť Božej milosti rozpoznaná a spontánne 

prijatá“ (Demmer, 2004, s. 254), v ktorom je človek sám s Bohom. Nie však 

sám z dôvodu osamelosti či opustenosti, autonómie či subjektivizmu (Parisi, 

2003, s. 57). Toto jeho „sám s Bohom“ vyjadruje hlbokú intímnosť 

vnútorného vzťahu s jeho dynamikou interiorizácie (Kútny, 2001, s. 45). 

V tomto najintímnejšom „priestore“ sa na jednej strane už zakusuje a zažíva 

vzťah, ktorý sa prejavuje znovu ako volanie a oslovenie (Parisi, 2003, s. 57) 

Bohom, sťaby dialóg lásky v slobode. Na druhej strane v tomto „priestore“ 

svedomia má jednotlivec „ten moment skúsenosti slobody, pri ktorom si [...] 

uvedomuje svoju zodpovednosť“ (Rahner – Vorgrimler, 1996, s. 333). 

Pri takomto uchopení svedomia je prítomná dynamika pochádzajúca od 

Boha, ktorou je obdarované svedomie. Vlastne ide o „vrodenú ašpiráciu 

k plnosti a otvorenosti“ (Häring, 1987b, s. 285). Podľa D. Tettamanziho „vo 
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svedomí sa vytvára osobný vzťah, v ktorom Boh tajomne aktualizuje intímny 

a skrytý dialóg s človekom v samote. Enigmatická prítomnosť Boha vo 

svedomí každého človeka sa nevyrovná vzťahu so žiadnym stvorením, preto 

si zaslúži rešpekt, starostlivosť a oddanosť, ktorá obsahuje prvky posvätnosti. 

Vo svätyni svedomia väzí neopakovateľná originálnosť charakterizujúca 

každú ľudskú osobu“ (Tettamanzi,1993, s. 282; Capone, 1966, s. 108). 

B.  Häring vníma, pertraktuje a nazýva svedomie svätyňou vernosti, 

kreatívnej lásky a slobody (Häring, 1987b, s. 267). 

Tým, že koncilové magistérium špecifikovalo svedomie ako najskrytejšie 

jadro a svätyňu človeka, kde je sám s Bohom a hlas ktorého sa ozýva v jeho 

vnútri (GS, 2008, č. 16), poukázalo na človeka ako na vrchol stvorenstva.4 

„Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho 

len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho 

za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu podložil pod nohy“ (Ž 8,5-

7). Človek ako vrchol stvorenstva je obdarený tou nemerateľnou 

vnútornosťou, ktorou transcenduje, „presahuje vesmír“ (GS, 2008, č. 14). S. 

Majorano vidí a prezentuje svedomie ako „transcendentnosť osoby.“ Podľa 

neho Druhý vatikánsky koncil v Gaudium et spes 16 zdôraznil dialogickú 

vnútornosť, ktorá vyzrieva v objavení a v skúsenosti morálnej imperatívnosti. 

Touto sa dostáva až k tomu, čo je potrebné urobiť tu a teraz. Nejde 

o jednostranne kategoriálnu imperatívnosť alebo iba o posledný praktický 

úsudok. Totiž imperatívnosť zachytená v dimenzii svedomia je niečím 

hlbším, plnším a kompletnejším, viac vyžadujúcim: je to vlastne sama osoba 

zakusujúca sa ako imperatívnosť.5 V takomto svetle nahliadania je svedomie 

nutnosť, nárok, výzva a požiadavka rozhodnúť o sebe samom. Je 

rozhodnutím o samotnom bytí v jeho realizácii, o bytí, ktoré je participáciou. 

Až následne je skúsenosť kategoriálnou imperatívnosťou (Majorano, 1987, 

s. 268-269).  

V prospech takéhoto dôvodenia je už akt stvorenia človeka. Stvoriteľ 

povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!“ (Gn 1,26). 

                                                        
4 Koncil odvolávajúc sa na Sväté písmo konštatoval, že človek je „schopný poznať a 

milovať svojho Stvoriteľa, ktorý ho ustanovil za pána všetkého pozemského stvorenstva, 

aby ho spravoval a slúžil si ním na Božiu slávu“ (GS, 2008, č. 12).  
5 V istom zmysle „svedomie je predovšetkým osoba, ktorá rozhoduje o sebe samej 

v zmysluplnom a jednotnom projekte svojho života“ (Majorano, 2004, s. 58). „Morálne 

svedomie je sám subjekt v jeho postavení sa (v postoji) k dobru, ono žije, rastie vyzrieva 

so subjektom“ (Petrà, 1993, s. 16). 
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Toto vyjadrenie súčasne obsahuje „vzťahový a dynamický rozmer“ (Hamel, 

1987, s. 1005). Explicitné vyjadrenie, že svedomie ako najskrytejšie 

a najtajomnejšie jadro je aj svätyňou človeka, kde je sám s Bohom (GS, 2008, 

č. 16), je kompletnejšie a náležitejšie interpretovateľné vo svetle vyjadrenia v 

Gaudium et spes 14, kde sa pertraktuje konštitutívnosť človeka. Tento svojou 

interioritou presahuje vesmír a dostáva sa do svojich hĺbok, do hlbín svojej 

vnútornosti, vrátiac sa do seba, „kde ho čaká Boh, skúmajúci srdcia, a kde 

pred Božou tvárou osobne rozhoduje o svojom osude“ (GS, 2008, č. 14).  

Druhý vatikánsky koncil pertraktoval aj postavenie svedomia v živote 

kresťana, teda kresťanské svedomie (LG, 2008, č. 36; AA, 2008, č. 5 a č. 20), 

ktoré je náboženským. Pripisuje mu obsahovo špecifický význam. Tento 

pojem však nie je v koncilových dokumentoch explicitne zadefinovaný. 

Špecifickosť kresťanského nahliadania väzí v trojičnom koncepte. Veď „kto 

oslavuje Otca, robí to skrze Syna v Duchu Svätom; kto nasleduje Krista, robí 

tak preto, že ho priťahuje Otec (porov. Jn 6,44) a pohýna Duch Svätý (porov. 

Rim 8,14)“ (KKC, 1998, č. 259). Hoci sa ani v pastorálnej konštitúcii 

Gaudium et spes 16 explicitne nešpecifikuje trojičný charakter svedomia, 

z kontextu danej konštitúcie možno vybadať implicitné črty trojičného 

aspektu. Podľa M. Nalepu svedomie ako najskrytejšie jadro osoby, veriacej 

a ukotvenej v Kristovi, je štruktúrované trojične. Svedomie kresťana či 

kresťanské svedomie ako vyjadrenie slobody človeka ukotveného v Kristovi 

je štruktúrované dialogicky, vzťahovo – relacionálne (Nalepa, 1987, s. 412).  

Kresťan v duchu viery, nádeje a lásky môže vnímať svedomie ako dar 

Ducha Lásky. Veď „človeku, stvorenému na Boží obraz, Duch Svätý dáva 

dar svedomia“ (Ján Pavol II., 1988, č. 36), ten istý Duch na jednej strane je 

„svetlom srdca, t. j. svedomia“ (Ján Pavol II., 1988, č. 42). Na druhej strane 

oživuje „nádej na konečné dovŕšenie v Bohu (...), ktoré sa uskutočňuje 

účasťou na živote Najsvätejšej Trojice“ (Ján Pavol II., 1988, č. 66). Možno 

poznamenať, že kresťan je vlastne pozývaný prijať dar inovovaného konceptu 

svedomia, ktoré je oživované Duchom Svätým. V teologickom uchopení či 

vnímaní danej problematiky uvedie Svätý Duch morálne svedomie 

do synovského vzťahu s Otcom, reálne inovujúc rozmer človeka, urobiac ho 

novým človekom (Majorano, 1994, s. 87; Cozzoli, 2011, s. 331-354). Ide tu 

o vlastnú činnosť Ducha Svätého, ktorý „berie od Krista a odovzdáva 

všetkým, neprestajne vstupujúc do dejín sveta“ (Ján Pavol II., 1988, č. 67). 

Vďaka nemu „veriaci rozoznáva novotu, ktorou sa vyznačuje morálnosť jeho 

skutkov“ (Ján Pavol II., 1994, č. 73). Veď život kresťana je „ukrytý v Bohu“ 
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(Kol 3,3). V tejto vízii možno náležitejšie vnímať i výrok: „svedomie je 

prvým zo všetkých Kristových zástupcov.“ Kresťan uveriac, že ho vedie 

Duch Svätý, vďaka ktorému je schopný uznať a povedať, že Kristus je Pán, 

sa v morálnom svedomí nechá viesť týmto Duchom (porov. Rim 8,14; Gal 

5,18).6 Explicitne sa tu dostáva do popredia prvok milosti a viery. Ako uvádza 

B. Häring, „kto dá na prvé miesto zákon a morálnu povinnosť a iba na druhom 

mieste poukáže na Kristovu milosť, prekrúca spravodlivý poriadok 

a ohrozuje autentickosť kresťanského svedomia. Život v Kristovi znamená 

byť priťahovaný k nemu a k Otcovi skrze Ducha, znamená vložiť sa do života, 

ktorý je chválou a vzdávaním vďaky. Milosť a viera sú na prvom mieste“ 

(Häring, 1987b, s. 299-300). Predsa nie sme „pod zákonom, ale pod 

milosťou” (Rim 6,14). 

Záver  

V kontexte pertraktovania našej problematiky – Religiózny aspekt 

svedomia a jedinečnosť človeka ako osoby v prihliadnutí na vyjadrenia 

Magistéria ostatných desaťročí – záverom možno konštatovať, že táto je 

veľmi náročná na rozlišovanie. 

V prizme nášho nahliadania je svedomie tým, čím je, z daru Ducha 

Svätého a ten istý Duch je „svetlom srdca, t. j. svedomia“ a „najskrytejším 

jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom.“ Zároveň je svedomie 

„prvým zo všetkých Kristových zástupcov“. Preto je nevyhnutné, aby bolo 

náležite docenené tak v teórii, ako aj v praxi. 

V koncilovom koncepte svedomia je potvrdená reciprocita, teda 

vzájomnosť svedomí najmä kvôli fundamentálnemu rozmeru svedomia, 

v ktorom človek transcenduje vesmír. Tento rozmer je na jednej strane 

vyjadrený ontologickým svedomím, na druhej strane je inkorporovaný 

v kresťanskom svedomí. Rešpektovanie svedomia iného človeka je nielen 

„podmienkou sine qua non pre rešpektovanie vlastného svedomia“ (Häring, 

1987a, s. 287), ale je zároveň možnosťou načrieť v duchu Božieho daru 

dialógu a parrhesie do transcendentnej jedinečnosti svätyne iného subjektu 

a byť obohateným jeho víziou a eventuálnym impulzom k reimpostácii či 

                                                        
6 Nejedná sa tu iba o pasívnu ochotu neklásť prekážky pôsobeniu Božieho Ducha, ale 

predovšetkým ide o kreatívnu ochotu, ktorou kontinuálne osobným úsilím odpovedá, 

reaguje na pôsobenie a impulzy Ducha. 
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aspoň k účinnejšiemu priblíženiu sa k pravde, eventuálne k vynaloženiu 

väčšieho úsilia k dialógu fantázie lásky a náležitej oslavy Boha.  

Spomenuté skutočnosti je potrebné stále viac vnášať tak do medziosobnej, 

ako aj do komunitnej náboženskej formy života, v ktorej Duch „vzbudzuje 

pestré a rôznorodé bohatstvo darov a zároveň buduje jednotu, ktorá nikdy nie 

je uniformitou.“ No z rôznych príčin a neraz i pre zatvrdnutosť srdca, tieto 

dary spôsobujú napätia. Kresťan je však povolaný k zužitkovaniu daru 

rozlišovania, lebo mnohé rozhodnutia, ktoré musí uskutočniť, nie sú vždy 

zjavné a náležite zrejmé. Rozlíšenie spočíva najmä v skúmaní, pod vedením 

Ducha, toho, čo je nielen lepšie, ale aj dokonalejšie v danej situácii (porov. 

1 Sol 5,21; Flp 1,10; Ef 5,10). 

V príspevku sme pertraktovali náboženský rozmer svedomia. Ako sme 

mali možnosť postrehnúť, ide predovšetkým o výzvu k integrálnemu 

uchopeniu človeka ako osoby, o plnšie uvedomenie si vzájomnosti spojené 

s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti. Táto sa „vždy prejavuje úctou 

k blížnemu a rešpektovaním jeho svedomia“ (KKC, 1998, č. 1789). 

V kontexte náboženskej formy života je viac ako len vhodné, aby sa 

výstižnejšie odlíšila argumentácia zdôvodňovania kritérií a noriem 

náboženského spolužitia a aby sa pri vzájomnej komunikácii na 

vnútrokresťanskej a katolíckej rovine nenahrádzal jazyk trojičnej 

a kristologickej konfigurácie jazykom čisto svetským. Teda, aby sa jazyk 

evanjeliovej lásky nenahrádzal jazykom zákonníkov či jazykom povrchnosti. 

Pestré a rôznorodé bohatstvo chariziem a darov, ktoré vzbudzuje Duch, 

nemôže nebyť určené k tomu, aby sa stalo súčasťou evanjelizačných, re-

evanjelizačných a misijných aktivít v Cirkvi, prostredníctvom ktorých ju 

neustále udržiava a obrodzuje. Je však otázne, do akej miery sú hodnoverné 

výskumy, ak časť „pokrstených veriacich nepociťuje náležitú príslušnosť 

k Cirkvi“. Ak človek, ktorý je síce po Bohu najväčším tajomstvom vesmíru, 

no často už nielenže nevie, „kto“ je, ale ani to, odkiaľ prichádza, či kam 

smeruje. Teda je reálne pripustiť možnosť, že človek môže mať problémy 

a ťažkosti s kráčaním cestou života za jeho zmyslom s jasným videním 

a vyjadrením sa plne ľudským a formálnym spôsobom v zásadných otázkach 

spoločenského, náboženského a neraz i sakramentálneho života.  

Naviac sa z mravno-morálneho aspektu javí diskutabilným chcieť vanutie 

Ducha vyjadriť sociologickým kľúčom. Totiž respondent často nevie 

poriadne opísať a ani pomenovať svoje vnútorné pnutia a záchvevy, a pritom 

sa od neho požadujú odpovede na pomerne presne vymedzené otázky. Na 
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danú skutočnosť poukázali viacerí Petrovi nástupcovia, vrátane súčasného. 

Ten ako primeranejšiu cestu poznávania kontextu evanjelizácie ponúka cestu 

evanjeliového rozlišovania, ktorou mieni pohľad učeníka, živiaceho sa 

„«svetlom a silou Ducha Svätého».“ Ducha, ktorý je darcom a svetlom 

svedomia. 
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Rehabilitácia cnosti – aktuálny trend v etike  

alebo v religiozite? 

Andrea Blaščíková 

Abstrakt 

Aktuálny fenomén rehabilitácie cnosti v etike sa spája prednostne 

s menom Alasdaira MacIntyra, ktorý etiku cnosti postavil ako alternatívu 

k emotivistickej etike. Volanie po cnosti však ešte pred jeho programovým 

dielom After Virtue zdôvodnil Max Scheler vyprázdnením samotného pojmu 

cnosť. Pod cnosťou sa podľa neho v bežnom porozumení chápe plnenie 

povinnosti voči iným, ale nie živé a radostné vedomie schopnosti a moci konať 

to, čo je správne a dobré osebe i pre nás. Došlo tak k oddeleniu výchovou 

naučených vonkajších skutkov, užitočných pre iných, a vnútorného života 

osoby v hľadaní vlastnej blaženosti, naplnenia. Príspevok skúma 

rehabilitáciu cnosti v kontexte odlíšenia týchto dvoch jej rozmerov: rozmeru 

zaangažovania sa človeka v jeho vnútornej (náboženskej, formálnej) dimenzii 

a rozmeru smerovania k vonkajšej (materiálnej) správnosti skutku. Uvedené 

odlíšenie aplikuje na cnosť nábožnosti a poukazuje na ťažkosti spojené so 

sociologickým skúmaním jej vnútorného rozmeru.  

Kľúčové slová: religiozita, cnosť, Tomáš Akvinský 

Úvod 

Aktuálny fenomén rehabilitácie cnosti v etike sa spája prednostne 

s menom Alasdaira MacIntyra a s jeho dielom Strata cnosti (After Virtue, 

1981). Tento americký morálny filozof presadzoval návrat k etike cnosti ako 

alternatívu k súčasnému emotivistickému prúdu v etickej teórii i praxi. 

Emotivizmus podľa neho považuje hodnotiace (a zvlášť morálne) súdy len za 

nástroje pre vyjadrenie vlastných preferencií, postojov či pocitov a je 

dôsledkom zlyhania osvietenského projektu neosobnej morálky povinnosti 

(MacIntyre, 2004, s. 22-23). Návrat k etike cnosti predstavuje pre MacIntyra 

oživenie nesubjektivistického založenia etiky, ktorá je zasadená do 

konkrétnych tradícií a praxí.  

Volanie po cnosti však ešte pred uvedeným MacIntyrovým programovým 

dielom zdôvodnil Max Scheler v článku K rehabilitácii cnosti (Zur 

Rehabilitierung der Tugend, 1913) vyprázdnením samotného pojmu cnosť. 
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Pod cnosťou sa podľa neho v bežnom porozumení chápe konanie pre iných, 

plnenie záväzku voči iným, ale nie živé a radostné vedomie schopnosti a moci 

konať to, čo je samo v sebe a zároveň i pre našu individualitu jedine správne 

a dobré (Scheler, 1993, s. 5-8). Toto chápanie je i podľa neho dedičstvom 

osvietenstva a dôrazu na morálnu povinnosť konať vonkajšie skutky, užitočné 

pre iných, a to bez ohľadu na ašpirácie ľudskej osoby a jej hľadanie 

blaženosti, naplnenia.  

Rehabilitácia cnosti teda nachádza svoje opodstatnenie jednak ako 

rehabilitácia etickej teórie, v ktorej sa emotívna stránka ľudskej osoby stáva 

súčasťou širšieho celku ľudských schopností a nie je exkluzívnym prameňom 

morálneho hodnotenia; jednak ako znovuobjavenie vnútornej dimenzie 

ľudského konania, ktorá sa kultúrne skryla za fasádu vonkajšej počestnosti 

a usporiadanosti.  

Toto stručné uvedenie do problematiky rehabilitácie cnosti by sme 

v našom príspevku chceli rozvinúť a obohatiť. Položíme si otázku, či a ako 

etika cnosti súvisí alebo môže súvisieť s religiozitou. Inými slovami: Dá sa 

volanie po vnútornom zmysle našej praxe, našich skutkov, ktoré chce pokryť 

etika cnosti, chápať aj ako hlas konštitučného nastavenia človeka túžiaceho 

vo svojej hĺbke prekročiť konečno a mnohosť svojich prejavov smerom 

k plnšej účasti na trvalej Božej blaženosti?1 Nebudeme pritom skúmať 

implicitnú prítomnosť takto pochopenej religiozity v súčasných koncepciách 

cnosti, ale, keďže v nich vždy ide o viac alebo menej samostatné rozvinutie 

tradície, budeme odpoveď hľadať v etickej koncepcii Tomáša Akvinského. 

Na základe preskúmania jeho konceptu cnosti odlíšime v prvej časti 

príspevku cnosť z materiálneho a formálneho pohľadu, z vonkajšej 

a vnútornej stránky. Toto odlíšenie nám umožní následne rozanalyzovať 

vnútorný rozmer cnosti a predostrieť tézu o jeho náboženskej povahe. Úvahu 

o súvislosti cnosti a religiozity uzavrieme niekoľkými otázkami týkajúcimi sa 

skúmania religiozity v jej súčasných prejavoch, ktoré vyplynuli zo štúdia 

Tomášovho konceptu cnosti.   

  

                                                        
1 Otázka je sformulovaná tak, aby odpoveď na ňu prispela k bádaniu súčasnej morálnej 

teológie odvíjajúcej svoje úvahy o ľudskom konaní na základe hlbšieho porozumenia 

konštitučnému rozmeru človeka v aspekte povolania k Bohu i k plnšej ľudskosti. Pre 

prehĺbenie problematiky odporúčame konzultovať monografiu profesora Kútneho (Kútny, 

2018).   
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Vonkajšia a vnútorná stránka cnosti podľa Tomáša Akvinského 

Ako sme naznačili a môžeme s podporou R. Guardiniho opätovne 

skonštatovať, dôvodom, pre ktorý sa cnosť v minulosti tešila takej pozornosti 

a dobrej povesti, je skutočnosť, že v nej došlo k zjednoteniu motívov, síl, 

činov a bytia človeka (Guardini, 2015, s. 10). Cnosť sa stala novou 

prirodzenosťou jedinca, ktorý svoje vrodené schopnosti a počiatky cnosti 

v nich rozvinul tak, že jedna sila neodporovala druhej, ale vzájomne sa 

podporovali. V cnosti dobré konanie a dobré bytie spadajú do jedného 

charakteristického celku.2  

Napriek tomuto syntetickému videniu môžeme pri hľadaní odpovede na 

našu otázku súvislosti cnosti a religiozity odlíšiť dve stránky cnosti – jej 

charakteristický vonkajší prejav a jej vnútorné založenie. Totiž cnostný 

človek nekoná dobro len po materiálnej stránke, čiže nekoná len materiálne 

dobrý skutok; toho je schopný človek cnostný i nie cnostný. Cnostný a nie 

cnostný človek sa líšia v tom, akým spôsobom toto dobro konajú. Odlišnosť 

je teda na strane vnútorného skutku.  

V nasledujúcich riadkoch prehĺbime toto Tomášovo rozlíšenie analýzou 

toho, čo chápe pod spôsobom cnosti (modus virtutis). Uvedieme tri atribúty, 

ktoré charakterizujú v pravde a v plnosti cnostného človeka, akým bol podľa 

neho vzorovým spôsobom Kristus (STh III, q. 7, a. 2; q. 7, a. 2 ad 2), na rozdiel 

od človeka, ktorý je na ceste k cnosti.  

Najmarkantnejším znakom a atribútom, ktorý signalizuje stav zakorenenia 

dobra v človeku, je to, že cnostný jedinec koná dobro ochotne a s potešením 

(prompte et delectabiliter) (STh II-II, q. 32, a. 1 ad 1), pevne a nepohnute (firme 

et immobiliter) (STh I-II, q. 100, a. 9). Ten, ktorý ešte cnostným nie je, ale 

k cnosti smeruje, chápe dobro, aj ho chce svojou vôľou, no musí pri tom 

prekonávať rôzne rezistencie svojich emócií, ktoré ho sprevádzajú. Z toho 

dôvodu na ceste k cnosti ešte pretrváva smútok (zo straty toho, čo by sme chceli, 

alebo zo získania toho, čo emočne nechceme), hoci je tu súčasne i radosť 

z nádeje na vyššie dobro (STh I-II, q. 38, a. 4 a ad 3; q. 100, a. 9 ad 3). 

Dokonale cnostný človek, ktorého tu spomíname čisto teoreticky, sa od 

nedokonale cnostného líši nielen v jeho životnom „pocite“ zodpovedajúcom 

                                                        
2 „Cnosť robí dobrým toho, kto ju vlastní, aj jeho dielo“ („[...] virtus est quae bonum facit 

habentem, et opus eius bonum reddit“) (STh I-II, q. 55, a. 3, s.c., v odvolaní sa na 

Aristotela). Skratkou STh citujeme dielo Summa Theologiae Tomáša Akvinského. Skratka 

q. označuje otázku (quaestio) diela, skratka a. článok (articulus) diela, skratka s.c. 

protiargument (sed contra) použitý v článku. 
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vnútornej slobode a harmónii konania a bytia, ale aj v ďalších dvoch 

atribútoch. Predovšetkým v tom, že si dobro nevolí len pre náhodnú zhodu 

jeho žiadosti a dobrého predmetu voľby. Cnostný človek si volí vedome, nie 

z nakláňania prirodzenej vlohy alebo z chvíľkovej citovej náklonnosti (STh I-

II, q. 100, a. 9 ad 3). Je síce pravda, že vrodená náklonnosť k dobru cnosti je 

pre človeka darom, pretože sa nemusí natoľko trápiť s prekonávaním 

opačných emócií, predsa však „čím je silnejšia, tým môže byť nebezpečnejšia, 

ak sa k nej nepripojí správny rozum, skrze ktorý by nastala správna voľba 

prostriedkov k náležitému cieľu“3 (STh I-II, q. 58, a. 4 ad 3). Guardini ako 

príklad uvádza vrodenú náklonnosť (vlohu) k poriadkumilovnosti. Spomína 

ľudí, pod rukami ktorých nachádza každá vec akoby sama od seba svoje 

miesto. Ich úlohou je svoju vlohu pestovať, aby celý ich život bol 

sprehľadnený. No zároveň je v danej vlohe, pokiaľ by ju človek nechránil 

pred degeneráciou, nebezpečenstvo, že z neho bude pedant, ktorý neznesie 

žiadnu odlišnosť (Guardini, 2015, s. 11). K tomu by došlo v prípade, keby sa 

vloha premenila na nutkavosť a prestala byť usmerňovaná rozumom. Niečo 

podobné platí aj o konaní z prechodnej náklonnosti k dobru cnosti. Príkladom 

je emócia súcitu, ktorá nás nakláňa k odstráneniu cudzieho utrpenia. Hoci táto 

emócia človeka nakláňa k dobru, predsa len, ako konštatuje Spaemann, 

nepoučuje človeka, čo je treba učiniť, a preto nakoniec súcitiaci človek môže 

urobiť niečo, čo trpiacemu vôbec nepomôže. Okrem toho je cnosť trvalým 

stavom a pripravenosťou konať, nie návalom citu, ktorého kapacita, najmä pri 

veľkom množstve obrazov núdze, sa rýchlo vyčerpáva (Spaemann, 1995, 

s. 38). Správnym dôvodom cnostného konania je rozumový súd konajúceho, 

ktorý je mierou cnostného skutku.4 

Popri vedomom konaní charakterizuje skutok cnostného človeka aj 

správnosť na strane žiadosti, teda správnosť motivácie k vykonaniu skutku. 

Záleží totiž nielen na tom, že človek vie, čo je dobré v istej oblasti skutkov 

alebo citov, ale i na tom, že si to volí kvôli dobru samotnému, nie pre iné 

                                                        
3 „[...] enim inclinatio, quanto est fortior, tanto potest esse periculosior, nisi recta ratio 

adiungatur, per quam fiat recta electio eorum quae conveniunt ad debitum finem“.  
4 Tomáš dokonca v kontexte cnosti rozvážnosti hovorí, že „[...] keď človek koná nie podľa 

vlastného rozumu, ale pohybovaný radou druhého, nie je ešte jeho skutok úplne dobrý čo 

riadiaceho rozumu a čo do pohybujúcej žiadosti. Preto hoci koná dobro, predsa ho nekoná 

jednoducho dobre, čo znamená dobre žiť.“ „[...] cum homo bonum operatur non secundum 

propriam rationem, sed motus ex consilio alterius; nondum est omnino perfecta operatio 

ipsius, quantum ad rationem dirigentem, et quantum ad appetitum moventem. Unde si bonum 

operetur, non tamen simpliciter bene; quod est bene vivere“ (STh I-II, q. 57, a. 5 ad 2).  
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dôvody. Tomáš opisuje cnostné konanie ako konanie zvolené podľa 

správneho dôvodu a chcené v úmysle náležitého posledného cieľa (STh I-II, 

q. 100, a. 9). To vôbec nie je samozrejmé. Už Augustín poukázal na možný 

nesúlad medzi korektnosťou skutku a vnútorným zmýšľaním človeka. 

Vonkajší pozorovateľ totiž nepozná vnútorné motivácie konajúceho a nevie 

napríklad, či ten, kto znamenite ovláda túžbu po prepychu a zdá sa byť preto 

mierny, nie je v skutočnosti lakomý; alebo či ten, kto nedbá o cudzí majetok, 

tak nečiní viac zo strachu o ten vlastný, než zo spravodlivosti (Contra 

Julianum, l. 4, cap. 3 in STh II-II, q. 23, a. 7). Na problém sa však dá pozrieť 

aj z opačnej strany, ako to pripomenul pápež František. S odvolaním sa na 

Tomáša hovorí, že „niekto môže mať milosť a lásku, ale bez toho, aby mohol 

dobre praktizovať niektorú z čností“ (František, 2016, č. 301)5. Človek teda 

môže mať správnosť motivácie vôle (teda cnosť lásky caritas), ale napriek 

tomu mať ťažkosti vo vonkajšom konaní, v prejave vnútorného zakorenenia 

v cnosti.   

Do popredia sa tak dostáva otázka: Čo je posledné v úmysle konajúceho? 

Akým spôsobom si zvolil realizovať sa? Hľadá ako svoje posledné dobro 

dobrý pocit, cnosť, slávu; v konečnom dôsledku Boha alebo seba?  

Spojitosť medzi etikou a religiozitou v Tomášovom koncepte cnosti 

Práve v tomto tzv. základnom úmysle vôle, ktorý podľa Gallaghera 

zodpovedá najfundamentálnejšej zo všetkých morálnych volieb (Gallagher, 

2002, s. 74), nachádzame základ pre spojitosť medzi etikou a religiozitou. 

Cnostný človek koná dielo cnosti kvôli dobru samotnému, nie pre osobné 

výhody, pre svoj vlastný prospech. Vo voľbe konkrétneho dobra sa implicitne 

orientuje k dobru vo všeobecnosti, a teda k Bohu ako k univerzálnemu dobru 

(STh I, q. 60, a. 5 ad 4; Delhaye, 1976, s. 49). Jednotlivé dobrá si potom volí 

ako prostriedky na ceste realizácie vernosti tomuto vzťahu.  

Je zrejmé, že takto zachovať poriadok lásky v jednotlivých slobodných 

voľbách je dielom milosti (STh II-II, 44, 8, s.c.), avšak Tomáš pripúšťa, že 

istú analógiu tohto vnútorného vzťahovania sa k dobru kvôli dobru samému 

možno badať aj u nepokrstených. Toto dielo pripisuje cnosti spravodlivosti, 

v sile ktorej a súčasne nie bez Božej pomoci človek vystaví ohrozeniu, 

                                                        
5 František sa explicitne odvoláva na Tomášove diela STh I-II, q. 65, a. 3, ad 2 a De malo, 

q. 2, a. 2. 
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znevýhodneniu seba samého pre dobro spoločenstva.6 Možno teda povedať, 

že už v prirodzene spravodlivej vôli človeka sa nachádza niečo z toho, čo je 

prítomné v Bohom ospravodlivenej vôli človeka. Toto vzájomné 

približovanie zachytil M. Rhonheimer slovami: „V zásade sa v rovine toho, 

čo je náležité [debitum], spravodlivosť ukazuje ako základná forma každej 

dobroprajnosti, ktorej je láska (caritas) poslednou dokonalosťou spôsobenou 

milosťou“7 (Rhonheimer, 2002, s. 288).  

Treba dobre porozumieť tomuto trochu technickému jazyku. Lásku 

(caritas) považuje Tomáš za formu všetkých cností preto, lebo to, či sú cnosti 

skutočné alebo len zdanlivé, závisí nakoniec a prednostne od toho, k čomu 

smeruje vôľa konajúceho, t.j. od subjektu cnosti. Ak je týmto dobrom, ktoré 

je v úmysle konajúceho, Boh alebo aspoň posledné dobro v nejakom rode, 

ktoré Bohu neodporuje (STh II-II, q. 23, a. 7),8 ale vyplýva skôr z rozvinutia 

(nie bez Božej pomoci) vrodených počiatkov cností v nás, potom vzťah 

k tomuto dobru je skutočne základom a rodiskom všetkých cností (STh II-II, 

q. 23, a. 8).9  

Samotný správny úmysel vôle je niečo, čo má pretrvávajúcu hodnotu, ale 

čo je súčasne prítomné a realizujúce sa v čase prostredníctvom skutkov. Keď 

si vôľa v skutku volí dobro, ktoré jej predkladá rozum, vtedy a len vtedy sa 

podľa Tomáša môže považovať za dobrú (STh I-II, q. 19, a. 3). Z jednej strany 

je teda vôľa kvalifikovaná rozumom, z druhej strany je rozum vedený túžbou 

vôle byť účastnou plnosti dobra. Čiže plnšiu účasť na dobre získava vôľa 

vtedy, keď sa nechá viesť súdom rozumu o predmete skutku a o okolnostiach 

skutku.  

Môže tu vzniknúť ešte jedno nedorozumenie. Na prvý pohľad sa môže 

zdať, že toto Tomášovo riešenie je bremenom ľudskej slobody, ktorá silou 

vôle a askézou má prekonať náklonnosti nižšej žiadosti a nechať sa viesť 

rozumom. Tento pohľad však neprihliada k tomu, že dobro má príťažlivú silu 

                                                        
6 Aj tu však platí, že človek pristúpi k tomuto činu z voľby a nie z vnútorného 

donucovania.  
7 „Fundamentally, on the level of what is due, justice is shown nevertheless to be a basic 

form of any benevolence, of which «charity» (caritas) is the ultimate perfection brought 

about by grace.“  
8 Túto Tomášovu teóriu sme hlbšie rozvinuli v inom diele (Blaščíková, 2018, s. 91-99). 
9 „[...] in moralibus forma actus attenditur principaliter ex parte finis, cuius ratio est quia 

principium moralium actuum est voluntas, cuius obiectum et quasi forma est finis. Semper 

autem forma actus consequitur formam agentis. Unde oportet quod in moralibus id quod 

dat actui ordinem ad finem, det ei et formam.“  
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a konštitutívne počiatky cnosti v našej emotívnej stránke sú realizované stále 

plnšou účasťou na ňom. Účasť na stále plnšom dobre je nie bremenom, ale 

darom či, Tomášovými slovami povedané, akýmsi duchovným 

spoločenstvom s Bohom (communicatio hominis ad Deum) (STh II-II, q. 23, 

a. 1), priateľstvom (amicitia quaedam), vzájomným milovaním (mutua 

amatio), ba dokonca akýmsi dôverným zdieľaním (quaedam familiaris 

conversatio) (STh I-II, q. 65, a. 5). Človek nemusí svoju slobodu znásilňovať 

na to, aby vyhovel nárokom, ktoré mu ukladá morálna veda, ale má skôr 

rozvíjať vzťah s Bohom, čím sa v ňom udeje premena a on sa stane náležite 

vnútorne usporiadaným aj z pohľadu morálnej vedy.10 

Jedinečnosť cesty k cnosti 

Cesta k popísanému vnútornému stavu, nazývanému cnosťou, je vždy 

jedinečná. Má svoje etapy, jasnejšie alebo hmlistejšie fázy, prípravné 

a realizačné obdobia. Dá sa na ňu nazerať z mnohých uhlov pohľadu.  

Z pedagogicko-etického uhlu nazerania možno uvažovať o postupnosti 

rastu ako o postupnosti prechodu od čisto vonkajších (materiálnych) skutkov 

cnosti, ktoré rodič vyžaduje od svojho potomka, vychovávateľ od 

vychovávaného, k vnútorným (formálnym) skutkom cnosti, kedy potomok 

a vychovávaný dokáže zaangažovať seba z vnútorných motívov, teda nie pre 

vonkajšiu odmenu či trest, ako aj poznajúc dôvod (ratio) konania. Je totiž 

                                                        
10 Dokazujú to slová O. Perru, ktorý na margo Tomášovej koncepcie cnosti a milosti 

povedal: „Akceptovať otvorenie sa životu milosti je udalosťou, ktorá sa vpisuje do osobnej 

histórie: je to vždy to isté bytie, tá istá osoba, predtým aj potom. Ale jej intencia života je 

obnovená; skutky nemajú rovnaký rytmus ani rovnaký predmet. Hoci ľudskosť osoby nie 

je premeniteľná rýchlo, pomaly sa naučí konať pre iné ciele a podľa iných modalít, iných 

spôsobov života. Takto tomistická teológia milosti a teologických cností dáva porozumieť 

erupcii niečoho nového v človeku. Tento nový prameň [...] je niečím darovaným, ale aj 

stvoreným Bohom, aby človek, vyzbrojený novým životom, bol schopný žiť a milovať, 

ako Boh žije a miluje sa.“  („Accepter de s'ouvrir à la vie de la grâce est un événement qui 

s'inscrit dans une histoire personnelle: c'est toujours le même être, la même personne avant 

et après. Mais son intention de vie est renouvelée; les actes n'ont plus le même rythme ni 

le même objet. Même si l'humanité de la personne n'est pas transformable rapidement, on 

apprend peu à peu à agir pour d'autres fins et selon d'autres modalités, d'autres façons de 

vivre. Ainsi, la théologie thomiste de la grâce et des vertus théologales fait comprendre 

l'irruption dans l'homme de quelque chose de nouveau. Cette source nouvelle n'est pas 

seulement une énergie divine au sens où le pensaient les Pères grecs; elle est quelque chose 

de donné, mais aussi de créé par Dieu afin que l'homme, muni d'une nouvelle vie, soit 

capable de vivre et d'aimer comme Dieu vit et s'aime“) (Perru, 2004, s. 545-546). 
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zrejmé, ako uvažuje Verbeke, že človek na začiatku svojej morálnej cesty ešte 

nie je schopný formulovať správny súd o etickej hodnote konkrétneho skutku, 

nie je teda schopný konať v poznaní príčiny, čo je vlastne nedostatok 

v spomenutom atribúte vedomosti. Nie je preňho ľahké ani vylúčiť zo svojho 

správania emocionálne alebo egoistické motívy a orientovať svoju voľbu na 

dobro ako také, čo bol atribút voľby v dimenzii správnej základnej voľby 

(Verbeke, 1994, s. 464). Nakoniec ani stály a trvalý postoj nie je človeku 

vrodený, ale dosahuje sa postupne, stále intenzívnejším zaangažovaním sa na 

prvých dvoch zmienených rovinách či atribútoch. Z toho dôvodu potrebuje na 

začiatku svojej cesty človek pomoc od druhého človeka.  

Z pedagogicko-náboženského pohľadu je však táto koncepcia výchovy 

k cnosti podporovaná a nesená jej inkorporovaním do širšieho plánu Božej 

prozreteľnosti. Podľa Tomáša cnosti v nás nespôsobuje vonkajší učiteľ, 

vychovávateľ, rodič, ale sám konajúci, ktorý vstúpi do vzťahu s Bohom, 

darcom počiatkov cností, ako sa nachádzajú v jednotlivých ľudských 

schopnostiach. Cnosť je rozvinutím vrodených počiatkov v nás, nie zvonka 

prineseným náterom vnútorne úplne autonómnej prirodzenosti. Cnosť je 

vzťahom k Bohu, je predvídaná a začlenená do širšieho rámca teológie 

stvorenia. No nielen to. Z pedagogicko-teologického uhlu nazerania má 

zmysel uvažovať o nej aj v kontexte diela vykúpenia. Bolo viackrát 

spomenuté, že rozvinutie cnosti v nás neprebieha bez Božej pomoci, a to ani 

vtedy nie, keď sa človek neteší nadprirodzenému daru náboženskej viery, ale, 

ako hovorí Druhý vatikánsky koncil, keď sa usiluje „nie bez milosti, správne 

žiť“ (Lumen gentium, č. 16).11 

Dôsledky Tomášovej koncepcie cnosti pre skúmanie religiozity 

Aké dôsledky Tomášovej koncepcie cnosti by sme mohli odvodiť pre 

skúmanie aktuálnych trendov v religiozite na Slovensku?  

Po prvé a predovšetkým považujeme za dôležité vymedziť, čo presne 

máme na mysli pod pojmom religiozita. Ak by sme totiž vnímali religiozitu 

ako cnosť nábožnosti (religio), bolo by potrebné odlíšiť, ako pri každej inej 

cnosti, jej vonkajší a vnútorný rozmer. Toto učinil Tomáš, keď odlíšil 

vonkajšie skutky kultu od vnútornej motivácie ku kultu (STh II-II, q. 81, a. 5 

ad 1). Sociologicky je možné skúmať vonkajšie skutky kultu, teda napríklad 

                                                        
11 I. Kútny poukázal na to, že konciloví otcovia dali toto ich vyhlásenie do vzťahu 

k iniciatívou Boha, ktorý chce spasiť všetkých ľudí (Kútny, 2015, s. 28). 
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účasť na liturgickom zhromaždení apod. Je tiež možné vyhodnotiť 

deklarovanú motiváciu skutkov nábožnosti. Môžeme však sociologicky 

preskúmať, či deklarované dobro je aj skutočným dobrom človeka? Je jeho 

skutočnou motiváciou láska ako vnútorné spoločenstvo s Bohom, či už 

explicitne takto subjektom vnímané, alebo tajomne prítomné v ľudskej snahe 

konať dobro kvôli viere v dobro? Nie je tento pohľad do ľudského srdca 

rezervovaný len Bohu? 

Po druhé, ako sme povedali, správnosť vôle človeka nie je niečím 

oddeleným od konkrétneho skutku a jeho predmetu, ako je zdôvodnený 

rozumovým hľadaním. Preto popri správnosti motivácie Tomáš za ďalší 

atribút vnútornej dimenzie cnosti označil vnútorné porozumenie skutku cnosti 

z pohľadu jeho mravnej povahy a vo svetle okolností. Teda človek vo 

vonkajšom prejave nábožnosti má dbať na jeho primeranosť okolnostiam, a to 

v miere, v akej ho láska k Bohu, neoddeliteľná od lásky k blížnemu, privedie 

k rozpoznaniu, že vonkajší prejav vnútornej lásky je súčasne vecou náležitej 

inkulturácie.12 Chceme tým povedať, že človek môže niekedy s ohľadom na 

blížneho alebo na konkrétnu situáciu netrvať na istom vonkajšom prejave 

nábožnosti. Opäť sa teda dostáva do popredia otázka, či za rovnakou 

odpoveďou na dotazníkovú otázku týkajúcu sa prejavu nábožnosti existuje 

rovnaký religiózny postoj k Bohu.  

Ako posledný atribút cnosti uviedol Tomáš radosť a trvalosť cnostného 

postoja, o ktorých sme povedali, že sa dosahujú postupne. Tu by sme sa mohli 

pýtať: Nakoľko môžeme zasahovať do vonkajších prejavov cnosti, ktoré azda 

považujeme za nenáležité, ak vieme, že tým môžeme ohroziť úprimnosť 

subjektu pred Bohom, ktorá sa v rôznom štádiu napredovania môže prejaviť 

veľmi rozmanitými spôsobmi?  

Záver 

Záverom chceme konštatovať dve veci. Ponajprv to, čo je vedľajším 

produktom zámeru tohto článku, a síce že súčasný rozmach etiky cnosti môže 

byť príležitosťou pre senzibilizáciu odbornej verejnosti na tú dimenziu 

vnútornosti človeka, ktorá je spojená s jeho náboženskou povahou. Po druhé, 

nazdávame sa, že pre reflexiu perspektív vývoja súčasnej religiozity na 

                                                        
12 Tomáš pripúšťa, že niekedy môže veriaci rozpoznať ako rozumné vzdať sa nejakého 

verejného úkonu viery (úkonu kultu), ktorý by mohol bez úžitku pobúriť blížnych (STh II-

II, q. 3, a. 2 ad 3). 
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Slovensku je potrebné hlbšie uchopiť samotný pojem religiozita, ako sme sa 

o to pokúsili cez odlíšenie vonkajšej a vnútornej dimenzie cnosti. Toto 

morálno-filozofické rozlišovanie, doplnené o prvky teologickej reflexie 

problému, môže byť nápomocné aj pri interpretovaní výsledkov 

pripravovaného sociologického výskumu. Zároveň, ako sa nazdávame, môže 

byť skúmanie religiozity z pohľadu etiky cnosti jedným z rôznych prístupov, 

v prieniku ktorých sa črtajú „perspektívy [spoluutvárania a] vývoja súčasnej 

religiozity na Slovensku“.  
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Aktuálne trendy v religiozite mládeže 

Ondrej Štefaňak 

Anotácia 

Predkladaná teoreticko-empirická štúdia najskôr predstavuje hlavné 

scenáre premien religiozity mládeže na základe sociologickej literatúry 

a následne empirické dáta z dvoch sociologických výskumov v regiónoch Spiš, 

Liptov a Orava (2006 – 2016). Na základe predstavených teoretických 

prístupov i empirických dát sa dostáva k tvrdeniu, že výsledky referovaných 

výskumov nepotvrdzujú len scenár postupujúcej sekularizácie mládeže, ale 

čiastočne aj iné scenáre premien (napr. pluralizácie, individualizácie, 

stabilizácie alebo dokonca revitalizácie religiozity mládeže). Okrem toho, 

vzhľadom na stabilný ukazovateľ tzv. konfesijnej príslušnosti, ktorý sa spája 

s poklesom religiozity v prípade väčšiny jej základných rozmerov, poukazuje 

aj na posilnenie fenoménu, ktorý sa v sociológii náboženstva nazýva 

„príslušnosť bez viery“. 

Úvod 

Motiváciou pre spracovanie témy Aktuálne trendy v religiozite mládeže sú 

najmä  moje vlastné vedecko-výskumné záujmy, ktoré oscilujú predovšetkým 

okolo problematiky religiozity a morálky súčasnej mládeže. V rámci týchto 

záujmov som okrem iného zrealizoval taktiež dva sociologické výskumy 

religiozity mládeže v regiónoch Spiš, Liptov a Orava – prvý v roku 20061 

a druhý v roku 20162. Hoci nejde o reprezentatívne výskumy pre populáciu 

slovenskej mládeže ako celku, ale len pre populáciu mládeže Spiša, Liptova 

a Oravy, v rámci dynamickej perspektívy je dôležité, aby bola skúmaná tá istá 

                                                        
1 Išlo o dotazníkový výskum religiozity mládeže. Základným súborom bola 17-18 ročná 

mládež Spišskej diecézy. Zo základného súboru bol kvótovou metódou vyčlenený 

výberový súbor, ktorý tvorilo 663 mladých ľudí (24 tried z ôsmich štátnych a jednej 

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 

výberový 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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populácia a táto podmienka bola splnená. V načrtnutom kontexte som sa 

rozhodol, že v rámci tohto zborníka by som mohol v krátkosti predstaviť 

premeny religiozity skúmanej mládeže medzi rokmi 2006 a 2016.  

Vo víre rýchlych a radikálnych sociálno-kultúrnych zmien sa mení takmer 

všetko. Dotýka sa to taktiež religiozity, a predovšetkým religiozity mládeže. 

Sociológovia sa snažia opisovať tieto premeny v rámci rôznych teórií, 

koncepcií, paradigiem alebo scenárov. Neraz tvrdia, že religiozita mládeže sa 

mení podľa rôznych scenárov premien – niektorí emigrujú z cirkvi, iní do nej 

skôr imigrujú. V načrtnutom kontexte si možno položiť otázku, ako sa mení 

religiozita slovenskej mládeže počas niekoľkých posledných rokov? Opis 

a pokus o interpretáciu uvedenej otázky pod zorným uhlom času sú 

základnými cieľmi tohto príspevku. Jeho celok sa skladá z dvoch častí:  

1 – Hlavné scenáre premien religiozity mládeže; 2 – Premeny religiozity 

skúmanej mládeže.  

1. Hlavné scenáre premien religiozity mládeže  

Pred predstavením premien religiozity skúmanej mládeže na základe 

empirických výskumov bude vhodné v krátkosti pripomenúť hlavné scenáre 

premien religiozity mládeže. Je potrebné pamätať na skutočnosť, že 

sociológovia pozorujú a interpretujú tieto zmeny, nehovoriac o náboženskom 

pokroku resp. úpadku. V závislosti od autora môžeme odlíšiť minimálne 

niekoľko hlavných scenárov premien. Podľa známeho poľského sociológa 

náboženstva a morálky J. Mariańského môžeme vymenovať päť navzájom 

komplementárnych resp. konkurujúcich scenárov premien religiozity 

mládeže.  

1.1 Scenár postupujúcej sekularizácie mládeže 

Téza o nevyhnutnosti erózie náboženstva v dôsledku modernizačných 

procesov sa ex definitione vzťahuje predovšetkým na mladú generáciu, ktorej 

sa sociálna modernizácia dotýka v značnom stupni. Oslabovanie náboženstva 

bolo neraz interpretované ako obrátená strana sociálneho pokroku. Model 

západoeurópskej sekularizácie bol prostredníctvom mnohých sociológov 

považovaný za veľmi pravdepodobný aj v postkomunistických krajinách. 

Podľa modelu postupujúcej sekularizácie odchádzanie časti súčasných ľudí 

od náboženstva je už faktom a možno očakávať, že táto „emigrácia” bude aj 

naďalej pokračovať. Prívrženci opisovaného scenára premien veria, že všetky 
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spoločnosti sú alebo budú zasiahnuté procesom sekularizácie (Mariański, 

2008, s. 16-18). 

1.2 Scenár stabilizácie alebo dokonca revitalizácie religiozity mládeže 

Druhý scenár premien predpokladá zastavenie sekularizačných procesov, 

ba dokonca postupnú obnovu náboženského poriadku v spoločnosti. 

Zosmiešňované náboženstvo, odstraňované zo sociálneho života, sa doňho 

vracia všetkými možnými „dvermi”. Dokonca aj keď sa model revitalizácie 

náboženstva aktuálne nezdá byť veľmi pravdepodobný, nemožno ho ex 

definitione vylúčiť. J. Casanova (2005, s. 383) v súvislosti s opisovanou 

témou píše: „Západný modernizmus stojí na rázcestí  [...]  Bolo by to hlboko 

ironické, keby náboženstvo po tých všetkých úderoch, ktoré obdŕžalo od 

modernizmu, mohlo nejakým nepredvídaným spôsobom pomôcť pri jeho 

záchrane.” Revitalizácia religiozity mládeže je spojená s dynamickým 

pôsobením náboženských organizácií  – predovšetkým v mládežníckych 

prostrediach, hľadajúcich hodnoty, ktoré dávajú ľudskému životu skutočný 

zmysel (Mariański, 2008, s. 19-22). 

1.3 Scenár náboženského synkretizmu mládeže 

Ďalší model sa ideovo spája s teóriou individualizácie. Ako si všíma F. X. 

Kaufmann (2003, s. 361-382), nejestvuje už viac jeden spoločný „celok“, do 

ktorého by jednotlivec patril. Ľudia si skladajú svoje individuálne 

svetonázory z prvkov, ktoré pochádzajú z ich vlastnej tradície, ako aj z iných. 

V scenári náboženského synkretizmu mládeže sa poukazuje na procesy 

formovania nových foriem synkretickej religiozity, ba dokonca aj 

synkretických cirkví, v ktorých sa miešajú rôznorodé elementy, pochádzajúce 

z rôznych náboženských alebo paranáboženských tradícií. Zdá sa, že 

v niektorých mládežníckych prostrediach strácajú na význame tradičné cirkvi 

a získavajú tie ideové smery, v ktorých si jednotlivec môže selektívne vyberať 

náboženské obsahy a úkony, rozmanitým spôsobom ich spájať a nanovo 

interpretovať (Mariański, 2008, s. 22-25).   

1.4 Scenár náboženského fundamentalizmu mládeže 

Štvrtý scenár premien nachádza svoje vyjadrenie v myšlienke „návratu ku 

koreňom“ – či už v snahe o náboženskú ortodoxiu, či v snahe o vernosť 

tradičným náboženským úkonom, či v snahe o vernosť tradičným morálnym 
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hodnotám. Za prejav obrodenia náboženského fundamentalizmu v rámci 

kresťanstva sa považuje napr. aj vznik nových náboženských hnutí. E. Barker 

(2007, s. 127-143) podčiarkuje, že náboženský fundamentalizmus sa spája so 

striktným dodržiavaním tradičných zásad viery a nemusí byť nevyhnutne 

spájaný s náboženským fanatizmom. Navyše, mnoho empirických výskumov 

dokazuje, že často tak vôbec nie je. Mnoho prívržencov opisovaného modelu 

premien jednoducho považuje rôznorodosť a relativizáciu náboženských 

právd za znepokojujúcu. Neakceptujú oni tézu, že v konečnom dôsledku sú 

všetky náboženstvá rovnako pravdivé (Mariański, 2008, s. 25-27). 

1.5 Scenár pluralizácie religiozity mládeže  

Piaty a zároveň posledný model sa ideovo spája s teóriou pluralizácie. 

Podľa P. L. Bergera (2005, s. 5-7) je moderná globalizácia predovšetkým 

veľkým motorom pluralizmu. Ako taká spochybňuje ucelenosť systému 

presvedčení a hodnôt – cez migráciu a urbanizáciu, cez univerzálnu edukáciu 

a najviac pravdepodobne cez masovú komunikáciu. Všetko vyššie spomenuté 

sa dotýka najmä mladej generácie. Scenár pluralizácie religiozity mládeže 

predpokladá, že religiozita bude čoraz rôznorodejšia, avšak nenastúpi nejaký 

radikálny nárast ateizmu alebo agnosticizmu. Opisovaný model podčiarkuje, 

že v skutočnosti nemáme do činenia natoľko s úpadkom religiozity, ako skôr 

s premenou jej foriem a podôb. Religiozita sa stáva privátnou záležitosťou, 

nefunguje natoľko ako ucelený systém presvedčení a hodnôt, ale skôr ako 

systém rôznorodých ponúk na „trhu“, z ktorých si jednotlivec môže slobodne 

vyberať v rámci procesov sociálnej komunikácie  (Mariański, 2008, s. 27-33).   

2. Premeny religiozity skúmanej mládeže 

Vyššie predstavené scenáre premien religiozity súčasnej mládeže 

predstavujú teoretický rámec pre empirické výskumy a analýzy. Uvedené 

scenáre môžu byť považované za vedecko-výskumné hypotézy, ktoré sa 

navzájom nevylučujú. Prechádzajúc k empírii a blížiac sa k jadru 

problematiky by som chcel v krátkosti pripomenúť dáta z posledných troch 

sčítaní obyvateľstva na Slovensku, ktoré komunikujú o premenách 

konfesijnej príslušnosti. Tak teda v roku 1991: 63,8% Slovákov sa prihlásilo 

ku Katolíckej cirkvi, 0,7% k Pravoslávnej cirkvi, 6,2% k Evanjelickej cirkvi 

a.v., 2,1% – iné, 9,8% – nespojení so žiadnym náboženstvom či 

denomináciou, 17,4% – neudelilo odpoveď (zodpovedajúco: 2001: 73,0%, 

0,9%, 6,9%, 3,2%, 13,0%, 3,0%; 2011: 65,8%, 0,9%, 5,9%, 3,4%, 13,4%, 
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10,6%).3 Ak by sme získané dáta prepočítali „na spôsob volieb“ – na 

Slovensku bolo v roku 1991: 88,1% veriacich (77,2% katolíkov) a 11,9% 

neveriacich; v roku 2001 bolo 86,6% veriacich (75,3% katolíkov) a 13,4% 

neveriacich; napokon v roku 2011 bolo 85,0% veriacich (73,6% katolíkov) 

a 15,0% neveriacich.  

Na základe vyššie uvedených a prepočítaných dát možno tvrdiť, že 

religiozita v rozmere konfesijnej príslušnosti je dosť trvalým elementom 

slovenskej kultúry, hoci počas niekoľkých posledných desiatok rokov 

postupne klesá. Otázka znie, či tak je aj v prostredí slovenskej mládeže? Aby 

sme získali odpoveď na danú otázku, v nasledujúcich častiach tohto príspevku 

si predstavíme porovnanie religiozity skúmanej mládeže v rámci jej siedmich 

základných rozmerov: všeobecný vzťah k viere, náboženské úkony, 

náboženská ideológia, náboženské vedomosti, náboženské skúsenosti, 

náboženské spoločenstvo a náboženská morálka (Piwowarski, 2000, s. 58-

66). Aby sme si predstavili premeny religiozity skúmanej mládeže uceleným 

a logickým spôsobom, pre potreby tejto analýzy si z každého vymenovaného 

rozmeru religiozity vyberieme dva alebo tri najzákladnejšie ukazovatele 

náboženského zaangažovania.  

2.1 Všeobecný vzťah k viere  

Na základe získaných empirických výsledkov môžeme povedať, že 

uprostred mládeže z roku 2006 bol zaznamenaný pomerne vysoký ukazovateľ 

náboženských autodeklarácií. Za hlboko veriacich alebo veriacich sa 

považovali viac ako dve tretiny dávnejšej mládeže (67,4%). O desať rokov 

neskôr sa za hlboko veriacich alebo veriacich považovalo 62,3% 

anketovaných. Hoci je to o niekoľko percent menej, je potrebné povedať, že 

v opisovanom porovnaní neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely 

(p = 0,319). 

Pokiaľ ide o konfesijné autodeklarácie, rozhodná väčšina mladých ľudí 

z roku 2006 sa hlásila k nejakej náboženskej organizácii (89,9%) – k rôznym 

denomináciám kresťanstva sa hlásilo 88,3% skúmaných. Ukazovatele získané 

o desať rokov neskôr boli dokonca o niečo vyššie. Mladí ľudia z roku 2016 

deklarovali príslušnosť k nejakej náboženskej organizácii v 91,1% 

                                                        
3 http://portal.statistics.sk/files/prezentacia-vybranych-vysledkov-sodb-2011.pdf, prevzaté 

dňa 15. januára 2019; Štatistická ročenka Slovenskej republiky. Bratislava: VEDA, 2006, 

s. 209. 
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a k rôznym denomináciám kresťanstva sa hlásilo 89,6% anketovaných 

(Štefaňak, 2018, s. 21-38). Je však potrebné dodať, že ani v tomto porovnaní 

neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely (p = 0,012). 

Sumarizujúc predstavené empirické výsledky v rámci prvého – vstupného 

rozmeru religiozity možno pripomenúť fenomén, ktorý v sociológii 

náboženstva nazývame „prísluš-nosť bez viery“ (Hervieu-Léger, 1999, 

s. 219-220). Ak totiž ukazovateľ náboženských autodeklarácií klesá 

a ukazovateľ konfesijných autodeklarácií nie, tak ide práve o posilnenie 

spomenutého fenoménu. Je však potrebné, aby sme toto tvrdenie širšie 

a hlbšie overili v rámci nasledujúcich – konkrétnejších rozmerov religiozity.  

2.2 Náboženské úkony  

Na základe získaných dát možno tvrdiť, že ukazovateľ navštevujúcich 

bohoslužby minimálne každú nedeľu bol uprostred mládeže z roku 2006 

o niečo vyšší (34,7%) než podobný ukazovateľ uprostred mládeže z roku 

2016 (28,8%). Z druhej strany – uprostred „novšej“ mládeže sa mierne zvýšili 

ukazovatele navštevujúcich bohoslužby len vo veľké sviatky (percentuálny 

rozdiel predstavuje 4,8%), z príležitosti sobáša alebo pohrebu (percentuálny 

rozdiel predstavuje 2,5%) a tých, ktorí nenavštevujú bohoslužby vôbec 

(percentuálny rozdiel predstavuje 2,4%). Konštatované mierne percentuálne 

rozdiely však neznamenajú, že v tomto porovnaní jestvujú aj štatisticky 

významné rozdiely (p = 0,045). 

Dôležitým ukazovateľom katolíckej religiozity, ktorá sa dotýkala 

rozhodnej väčšiny skúmaných mladých ľudí, je taktiež pristupovanie ku 

svätej spovedi. Pokiaľ ide o pristu-povanie ku svätej spovedi každý mesiac, 

ukazovateľ pre mladých ľudí z roku 2006 bol o niečo vyšší (15,1%) než 

ukazovateľ pre skúmaných v roku 2016 (14,3%). Pokiaľ ide o pristupovanie 

ku svätej spovedi minimálne raz v roku, tendencia premien bola rovnaká: 

mládež z roku 2006 – 68,8%; mládež z roku 2016 – 64,1%. Je však potrebné 

dodať, že ani v tomto porovnaní neboli zaznamenané štatisticky významné 

rozdiely (p = 0,236). 

Všeobecnejším ukazovateľom náboženských úkonov je modlitba, ktorá sa 

nedotýka len katolíkov alebo kresťanov, ale aj príslušníkov iných 

náboženstiev alebo denominácií. Na základe referovaných výskumov možno 

tvrdiť, že mládež z roku 2006 sa modlila o niečo častejšie než mládež z roku 

2016 – každý deň 27,5% k 23,8%. Z druhej strany – uprostred „novšej“ 

mládeže bol o niečo vyšší ukazovateľ mladých ľudí, ktorí sa nemodlia vôbec 
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(percentuálny rozdiel predstavuje 3,6%). Konštatované mierne percentuálne 

rozdiely však neznamenajú, že v tomto porovnaní jestvujú aj štatisticky 

významné rozdiely (p = 0,238). 

Na základe predstavených empirických výsledkov v rámci druhého 

rozmeru religiozity možno tvrdiť, že „novšia“ mládež sa o niečo zriedkavejšie 

zúčastňovala na bohoslužbách, pristupovala ku svätej spovedi a modlila sa, 

než mládež „dávnejšia“. Hoci nejde o štatisticky významné rozdiely, scenár 

postupujúcej sekularizácie mládeže, ako aj vyššie spomenutý fenomén 

„príslušnosti bez viery” alebo presnejšie „príslušnosti bez náboženských 

úkonov” sa zdajú byť pravdivé. 

2.3 Náboženská ideológia 

V rámci náboženskej ideológie resp. akceptácie náboženskej doktríny 

možno predstaviť napr. empirické dáta vzťahujúce sa na vieru v jestvovanie 

Vyššej Sily, ktorú možno nazvať Bohom. Na základe získaných empirických 

výsledkov je potrebné povedať, že v prvej dekáde XXI. storočia približne tri 

štvrtiny anketovanej mládeže boli presvedčené o jestvovaní Boha ako 

Transcendentnej Bytosti (75,2%). Uprostred mládeže z druhej dekády XXI. 

storočia bol podobný ukazovateľ o niečo nižší (72,5%). Ani v tomto 

porovnaní však neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely (p = 

0,801).   

Dôležitým ukazovateľom kresťanskej religiozity, ktorá sa dotýkala 

rozhodnej väčšiny skúmaných mladých ľudí, je viera v Najsvätejšiu Trojicu. 

Celkovo možno povedať, že kým v Trojicu Božských Osôb verili takmer dve 

tretiny mladých ľudí z roku 2006 (61,5%), vo vzťahu k mladým ľuďom 

z roku 2016 podobný ukazovateľ predstavoval 57,4%. Je však potrebné 

dodať, že ani v tomto porovnaní neboli zaznamenané štatisticky významné 

rozdiely (p = 0,581). 

Všeobecnejším ukazovateľom náboženskej ideológie resp. akceptácie 

náboženskej doktríny je viera v posmrtný život. Na základe získaných 

empirických dát možno povedať, že 17,6% mládeže z roku 2006 a 19,1% 

mládeže z roku 2016 verilo v kresťanskú pravdu viery o vzkriesení ľudského 

tela. Namiesto toho „len“ v nesmrteľnosť ľudskej duše verilo 74,7% 

skúmaných v roku 2006 a 67,7% skúmaných v roku 2016. Je však potrebné 

dodať, že ani v tomto porovnaní neboli zaznamenané štatisticky významné 

rozdiely (p = 0,015). 
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Sumarizujúc predstavené empirické výsledky v rámci tretieho rozmeru 

religiozity možno pripomenúť, že „novšia“ mládež o niečo zriedkavejšie 

verila v jestvovanie Vyššej Sily, ktorú možno nazvať Bohom, v Najsvätejšiu 

Trojicu a v nesmrteľnosť ľudskej duše, než mládež „dávnejšia“. Hoci nejde 

o štatisticky významné rozdiely, scenár postupujúcej sekularizácie mládeže, 

ako aj vyššie spomenutý fenomén „príslušnosti bez viery” sa zdajú byť 

pravdivé. Vzhľadom na opačnú tendenciu premien vo vzťahu k viere vo 

vzkriesenie ľudského tela možno však poukázať aj na vierohodnosť scenára 

stabilizácie alebo dokonca revitalizácie religiozity mládeže.  

2.4 Náboženské vedomosti  

Medzi základnými rozmermi religiozity sa nachádzajú aj náboženské 

vedomosti, ktoré sa úzko spájajú s konkrétnym náboženstvom. Nakoľko 

rozhodná väčšina skúmanej mládeže sa hlásila ku kresťanskému náboženstvu, 

opýtal som sa jej na poznanie mien Osôb Najsvätejšej Trojice, štyroch 

Evanjelistov a siedmich sviatostí. Ukázalo sa, že približne polovica mládeže 

z roku 2006 dokázala správne vymenovať všetkých štyroch Evanjelistov 

(50,2%). V prípade mládeže z roku 2016 bol však zaznamenaný dosť výrazný 

pokles vedomostí na opisovanú tému (35,5%). V súvislosti s tým možno 

dodať, že v tomto prípade boli zaznamenané aj štatisticky významné rozdiely 

(p < 0,0005; V = 0,150). 

Nasledujúci ukazovateľ komunikuje, že viac ako štyri pätiny mladých ľudí 

z roku 2006 správne vymenovali všetky Osoby Najsvätejšej Trojice: Otca, 

Syna a Ducha Svätého (81,4%). Uprostred mladých ľudí z roku 2016 bol 

podobný ukazovateľ o niekoľko percent nižší (75,3%). Z druhej strany – 

uprostred „novšej“ mládeže bol o niečo vyšší ukazovateľ mladých ľudí, ktorí 

sa priznávajú k nevedomosti na opisovanú tému (percentuálny rozdiel 

predstavoval 7,4%). Konštatované percentuálne rozdiely sa spájajú so 

skutočnosťou, že v tomto porovnaní jestvujú taktiež štatisticky významné 

rozdiely (p = 0,001; V = 0,104). 

Napokon možno položiť otázku, nakoľko skúmaná mládež dokáže 

vymenovať sedem sviatostí? Všetkých sedem sviatostí dokázalo vymenovať 

22,6% mládeže z roku 2006 a len 13,7% mládeže z roku 2016. Z druhej strany 

– uprostred „novšej“ mládeže bol výrazne vyšší ukazovateľ mladých ľudí, 

ktorí sa priznávajú k nevedomosti na tému siedmich sviatostí  (percentuálny 

rozdiel predstavoval 13,3%). Zaznamenané percentuálne rozdiely sa spájajú 
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so skutočnosťou, že v tomto porovnaní jestvujú aj štatisticky významné 

rozdiely (p < 0,0005; V = 0,148). 

Na základe predstavených empirických výsledkov v rámci štvrtého 

rozmeru religiozity možno uprostred skúmanej mládeže hovoriť o štatisticky 

významnom poklese náboženských vedomostí medzi prvou a druhou 

dekádou XXI. storočia – minimálne vo vzťahu k poznaniu Osôb Najsvätejšej 

Trojice, štyroch Evanjelistov a siedmich sviatostí. Scenár postupujúcej 

sekularizácie mládeže, ako aj vyššie spomenutý fenomén „príslušnosti bez 

viery“ alebo presnejšie „príslušnosti bez náboženských vedomostí“ sa zdajú 

byť pravdivé – v tomto prípade dokonca aj na štatisticky významnej úrovni. 

2.5 Náboženské skúsenosti  

V rámci náboženských skúseností možno predstaviť napr. dáta vzťahujúce 

sa na presvedčenie o Božej pomoci v ťažkých životných situáciách a na 

vzťah: náboženská viera a zmysel života. Získané ukazovatele komunikujú, 

že dve tretiny mladých ľudí z roku 2006 boli presvedčené, že Boh im pomáha 

(aj) v ťažkých životných situáciách života (65,3%). Uprostred mladých ľudí 

z roku 2016 bol podobný ukazovateľ o niečo nižší – vynášal 60,7%. Bolo to 

teda o niekoľko percent menej, avšak v tomto porovnaní nemožno hovoriť 

o štatisticky významných rozdieloch (p = 0,133).   

Druhý ukazovateľ náboženských skúseností komunikuje o vzťahu: 

náboženská viera a zmysel života. Ukazuje sa, že mladí ľudia z roku 2006 

o niečo častejšie spájali zmysel života s náboženskou vierou než mladí ľudia 

z roku 2016 – 58,6% k 51,7%. Z druhej strany – uprostred „novšej“ mládeže 

sa o niečo zvýšili ukazovatele tých, ktorí hľadajú zmysel života mimo 

náboženskej viery (percentuálny rozdiel predstavoval 2,6%) alebo im je ťažko 

odpovedať na opisovanú otázku (percentuálny rozdiel predstavoval 4,7%). 

Zaznamenané percentuálne rozdiely sa v tomto prípade navyše spájajú so 

skutočnosťou, že v tomto porovnaní jestvujú taktiež štatisticky významné 

rozdiely (p = 0,005; V = 0,106). 

Sumarizujúc predstavené empirické ukazovatele v rámci piateho rozmeru 

religiozity možno povedať, že „novšia“ mládež bola o niečo zriedkavejšie 

presvedčená o Božej pomoci (aj) v ťažkých situáciách života a spájala zmysel 

života (aj) s náboženskou vierou, než mládež „dávnejšia“. Hoci len v druhom 

prípade ide o štatisticky významné rozdiely, scenár postupujúcej 

sekularizácie mládeže, ako aj vyššie spomenutý fenomén „príslušnosti bez 

viery” sa zdajú byť pravdivé. Vzhľadom na opačnú tendenciu premien vo 
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vzťahu k hľadaniu zmyslotvorných hodnôt mimo náboženskej viery možno 

však poukázať aj na vierohodnosť scenára pluralizácie religiozity resp. 

svetonázoru mládeže.  

2.6 Náboženské spoločenstvo  

Medzi základnými rozmermi religiozity sa nachádza taktiež náboženské 

spoločenstvo, ktoré býva rôzne nazývané – najčastejšie ako komunitný 

rozmer religiozity. V jeho rámci možno na tomto mieste predstaviť napr. 

premeny identifikácie s cirkvou uprostred mládeže z roku 2006 a 2016. 

Ukazuje sa, že takmer dve tretiny mládeže z roku 2006 (58,7%) a viac ako 

polovica mládeže z roku 2016 (51,9%) sa identifikovali s cirkvou na jej 

rôznych úrovniach. Z druhej strany – uprostred „novšej“ mládeže bol o niečo 

vyšší ukazovateľ mladých ľudí, ktorí sa vôbec neidentifikujú s cirkvou 

(percentuálny rozdiel predstavoval 3,5%), prípadne im je ťažko udeliť 

odpoveď na opisovanú otázku (percentuálny rozdiel predstavoval 3,4%). 

Zaznamenané percentuálne rozdiely sa v tomto prípade navyše spájajú so 

skutočnosťou, že v tomto porovnaní jestvujú aj štatisticky významné rozdiely 

(p = 0,002; V = 0,126). 

Nasledujúci ukazovateľ komunikuje o postojoch skúmanej mládeže ku 

kňazom, ktorí sú spravidla vodcami náboženských spoločenstiev. Je potrebné 

povedať, že mladí ľudia z roku 2006 o niečo častejšie poukazovali na potrebu 

kňazov v spoločnosti (73,6%) než mladí ľudia z roku 2016 (69,6%). Z druhej 

strany – uprostred „novšej“ mládeže bol zaznamenaný o niečo vyšší 

ukazovateľ tých, ktorým je ťažko udeliť odpoveď na analyzovanú otázku 

(percentuálny rozdiel predstavoval 3,3%). Konštatované mierne percentuálne 

rozdiely však neznamenajú, že v tomto porovnaní jestvujú aj štatisticky 

významné rozdiely (p = 0,227). 

Na základe predstavených empirických výsledkov v rámci šiesteho 

rozmeru religiozity možno povedať, že „novšia“ mládež sa o niečo 

zriedkavejšie identifikovala s cirkvou na jej rôznych úrovniach a informovala 

o potrebe kňazov v spoločnosti než mládež „dávnejšia“. Hoci len v prvom 

prípade boli zaznamenané štatisticky významné rozdiely, scenár postupujúcej 

sekularizácie mládeže, ako aj vyššie spomenutý fenomén „príslušnosti bez 

viery” alebo presnejšie „príslušnosti bez náboženského spoločenstva“ sa 

zdajú byť pravdivé. Vzhľadom na opačnú tendenciu premien vo vzťahu 

k identifikácii s farnosťou možno však poukázať taktiež na vierohodnosť 
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scenára stabilizácie alebo dokonca revitalizácie religiozity mládeže – 

minimálne v niektorých mládežníckych prostrediach. 

2.7 Náboženská morálka  

Posledným spomedzi základných rozmerov religiozity je morálny rozmer. 

Sociológovia náboženstva skúmajú v jeho rámci také morálne hodnoty 

a normy, ktoré sú viac alebo menej spojené s náboženstvom – napr. morálne 

autority, postoje k prikázaniam Dekalógu alebo normám manželsko-rodinnej 

morálky. Premeny postojov mládeže z roku 2006 a 2016 k prikázaniam 

Dekalógu predstavuje tabuľka č. 1. Je potrebné povedať, že mládež z roku 

2006 viac-menej v takom istom stupni považovala opisované základné 

morálne prikázania za rozhodne alebo skôr záväzné ako mládež z roku 2016. 

Tabuľka 1: Postoje k prikázaniam Dekalógu (v %) 

(Rozhodne alebo skôr záväzné)4 

Kategórie Mládež 2006 Mládež 2016 

I. prikázanie 72,8 65,4 

II. prikázanie 44,8 45,3 

III.  prikázanie 61,4 58,7 

IV.  prikázanie 92,7 89,4 

V.  prikázanie 90,1 86,8 

VI.  prikázanie 70,1 73,5 

VII.  prikázanie 81,6 82,9 

VIII.  prikázanie 84,6 84,4 

IX.  prikázanie 80,9 83,7 

X.  prikázanie 76,5 80,5 

 

Najväčší pokles akceptácie bol zaznamenaný v prípade I. prikázania – 

o 7,4% (p < 0,0005; V = 0,137).5 Najväčší nárast akceptácie bol namiesto toho 

zaznamenaný v prípade X. prikázania – o 4,0% (p = 0,004; V = 0,115). 

Štatisticky významné rozdiely boli konštatované taktiež v prípade III. 

prikázania (p = 0,008; V = 0,110), IV. prikázania (p = 0,001; V = 0,129), V. 

prikázania (p < 0,0005; V = 0,137), VI. prikázania (p < 0,0005; V = 0,137) 

                                                        
4 Dáta sa nesumarizujú do 100,0%, pretože ide len o percentá tých, ktorí považujú 

analyzované prikázania za rozhodne alebo skôr záväzné. 
5 Štatistické testy vzťahujem na celé tabuľky jednotlivých premenných (nielen na vybrané 

dáta, ktoré sú predstavené v spoločnej tabuľke). 
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a VII. prikázania (p = 0,001; V = 0,127). V súvislosti s predstavenými 

ukazovateľmi si možno všimnúť, že pokles akceptácie sa dotýkal 

predovšetkým „náboženských“ prikázaní, kým nárast akceptácie niektorých 

„sexuálnych“ a „morálnych“ prikázaní. 

V súvislosti s postojmi skúmanej mládeže k manželsko-rodinnej morálke 

boli zaznamenané podobné rozdiely – menovite v prípade niektorých noriem 

bol konštatovaný niekoľkopercentný nárast akceptácie (tabuľka č. 2). Je 

zaujímavé, že mladí ľudia z roku 2016 spravidla o niečo častejšie považovali 

vybrané manželsko-rodinné normy za bezpodmienečne záväzné, ako mladí 

ľudia z roku 2006. Zdá sa, že v prípade niektorých noriem manželsko-

rodinnej morálky (napr. zákaz používania antikoncepčných prostriedkov 

alebo sexuálneho spolužitia pred sobášom) bolo dosiahnuté minimum 

akceptácie už pred niekoľkými rokmi a v súčasnosti môžeme postupne 

pozorovať opačné tendencie.  

Tabuľka 2: Postoje k manželsko-rodinnej morálke (v %) 

(Nedovolené)6 

Kategórie Mládež 2006 Mládež 2016 

Voľná láska, sex bez ohraničenia 21,0 21,1 

Sexuálne spolužitie pred sobášom 13,5 17,1 

Homosexualita 47,7 53,9 

Manželská nevera 79,7 84,8 

Rozvod 25,8 27,3 

Používanie antikoncepčných 

prostriedkov 
14,1 21,7 

Interrupcia (umelé ukončenie 

tehotenstva) 
48,8 47,3 

Eutanázia 33,1 34,3 

 

Najväčší nárast akceptácie bol zaznamenaný v prípade zákazu používania 

antikoncepčných prostriedkov – o 7,6% (p < 0,0005; V = 0,203).7 Štatisticky 

významné rozdiely boli zaznamenané taktiež v prípade sexuálneho spolužitia 

pred sobášom (p < 0,0005; V = 0,151), manželskej nevery (p = 0,001; V = 

                                                        
6 Dáta sa nesumarizujú do 100,0%, pretože ide len o percentá tých, ktorí považujú 

analyzované správania za nedovolené. 
7 Štatistické testy vzťahujem na celé tabuľky jednotlivých premenných (nielen na vybrané 

dáta, ktoré sú predstavené v spoločnej tabuľke). 
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0,117) a eutanázie (p = 0,002; V = 0,113). Je zaujímavé, že vo vzťahu ku 

všetkým spomenutým normám manželsko-rodinnej morálky bol 

konštatovaný menší alebo väčší nárast ich akceptácie, čo môže súvisieť 

s prítomnosťou analyzovaných správaní a ich negatívnych dôsledkov 

v rodinných, mediálnych, školských, cirkevných alebo sociálnych diskusiách. 

Ďalším ukazovateľom náboženskej morálky sú postoje k morálnym 

autoritám. Ukázalo sa, že kým mládež z roku 2006 komunikovala 

o náboženských morálnych autoritách (učenie cirkvi a rady kňazov) 

v rozmedzí od 10,0% do 15,1%, mládež z roku 2016 tak činila v rozmedzí od 

9,9% do 14,8%. Možno teda povedať, že „novšia“ mládež viac-menej 

v takom istom stupni informovala o náboženských morálnych autoritách, ako 

mládež „dávnejšia“.  

Sumarizujúc predstavené empirické výsledky v rámci posledného – 

siedmeho rozmeru religiozity možno povedať, že „novšia“ mládež o niečo 

zriedkavejšie akceptovala „náboženské“ prikázania ako mládež „dávnejšia“. 

V prípade niektorých „morálnych“ a „sexuálnych“ prikázaní bolo možné 

pozorovať taktiež opačné tendencie. Takáto situácia nepotvrdzuje len scenár 

postupujúcej sekularizácie mládeže a vyššie spomenutý fenomén 

„príslušnosti bez viery“ alebo presnejšie „príslušnosti bez morálky“, ale aj 

scenár stabilizácie alebo dokonca revitalizácie religiozity mládeže a scenár 

náboženského fundamentalizmu mládeže, ktorý nachádza svoje vyjadrenie 

taktiež v myšlienke návratu k tradičnej morálke. 

Záver 

Po predstavení mnohých konkrétnych korelácií je potrebné povedať, že 

stereotypné sociálne pohľady na tému premien religiozity mládeže nie sú 

veľmi vzdialené od skutočného stavu. Je pravdou, že v rozmedzí rokov 2006 

– 2016 sa religiozita skúmanej mládeže o niečo oslabila – predovšetkým vo 

vzťahu k náboženským vedomostiam, ale taktiež v prípade tzv. všeobecnej 

religiozity, náboženských úkonov, náboženskej ideológie, náboženských 

skúseností a náboženského spoločenstva. Vo vzťahu k náboženskej morálke 

boli zaznamenané rôzne tendencie premien – kým akceptáciu niektorých 

morálnych noriem charakterizoval pokles, akceptáciu iných charakterizoval 

nárast. 

Ak predstavené empirické dáta prepojíme s hlavnými scenármi premien 

religiozity mládeže môžeme povedať, že výsledky referovaných výskumov 

nepotvrdzujú len scenár postupujúcej sekularizácie mládeže, ale čiastočne aj 
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scenár stabilizácie alebo dokonca revitalizácie religiozity mládeže (napr. 

nárast ukazovateľov identifikácie s farnosťou alebo viery vo vzkriesenie 

ľudského tela), pluralizácie religiozity resp. svetonázoru mládeže (napr. 

nárast ukazovateľa hľadania zmyslotvorných hodnôt mimo náboženskej 

viery) a náboženského fundamentalizmu (napr. nárast ukazovateľov 

akceptácie niektorých tradičných morálnych noriem). Okrem toho, vzhľadom 

na pomerne stabilný ukazovateľ konfesijných autodeklarácií, ktorý sa spája 

s poklesom religiozity v prípade väčšiny jej rozmerov, možno poukázať na 

posilnenie fenoménu, ktorý nazývame „príslušnosť bez viery“ (náboženských 

úkonov, vedomostí, skúseností, spoločenstva alebo morálky). 
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Sociálne aspekty vybraných problémových foriem 

spirituality 

Andrea Lesková 

Anotácia 

Religiozita a spiritualita patria k fenoménom, ktoré rozhodne majú svoje 

miesto v odbornej i laickej diskusii. Niekedy je ťažké zreteľne rozlíšiť, či 

náboženská skúsenosť je len kompenzáciou toho, čo človeku chýba 

v každodennom živote, alebo človek nachádza zmysel každodennosti práve 

v prežívaní niečoho úplne iného, v prežívaní niečoho, čo ho presahuje. Viera, 

religiozita a spiritualita nie sú medzi súčasnou mládežou neprítomné. Práve 

mladí ľudia sú tendenčne naklonení poznávaniu rôznych náboženských či 

duchovných smerov. Osobitný problém v danom kontexte predstavujú sekty. 

Predmetný príspevok reflektuje túto špecifickú problematiku, sústreďuje o. i. 

pozornosť na manipuláciu a potenciálne riziká závislosti na sektách, najmä 

vo vzťahu k mladým ľuďom. Dôraz kladie taktiež na možnosti prevencie 

primárneho charakteru. 

 

Diskusia o funkciách a prejavoch náboženstva v spoločnosti, ich 

marginalizácia v súvislosti s modernizačnými procesmi je stále aktuálnou. 

V ľudskom živote naprieč dejinami zohráva náboženská viera nemalú úlohu. 

Náboženstvo je jednou zo základných súčastí ľudského bytia a má podstatný 

vplyv na to, ako ľudia pristupujú k okolitému svetu, ako ho vnímajú 

a interpretujú. S istou formou religiozity sa stretávame v každej spoločnosti. 

E. Durkheim napr. považoval náboženstvo za stelesnenie spoločnosti a jej 

inštitúcií. Taktiež zdôrazňoval, že podstatou náboženstva nie je nikdy len 

samotná viera, potrebné sú kolektívne ceremoniálne aktivity vyjadrujúce 

a upevňujúce pocit vzájomnej solidarity medzi jednotlivcami. Práve tie 

vymaňujú jedinca z každodenného profánneho života s bežnými starosťami 

a povznášajú ho do sféry vyšších síl (Giddens, 1999, s. 412-421). Pre 

Durkheima je teda podstatné skúmanie integračnej funkcie náboženstva 

vzhľadom k akcentovanej potrebe sociálneho poriadku. Konštatuje, že zatiaľ 

čo v minulosti fungovalo náboženstvo ako spoľahlivý tmel sociálneho celku, 

s príchodom  modernej spoločnosti je v úpadku. „Náboženstvo nie je ničím 

iným než transcendentálnou reprezentáciou moci spoločnosti“ (Keller, 2005, 
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s. 223). Uvažujúc o náboženstve a jeho vplyve na rôzne sféry spoločenského 

života je potrebné zmieniť aj líšiacu sa mieru religiozity u ľudí, ich názory 

a hodnotové preferencie. Napr. pravidelná účasť na bohoslužbách či iných 

verejných rituáloch nemusí byť priamym výrazom silného náboženského 

zaujatia. Nech už si myslíme o význame náboženstva v modernom svete 

a o jeho strácajúcom sa vplyve čokoľvek, zdá sa, že náboženstvo vo svojich 

tradičných či nových podobách nestráca na príťažlivosti. Náboženstvo a  viera 

umožňujú človeku zakotvenosť v živote, sú mu nápomocné v prijímaní 

problémov a prekonávaní zložitých životných situácií.  

Spiritualitu a religiozitu možno chápať vo vzájomnej previazanosti, hoci 

nie sú totožnými pojmami. Religiozita historicky zahŕňala individuálne aj 

inštitucionálne prvky a v súčasnosti sa často poníma ako formálne 

štruktúrovaná, spojená s náboženskými inštitúciami, predpísanou vieroukou 

a rituálmi. Naopak spiritualita sa poníma ako individuálny jav, spája sa 

s osobnou transcendenciou a zmysluplnosťou (Kubušová, Fabián, s. 108). 

Šiler (2017, s. 87) podotýka, že pojem spiritualita pôvodne označoval 

zbožnosť, duchovnosť, emočne prežívanú nábožnosť, zvnútornenú vieru, a to 

predovšetkým v kontexte západného kresťanstva, avšak od 60. rokov 20. st. 

vzhľadom na novú vlnu religiozity šíriacej sa z Ameriky do Európy, 

zastrešuje tento nosný pojem nové formy duchovných prežitkov a praktík, už 

neviazaných výlučne na dominantné kresťanstvo a jeho tradície. Napriek 

tomu, že pojem spiritualita je používaný nielen v bežnej komunikácii, ale i vo 

vedeckých diskurzoch, je paradoxne jeho presná definícia a chápanie 

nevyhranené. WHO v rámci svojho oficiálneho dotazníka na meranie kvality 

života uvádza spiritualitu, religiozitu (náboženstvo) a osobnú vieru ako jeden 

z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich zdravie. Spiritualita ako jedna zo 

zložiek osobnosti sa teda pre WHO stala oficiálnym termínom a v r. 2002 bola 

spiritualita začlenená do definícií zdravia a choroby, zdôrazňujúc nutnosť 

zohľadniť široko poňatú duchovnú starostlivosť ako odpoveď na lepšie 

diagnostikované individuálne religiózne a spirituálne potreby človeka (Šiler, 

2017, s. 111). Spiritualita sa vzťahuje k tomu, čo človeka presahuje, čo ho 

povznáša, nezávisle na náboženskej príslušnosti. Je výrazom rôznych vecí 

a potrieb. Viacerí autori a autorky sa prikláňajú k chápaniu spirituality ako 

všeobecnejšieho javu, ktorého z jedných možných podôb sú rôzne 

náboženstvá, alebo ako nový fenomén „náboženstva bez náboženstva“, ktorý 

nie je redukovateľný na žiadnu z historických foriem religiozity, uvádza Šiler 

(2017, s. 90). 
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Súčasťou nášho každodenného života sa stali moderné technológie, ktoré 

popri svojich nesporných výhodách majú aj svoje negatívne stránky. Stojac 

pred novými výzvami budúcnosti môžeme uvažovať o hodnotovej orientácii 

dynamickej a modernej spoločnosti. Nedostatok kvalitných vzťahov, ich 

povrchnosť či plytkosť, strata zmyslu života, citová prázdnota, tlak na výkon, 

silný konkurenčný zápas, orientácia na materiálne hodnoty sú faktormi 

tvoriacimi predpolie nelátkových závislostí patriacich k spoločensky 

nežiaducim javom. Ich mechanizmus vzniku prebieha bez prítomnosti 

návykovej látky. Ako uvádza Ondrejkovič a kol. (2009, s. 340), zdôrazňuje 

sa genetická a neurobiologická príbuznosť závislostí látkového a nelátkového 

charakteru, ako i spoločné vyústenie tejto skupiny psychických porúch 

vrátane terminálneho štádia debaklu a beznádeje s najťažšími sociálnymi 

dôsledkami. Všeobecne je za závislého človeka považovaný ten, kto nie je 

schopný zaobísť sa bez niečoho. Nezriedka sa závislosť prejavuje 

kombináciou nadmerného pocitu zodpovednosti s istou podriadenosťou. 

Závislosť je komplexnou poruchou, konštatuje  Ondrejkovič a kol. (2009, s. 

351-352), a to, ako sa človek stáva závislým, je s veľkou pravdepodobnosťou 

rovnako zložité ako samotná činnosť mozgu. Stále nie sme schopní s istotou 

predpovedať, kto stratí kontrolu a stane sa závislým a kto nie. Je ťažké 

odhadnúť počty potenciálnych nelátkovo závislých pacientov a operovať 

štatistickými údajmi v tomto smere. Vyššie citovaný autor poukazuje na 

vysoké riziko v podobe menšej nápaditosti nelátkových závislostí, nakoľko 

nespôsobujú bezprostrednú devastáciu ľudského organizmu cudzorodými 

zhubnými látkami. Ich vývoj tak môže prebiehať dlhšie nerozpoznaný, 

neidentifikovaný  a môžu byť odhalené až v plne rozvinutom štádiu. 

V prípade závislostí či už látkového alebo nelátkového charakteru platí, že 

potenciálne ohrození sme všetci. Za osobitne dôležitú považujeme preto 

informovanosť a schopnosť včas rozpoznať varovné signály vzniku 

závislostí, a to nielen vo vzťahu k sebe, ale i k našim blízkym. 

Otázky existenčného charakteru Kto som? Odkiaľ som? Kam patrím 

a kam smerujem? sú predmetom záujmu  človeka odjakživa. Odpovede na 

dané otázky, obsahovo a  významovo často diametrálne odlišné, ponúkajú aj 

rôzne inštitúcie či ustanovizne. V tejto súvislosti nemožno obísť sekty a ich 

členov, zaznamenávajúcich v posledných rokoch pomerne výrazný nárast. 

Velký sociologický slovník (1998) vymedzuje sektu ako počtom malú, 

pôvodne hlavne náboženskú skupinu, konštituujúcu sa ako opozícia voči 

konvenčnej cirkvi alebo uznávanej ideológii. Je to zvláštny typ uzavretej 
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skupiny, často provokujúcej konfliktné situácie, ktorá má 

vzhľadom k spoločnosti marginálny charakter. Uzavretosť sa prejavuje 

existenciou vlastného systému hodnôt a noriem správania, ktoré ostatná 

spoločnosť nezdieľa, ako i spôsobom prijímania nových členov len v rámci 

presne vymedzených podmienok. Vnútorná štrukturácia rolí je veľmi 

špecifická a organizácia činnosti sekty podlieha prísnym pravidlám. Pojmy 

sekta či kult sú často používané a v rôznom rozsahu, hoci s určitou 

opatrnosťou. Weberova typológia rozlišuje medzi cirkvou a sektou. Cirkev je 

veľkou  a formálne ustanovenou náboženskou organizáciou, sekta je menšou, 

zvyčajne menej organizovanou skupinou horlivých veriacich, ktorá vznikla 

na protest proti vládnucej cirkvi. Cirkev má obvykle formálnu, byrokratickú 

štruktúru, s hierarchiou náboženských úradov a za normálnych okolností 

reprezentuje kvázi konzervatívnu stránku náboženstva. Typická sekta chce 

objavovať a sledovať „pravú cestu“ a má sklon sa dištancovať od väčšinovej 

spoločnosti. Jej členovia sa často stýkajú len medzi sebou a zavedené cirkvi 

považujú za skazených Giddens, 1999, s. 425). 

Potreba spolupatričnosti, potreba niekam patriť je veľmi silná. 

V konfliktných a stresových situáciách je integrita osobnosti ohrozená. Práve 

vtedy je intenzívne pociťovaná potreba oprieť o niekoho alebo o niečo, 

súčasne sa môže objavovať tendenčný útek k rôznym pseudooporám 

a pseudohodnotám. Snaha byť začlenený do rôznych foriem sociálnych 

zoskupení sa premieta aj v Maslowovej hierarchickej teórii znázornenej 

v podobe pyramídy. Neuspokojenie potrieb vždy navodzuje problém 

rovnováhy osobnosti. S tým súvisí už naznačené hľadanie náhradných 

objektov  potrieb, záujmov jednotlivca a nových spôsobov ich dosahovania.  

V danom kontexte ako vážny spoločenský problém vnímame sekty, 

predovšetkým sekty mladých, ktorých vplyv umocňujú rôzne sprievodné javy 

súčasnej modernej spoločnosti, ako napr. sociálna neistota, ideologický 

zmätok, devalvácia hodnôt. Sekty potom predstavujú jednu z možností úniku, 

integrácie, povzbudenia. prekonania odcudzenia a poskytnutia pomoci. 

Navonok pôsobia často lákavo, využívajú však nezriedka aj rôzne náboženské 

prvky na ovládnutie svojich členov prostredníctvom manipulácie. 

V spoločenskom živote sme neustále objektom pôsobenia, ktoré buď 

rozpoznáme a istým spôsobom si ho aj interpretujeme, alebo ho len 

zaznamenáme, ale v skutočnosti neporozumieme jeho cieľu. Ak nie sme 

schopní rozlúštiť skutočný cieľ konania, hovoríme o manipulácii. 

Uvedomenie si faktu, že sme svedkami manipulatívneho konania, je 
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základnou podmienkou obrany pred manipuláciou (Wróbel, 2008, s. 40-41). 

Mylné vyhodnotenie situácie osoby vystavenej manipulácii je základom 

úspešnej manipulácie. Taktiež treba zdôrazniť, že prostredníctvom 

manipulácie dosahuje manipulátor svoje dôležité ciele. Najdôležitejšou 

vlastnosťou vzťahu manipulátor-manipulovaný je skutočnosť, že pôvodca 

manipulácie nezohľadňuje subjektivitu manipulovanej osoby a jej právo na 

voľbu vlastnej cesty. Manipulovaný človek je považovaný za nástroj slúžiaci 

k dosiahnutiu cieľov manipulátora, a nie za osobou, ktorá má svoje práva 

a potreby, konštatuje Wróbel (2008, s. 43). V súvislosti s riešenou 

problematikou siekt možno konštatovať, že manipulovaný človek sa stáva 

závislým na manipulátorovi, t. j. na sekte. Vzhľadom na vyššie uvedené, ide 

o závislosť nelátkového charakteru (napr. závislosť finančná, sociálna apod.). 

Taktiež je potrebné zdôrazniť, ako podotýka Papšo (2017), rozdiel medzi 

sektou a zhubnou sektou. Vychádzajúc z ponímania sekty ako náboženskej 

obce líšiacej sa vierovyznaním a obradmi od oficiálnej materskej cirkvi, popr. 

ako uzavretej skupiny ľudí odštiepenej od nejakej organizácie kvôli odlišným 

názorom či zásadám, nemusí byť sekta vnímaná automaticky ako niečo 

negatívne, nebezpečné. Pokiaľ takéto zoskupenie rešpektuje jedinečnosť 

osobnosti a slobodnú vôľu svojich členov, má reálnu šancu stať sa všeobecne 

uznanou registrovanou cirkvou bez nálepky deštruktívnosti. Taktiež postoj 

neznášanlivosti a výbojnosti nemusí byť nutne charakteristickou črtou sekty. 

Odborná i všeobecne dostupná literatúra ponúka súhrn základných znakov 

zhubných siekt a kultov: autoritárske vedenie, šírenie dogmy, elitárstvo 

a výlučnosť, povýšenie viery nad rozum, striktné pravidlá a zásady pre život 

členov, presvedčenie o prenasledovaní, sankcie a tresty, psychickú 

manipuláciu. Každé náboženské spoločenstvo, kresťanské nevynímajúc, 

každá organizácia, cirkev môže skĺznuť k sektárskej mentalite. Riziko sa 

zvyšuje uzavretosťou, dištancovaním sa a silne negatívnym prístupom  

k iným, glorifikáciou vodcov apod. Živnou pôdou pre zhubné a deštrukčné 

sekty sú zdanlivo neriešiteľné problémy a konflikty jednotlivcov, ich 

rozporuplné životné situácie, dlhodobá závažná záťaž, strach, pocity 

menejcennosti a neužitočnosti, sociálna vykorenenosť, izolácia apod. Pomoc 

obetiam závislým na zhubnej sekte je veľmi náročná. Na Slovensku už 

dlhodobejšie rozvíja činnosť v tejto oblasti napr. občianske združenie Integra 

v Banskej Bystrici. Poskytuje informácie, poradenstvo, ochranu a pomoc pred 

psychickou manipuláciou i sporným pôsobením zhubných siekt a kultov.  
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Mládež v každej spoločenskej ére potrebovala a potrebuje na ceste 

k svojej zrelosti usmernenie, porozumenie a istotu v orientácii. Rodina, škola 

a cirkev patria stabilne k dôležitým činiteľom a  pilierom hodnotnej výchovy.  

Domnievame sa, že mladí ľudia, ktorým chýba pevná zakotvenosť 

v niektorom z tradičných náboženstiev či už prostredníctvom rodinnej, 

školskej alebo cirkevnej socializácie, sú vhodnou cieľovou skupinou pre 

rôzne atraktívne náboženské/duchovné smery. Rozporuplnosť dnešného 

sveta, hodnotové vákuum, mediálna hyperstimulácia, neistota a všeobecný 

chaos môžu značne komplikovať výchovné pôsobenie na rôznych úrovniach, 

najmä pri rešpektovaní hodnôt slobody, spravodlivosti, tolerancie a pod. 

Jedným z dôvodov rozmachu a úspechu siekt je už vyššie naznačená potreba 

sociálnej zakotvenosti. Obísť nemožno ani účinné techniky náboru 

a získavania potenciálnych členov. Sekty sa nevyznačujú uniformitou, sú 

rozdielne a rovnako rozdielne sú i postoje k nim. Pomerne častým je 

odsudzujúci, negatívny postoj súvisiaci s vnímaním siekt ako istej hrozby pre 

cirkev. Fenomén siekt je každopádne výzvou pre cirkev, výchovno-

vzdelávacie inštitúcie  i spoločnosť. Rozhodne by nemal nabádať len 

k odsúdeniu a  trestaniu, ale i k istému porozumeniu a tolerancii. Nie však 

k tolerovaniu intolerancie. Popredné miesto a význam v tomto smere 

nadobúda potreba hľadania modelov efektívneho preventívneho pôsobenia, 

s upriamením pozornosti na účinnosť primárnej prevencie, na realizácii ktorej 

by mala koordinovať celá spoločnosť. 

Záver 

Pre súčasnú spoločnosť je typický pretlak informácií, výrazná dynamika v 

medziľudských vzťahoch, v kultúre i spoločnosti.  Rastúca sociálna 

polarizácia a šírenie konzumného štýlu života sa premietajú do zmien 

v hodnotovej orientácii detí a mladej generácie, ktorá veľmi citlivo reaguje na 

vonkajšie podnety, či už pozitívne alebo negatívne. Schopnosť odolávať 

sociálnemu tlaku, ako i najrôznejším negatívnym vplyvom je zakomponovaná 

do procesu socializácie a výchovy. Za najdôležitejší faktor v tomto smere je 

oprávnene považovaná rodina. Predovšetkým rodinná výchova, ako píše 

Lomnický (2015, s. 70), vedie k pochopeniu života, k láske a úcte k životu. 

Efektivita takto nastaveného rodinného snaženia je však ťažko predstaviteľná 

bez participácie školy, výchovno-vzdelávacích inštitúcií a kultúrno-

osvetových stredísk. Nezastupiteľné miesto majú v tomto smere i aktivity 
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zamerané na ovplyvňovanie verejnej mienky a vytváranie postojov 

realizované prostredníctvom masmédií.  

Ako sme sa už zmienili vyššie, nikto nie je imúnny voči závislosti 

akéhokoľvek charakteru. Niektorí sú len viac pripravení odolať. Vnímanie 

vlastnej existencie ako zmysluplnej, naplnenosť života uskutočňovaním 

pravých hodnôt a cieľov možno považovať za kľúčový faktor prevencie 

závislostí vo všeobecnosti, závislosť na sektách nevynímajúc. Je potrebné 

rozvíjať také sociálno-výchovné aspekty preventívnej činnosti, ktoré nie sú 

výlučne viazané na ochranu proti konkrétnemu nebezpečenstvu, ale 

spoluvytvárajú aj žiaducu hodnotovú orientáciu a správny životný štýl, 

samozrejme so zakomponovaním príslušných obranných mechanizmov proti 

negatívnym vplyvom. Akcent kladieme na širokú aktivizáciu spoločnosti, na 

formovanie aktívnej verejnej mienky v oblasti problematiky siekt a závislostí, 

na zvyšovanie úrovne informovanosti o danej problematike a o možnostiach 

predchádzania vzniku závislostí. 
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Stručná história Obnovy v Duchu Svätom na Slovensku 

Robert Sarka 

In the following post, I would like to briefly capture the history of 

Pentecostalism in Slovakia, focusing primarily on the Catholic Renewal in the 

Holy Spirit. In addition to some publications on the topic, I will also quote the 

oral history of my Roman doctorate about the Underground Church in 

Slovakia when I had the opportunity to talk with some witnesses about the 

beginnings of the movement. I point out a standard distribution of the 

Pentecostal movement during its more than a century of development. 

Methodologically, I have chosen to approach the sphere of theology and 

religions. 

 

V nasledujúcom príspevku by som chcel stručne zachytiť históriu 

pentekostalizmu na Slovensku zameriavajúc sa predovšetkým na katolícku 

Obnovu v Duchu Svätom. Popri niektorých publikáciách k téme budem 

citovať aj oral history z môjho rímskeho doktorátu o podzemnej cirkvi na 

Slovensku (Sarka, 2003), keď som mal možnosť o počiatkoch hnutia hovoriť 

s niektorými svedkami. Poukážem na štandardné rozdelenie pentekostálneho 

hnutia v priebehu jeho vyše storočného vývoja. Metodologicky som zvolil 

prístup na pomedzí teológie a religionistiky.  

Pentekostálne hnutie vo svete 

Charizmatické hnutie je založené na pentekostálnej tradícii. 

Pentekostalizmus má veľmi široký význam. Je charakteristický prebudením 

kresťanov, ich veľkým entuziazmom, evanjelizáciou a prejavom charizmiem. 

Zasiahol kresťanstvo v jeho rôznych konfesiách. V novoveku sa postupne 

rozvinul v troch rôznych fenoménoch.  

1. Klasický pentekostalizmus, alebo letničné hnutie, ktoré má svoje 

počiatky v Spojených štátoch amerických medzi metodistami naväzujúc na 

tzv. hnutie prebudenia. Dáva dôraz na bezprostredné prejavy Ducha Svätého. 

Jeho vznik sa spája s konkrétnym dátumom 9. apríla 1905, keď sa v zbore 

vedenom černošským kazateľom Williamom Josephom Seymourom (1870 – 

1922) došlo k udalosti, ktorá je popísaná ako vyliatie Ducha Svätého. 

V Syemourovej skupine sa prejavili tzv. charizmy ako dar modlitby 

v jazykoch, dar proroctva a iné. Druhou významnou osobnosťou bol Charles 
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Fox Parham (1873 – 1923), ktorý teologicky rozpracoval učenie o krste 

v Duchu Svätom, ktoré potom učil svojich študentov na Bethel Bible School 

v Topeke (Kansas). Klasickí letničiari tvrdia, že základná skúsenosť prijatia 

kresťanstva je spojená jednak s obrátením a následne „krste v Duchu 

Svätom”, ktorý je sprevádzaný glossoláliou alebo inými prejavmi Ducha. Je 

to jedna z „dogiem” klasického pentekostalizmu. V letničných cirkvách sa 

kladie veľký dôraz na misiu. Prvými letničnými cirkvami boli Church of God 

(Božia cirkev) a Asemblies of God (Božie zhromaždenie). V súčanosti existuje 

veľké množstvo letničných cirkví v Ázii, Latinskej Amerike a Afrike. Od 

roku 1947 sa v trojročných intervaloch schádzajú na svetových kongresoch.  

2. Charizmatické hnutie, ktoré sa objavuje v 60 rokoch 20 storočia 

v rôznych protestatských cirkvách. Niekedy je uvádzaný ako počiatok hnutia 

rok 1960, keď episkopálny kňaz z Kalifornie Dennis Bennett, verejne 

vyhlásil, že bol v predošlom roku pokrstený Duchom Svätým a hovorí 

jazykmi. Ak letničná vlna viedla k oddeleniu od materských cirkví, tak 

väčšina členov charizmatického hnutia svoje cirkvi neopustila. Tiež sa 

zdôrazňuje krst v Duchu Svätom, ale nie je podmienkou, aby ho spravádzala 

glosolália, či iné charizmy ako bezprostredné potvrdenie tejto skúsenosti. 

Hnutie sa sústredí na charizmy, ktoré majú sprevádzať misiu a život 

spoločenstva. Charizmatici zväčša preferujú doslovný výklad lektúry Biblie. 

Bohoslužby sú často veľmi dynamické, plné entuziazmu, nezriedka spojené 

s modlitbami za uzdravenie a oslobodenia od problémov a vplyvu 

démonických síl. Všeobecne charizmatici rešpektujú hodnotu cirkevnej 

hierarchie a vlastnú cirkevnú tradíciu. Majú aj tendenciu k ekumenickému 

dialógu, pozitívny vzťah k materiálnemu svetu a duchovným symbolom.  

3. Katolícky pentkostalizmus alebo Obnova v Duchu Svätom. Jej počiatok 

sa spája s dátumom 17. februára 1967, keď sa skupinka profesorov 

a študentov na Univerzite Duquesne v Pittsburgu v Pensilvánii modlila 

a prežila krst v Duchu Svätom (Degro, 1997s. 8 -10; Favale, 1988; 696 – 671; 

Filipi., 2008, s. 67 – 69; 91 - 92). „Čo je Obnova v Duchu Svätom? Je to 

ovocie krstu v Duchu Svätom alebo lepšie vyliatie Ducha (Sk 2, 17 -18; 10, 

45), ktoré možno zažiť prostredníctvom modlitby a vkladania rúk bratov, 

ktorí ho už prijali po zhruba sedem týždňovej príprave. Vyliatie Ducha 

Svätého je nové a vedomejšie otvorenie sa vedeniu Ducha Svätého a jeho 

darom... Veriaci môže prijať aj mimoriadne dary ako je dar modlitby 

v jazykoch, dar proroctva, dary uzdravania a dar rozlišovnaia.... Medzi 

významné charakteristiky Obnovy musíme spomenúť: modlitbu osobnú 
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a v komunite, vytrvalé čítanie sv. Písma, veľkú úctu k iniciačným sviatostiam, 

bratsko-sesterské spoločenstvo, vernosť cirkevným inštitúciám, ekumenická 

otvorenosť.” (Favale, 1988, s. 970). Teológ Yves Congar u hnutia oceňuje, že 

prekonáva jednostranný intelektualizmus; objavilo silu spoločenstva; úlohy 

tela v spiritualite (modlitby za uzdravenie, meditačný tanec pri modlitbe); 

prekonanie malomeštiackych tabu (Congar, 1999, s. 168). Možno sem pridať 

citlivosť na vedenie Duchom Svätým prostredníctvom iných ciest ako je 

racionalita (intuícia, sny, obrazné videnia ap.), objavenie spontánnym 

chválových modlitieb a požehnaní. Medzi negatíva patrí podceňovanie 

racionality, teológie; nebezpečenstvo masového klamu, únik pred sociálnymi 

problémami v spoločnosti; paranoidný prístup k svetu (všade vidieť dielo 

diabla), často neschopnosť prijať utrpenie vo svojom živote; prílišné 

zaoberanie sa mocou Ducha, čo môže viesť k posilňovaniu moci 

a manipulácie s druhými atď. 

Jozef Vrablec rozdelil pentekostálne hnutie na: klasické turičné hnutie 

a novoturičné hnutie. Profesor dogmatickej teológie Francis A. Sullivan na 

klasických turičníkov, novoturičných protestantov a novoturičných katolíkov 

(Sullivan, 1998, s. 53 – 61). Pastor a teológ John Wimber navrhol iné delenie, 

ktoré sa v súčasnosti najčastejšie používa. Píše o troch vlnách (Wimber, 1991, 

s. 83 - 86). 

Prvou vlnou bol klasický pentekostalizmus (letničné hnutie), ktorý vznikol 

v protestanskom prostredí, ale členovia klasických cirkví ich neprijali, a tak 

pentekostalisti opustili domovské denominácie a časom si vytvorili vlastné 

cirkevné spoločenstvá, ako bolo uvedené. 

Druhou vlnou je charizmatické hnutie, ktoré sa objavuje pod rozličnými 

názvami ako napr. charizmatici, duchári ap. V päťdesiatych až 

sedemdesiatych rokoch zasiahli veľké cirkvi a cirkevné spoločenstvá. Tento 

raz boli lídri ich domovských cirkví miernejší a hnutie tolerovali, alebo aspoň 

znášali. Členovia hnutia neopustili cirkvi, ako bolo uvedené. K druhej vlne 

patrí podľa Wimbera aj katolícka Obnova v Duchu Svätom.  

Tretia vlna začala v osemdesiatych rokoch. Termín tretia vlna 

pravdepodobne prvý krát použil C. P. Wagner v 80 rokoch 20. storočia, keď 

prednášal na Fuller Theological Seminary (Pasadena). (Ondrášek, 2011, 

s. 17). Kazateľ Wimber v tretej vlne videl cestu pre kresťanstvo, ktoré 

nepropaguje pentekostalizmus ako hnutie, ale vníma ho ako súčasť života 

cirkevného spoločenstva, kde sú krst v Duchu Svätom, využívanie chariziem 

normálnou, organickou súčasťou života kresťanov. Dary, charizmy, služby 
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nie sú teda exkluzívnym vlastníctvom jedného hnutia, ale kresťanov 

v komunitách a farnostiach. Sú nevyhnutnými pre život a misiu Cirkvi. Čas 

však ukázal, že jednotlivé kresťanské spoločenstvá začali vystupovať 

z veľkých cirkevných tradícii ako samostané súbjekty, často ekumenicky 

netoleratné, so znakmi sekty (izolovanosť, exkulzivizmus, dôraz na silného 

charizmatického a kritikou nespochybniteľného kazateľa, doktrína často 

závislá práve od jeho náhľadov). V súčanosti sa pre ozančenie týchto skupín 

používa termín neocharizmatici. Nedá sa o nich povedať, že sú len 

požehnaním pre kresťanstvo. Robert M. Bowman v knihe The Word-Faith 

Controversy: Understanding the Health and Wealth Gospel (2001) uzatvára 

svoju mnohoročnú štúdiu o neocharizmatikoch, ktoré podľa neho nie je ani 

zdravo ortodoxné ani úplne heretické desiatimi bodmi, ktoré preukazuje 

10 bodov, nepopierateľne zlé ovocie:  

„1. Rozdelenie cirkvi (Rim 16, 17). 

2. Egocentrická spiritualita (Rim 16, 18; 1 Tim 6, 9 – 10, 17). 

3. Prijímanie falošných proroctiev (2 Sol 5, 20 - 22). 

4. Všeobecný nedostatok súdnosti (1 Tim 1, 7). 

5. Anti-intelektualizmus (Mk 12, 30). 

6. Duchovná a doktrinálna arogancia a elitárstvo (1 Jn 2, 20. 27). 

7. Podlamovanie viery kresťanov (2 Tim 2, 18). 

8. Svedectvo ľudí, ktorí zomreli kvôli chybnému učeniu Hnutia viery (Pris 

    3, 13 – 16). 

9. Odvrátenie kresťanov od zdravého učenia a rastu (1 Tim 1, 3 – 7). 

10. Zbytočné poškodzovanie dobrého mena cirkvi (Rim 2, 24).“ 

(Ondrášek, 2011, s. 34). 

Pentekostalizmus na Slovensku 

Podľa Wimberovej schémy o troch vlnách možno sledovať na Slovensku 

nasledujúci vývoj. Prvú vlnu tvorí klasické letničné hnutie, v súčasnosti 

zastúpené Apoštolskou cirkvou na Slovensku. Pramene z radov jej členov 

uvádzajú, že prvé kontakty s letničným hnutím bolo sprostredkované 

prostredníctvom Slovákov, ktorí sa vrátili zo zahraničia predovšetkým zo 

Spojených štátov. Učenie sa šírilo literatúrou zo zahraničia, ale tiež misiou 

z Maďarska. Po druhej svetovej vojne to bolo aj vďaka početnej skupine 

letničiarov medzi repatriantmi. Táto činnosť narážala na odpor katolíckych 

duchovných kvôli prozelytizmu a tradične veriacich. K významnejšou 

propagáciou letničného hnutia je spojená s činnosťou Cirkvi Božej 
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v Batizovciach a pôsobením Juraja Zelmana (1872 – 1946). Prvý zbor vznikol 

v roku 1924 v Lapšských Ďarmotách (Golianovo) v roku 1924. Apoštolská 

cirkev sa počas komunizmu pokúšala zaregistrovať, ale systém im to 

nepovolil. Dostali povolenie v roku 1977. Dnes má 35 zborov a do 6000 

členov (http://www.acsr.sk/o-nas/historia/ (30.11. 2018); Lacho, J. – 

J. Brenkus, 2007).  

Jeden z prvých kontaktov katolíkov s Apoštolskou cirkvou počas 

komunizmu, pri ktorom nedošlo k prozelytizmu, sa udial prostredníctvom tzv. 

podzemnej cirkvi s charizmami bol v sedemdesiatych rokoch. V roku 1971 šli 

dvaja členovia tejto cirkvi na Roháče overiť proroctvo svojich starších, ktorí 

dostali poznanie, že v spomínaných horách je skupina mládeže s Marošom. 

Ukázalo sa, že proroctvo je pravdivé. Našli skupinu a povedali im o svojom 

poslaní. Bolo to za čias komunizmu, keď sa organizovali výlety v najhlbšom 

utajení, takže to členovia inej cirkvi nemohli o tomto výlete nič tušiť. Tento 

kontakt bol krátkodobý. Až na niekoľko návštev v Apoštolskej cirkvi sa 

nerozvíjal ďalej (OH1). 

Druhá vlna sa prejavila v rôznych protestantských denomináciách, 

v ktorých sa dotknem len letmo niektorých kresťanských spoločenstiev. 

V Bratislave preniklo hnutie do zboru Jednoty baptistov, čo viedlo 

k rozdeleniu na dva zbory. V Cirkvi bratskej bolo hnutie tolerované, ale 

vedenie mu nedalo väčší priestor vplyvu. Oficiálne vedenie Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania sa od charizmatického hnutia dištancovalo 

a odmietlo ho (Prostredník, 2013, s. 61 - 81). Druhá vlna zachytila aj 

Katolícku cirkev. Katolícka Obnova prenikla na Slovensko v osemdesiatych 

rokoch minulého storočia vo väčších mestách (Bratislava, Košice, Zvolen). 

Pravdepodobne bola prvá skupina Obnovy v Duchu Svätom založená 

v rokoch 1983 – 84 v Košiciach. Modlitbovú skupinku tvorilo okolo desať 

ľudí. Založil ju paradoxne jeden protestant, študent z Etiópie. Ostal veľmi 

korektný, pretože nikoho nenútil, aby opustil Katolícku cirkev (OH 2).  

Ďalšími cestami ako prenikla Obnova na Slovensko boli Francúzsko, 

Poľsko, Morava a Maďarsko (Kolektív kňazov a laikov: Obnova v Duchu 

Svätom na Slovansku, 1988, s. 4 – 7.). Vplyv z Francúzska prichádzal 

prostredníctvom komunít Emanuel a Blahoslavenstvá. Vďaka informáciám, 

kontaktom a literatúre sa začali zakladať skupinky po celom Slovensku 

(Zvolen, Prešov, Vyšné Hágy a inde). Šlo o ilegálne skupiny v rámci 

podzemnej cirkvi. Medzi klérom vyvolávali skôr nedôveru. Vnímali ich skôr 

ako poloprotestantské zoskupenia. Jeden z prvých kňazov, ktorý sa k Obnove 
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pridal bol Ľudovít Jakulák, farár v Liptovských Sliačoch. Jeho zásluhou boli 

preložené niektoré základné texty, ktoré skupiny Obnovy používali ako 

teoretický materiál (OH 3). K hnutiu sa postupne pridali kňaz Milan Hvizdoš, 

saleziáni Václav Kocian a Peter Bordek. Posledne menovaní boli z komunity 

saleziánov uvoľnení, aby naplno využívali Obnovu pri práci s mládežou, 

nakoľko predstavení saleziánov boli apriórne proti charizmatikom.  

Dôležitým centrom Obnovy na strednom Slovensku sa počas komunizmu 

stal Zvolen okolo kňaza Václava Kociana. Ešte ako salezián so saleziánskymi 

spolupracovníkmi nadviazal v roku 1985 kontakt s Obnovou Duchu Svätom 

v Maďarsku. V decembri tohto istého roku šli do Maďarska, kde sa za nich 

modlitbová skupina maďarských charizmatikov modlila. Krátko potom sa 

začali prejavovať charizmy: glosolália, proroctvo, slovo poznania atď. (OH 3 

a OH 4). Pre tieto skupiny bolo špecifické: väčšinu členov týchto skupín 

tvorili manželské páry, bývalí saleziánsky spolupracovníci; nástrojom na 

šírenie Obnovy boli tzv. semináre – šlo o niekoľko týždennú formáciu, pri 

ktorej boli po bytoch organizované ilegálne prednášky, po ktorých mali 

členovia skupiny doma dennodenne meditovať nad vybranými biblickými 

textami; keďže v Obnove nebolo zapojených veľa kňazov, tieto semináre 

viedli laici (OH 4); po absolvovaní seminára sa jeho účastníci zväčša ďalej 

stretávali v modlitbových skupinách; raz do týždňa sa stretávali animátori 

týchto skupín; od počiatku bola v zvolenských skupinách silne zastúpená 

mariánska úcta.  

Zvolenskí charizmatici krátko pred pádom komunizmu začali vydávať 

samizdat Nové Turíce s Máriou. Nebola to len otázka snahy o zhodnovernenie 

Obnovy v Duchu Svätom medzi kňazmi, ale aj úprimná úcta a láska 

k Bohorodičke. Spomínaný samizdat mal pomáhať pri formácii skupín.1 

Jedna z „prorokýň“ zo Zvolena, ktorá má silný dar slovo poznania V. N. 

dostala údajne dar inšpirácie od samého Dona Bosca, ktorý jej diktoval 

životopis (DONOVALOVÁ, 2000.).    

Tesne pred pádom komunizmu 14. mája 1989 bolo založené spoločenstvo 

Rodina Nepoškvrnenej Ducha Svätého s cieľom šíriť na Slovensku Obnovu 

v Duchu Svätom, slúžiť charizmami (modlitby za oslobodenie, uzdravenie, 

slovom poznania ap.), duchovnými obnovami, seminármi Obnovy, 

samizdatom. Jeden zo zakladateľov bol salezián Václav Kocian. 

Spoločenstvo tvorili zasvätení muži a ženy, ktorí každý rok obnovovali vždy 

na svätodušné sviatky svoje sľuby (OH 3). Strediskom bol tzv. domček vo 

                                                        
1 Svedectvo Václava Kociana (rok 2000), oral history použitá v doktoráte. 
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Zvolene, kde sa konali ilegálne stretnutia. Nachádzala sa tu aj kaplnka 

s vyrezávanou sochou Panny Márie Nevesty Ducha Svätého. Tento titul bol 

v spoločenstve frekventovaný a mohol sa rozvinúť do sú časného moderného 

smeru pnematologickej mariológie. Doteraz sa však sa nik z tejto skupiny na 

to neodhodlal.  

Po páde komunizmu vzniklo v októbri 1990 Združenie Jas, ktoré začalo 

publikačnú činnosť, malo koordinovať a hnutie Obnovy na Slovensku a 

začalo organizovať charizmatické konferencie, na ktoré pozýva domácich 

aj zahraničných lektorov (Moďoroši, 2013, s. 35).   

Charizmatickou obnovou bolo na Slovensku ovplyvnené aj pôvodne 

poľské hnutie Svetlo – Život známa ako Oáza (Fernandez, 2016, s. 296 - 267). 

Od svojich počiatkov ako ilegálne preniklo na Slovensko, malo niekoľko 

osobitosti v porovnaní s poľskou Oázou. V slovenskom prostredí zohrali 

dôležitú úlohu laickí moderátori, zatiaľ čo v Poľsku to boli hlavne kňazi. Na 

Slovensku nebolo možné verejne šíriť hnutie, preto ho viedli laici. Zakladateľ 

hnutia otec Franciszek Blachnicky (1921 – 1987), bol natoľko flexibilný, že 

kvôli tejto situácii na Slovensku zmenil stanovy a dovolil, aby skupinku viedli 

aj laici. Prvým národným moderátorom bol menovaný laik Peter Vaclavík, až 

do roku 1987, keď ho nahradil kňaz Michal Zamkovský CSSR. 

Popri ďalších zvláštnostiach slovenskej Oázy, ktorými sa nebudeme 

zaoberať, lebo nesúvisia bezprostredne s témou, treba spomenúť preniknutie 

charizmatickej obnovy. V Poľsku sa do hnutia Svetlo-Život dostala okolo 

roku 1977. Charizmatici boli samotným zakladateľom odmietnutí a vylúčení, 

nakoľko svojou spontánnosťou narúšali pevne stanovený program hnutia. 

Časť poľskej Oázy ovplyvnenej charizmatikmi sa tak oddelila. Slovenskí 

oázisti, poučení skúsenosťou schizmy v Poľsku, sa rozhodli charizmatikov 

akceptovať, keď prenikli do hnutia. Bolo to okolo roku 1987 (OH 5). Naoko 

sa zdalo, že ide o hnutie v hnutí. V tomto rozhodnutí sa ale práve tu sa ukazuje 

v praxi to, čo hlása charizmatická obnova, že je to fenomén nad hnutiami, 

ktorý má v iných hnutiach, v kongregáciách či mníšskych komunitách 

pomôcť pochopiť charizmu zakladateľa.  

Po revolúcii prišli na Slovensko niektoré charizmatické komunity od roku 

1992 Emanuel, od roku 1995 komunita Jána Krstiteľa, od roku 1997 

Blahoslavenstvá, (Moďoroši, 2013, s. 39 - 40) ktoré rozvinuli svoju 

vnútrocirkevnú misijnú činnosť (semináre Obnovy v Duchu Svätom, 

semináre pre manželov, evanjelizácie, modlitby za vnútorné uzdravenie).  
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Slovenský teológ a kňaz nitrianskej diecézy Jozef Vrablec (1914 – 2003) 

ešte počas komunizmu oboznámil bohoslovcov s Obnovou Ducha Svätého. 

Po revolúcii publikovali niektoré jeho práce, kde sa fenoménom chariziem 

a charizmatickou spiritualitou zaoberá (Vrablec, 1991; Vrablec, 1993; 

Vrablec 2009). Sú to pomerne apologetické a propagačné texty. Ide však 

o prvý pokus o vedeckú teologickú reflexiu o Obnove v Duchu Svätom na 

Slovensku. Po oslobodení do komunizmu sa aktívne zúčastňoval na 

charizmatických konferenciách na Slovensku. Dnes má hnutie web stránku 

(http://www.kcho.sk/index.php), občasník Charizma. 

Tretiu vlnu tvorí neocharizmatické hnutie. Neocharizmatici sú najväčšou, 

najrôznorodejšou a najčastejšie kritizovanou skupinou pentekostalistov. Sú 

združení vo svete v tisícoch na Slovensku v desiatkach nezávislých 

cirkevných spoločenstvách. Je to istým spôsobom dosť smutná história 

charizmatického hnutia na Slovensku, nakoľko pri ňom 

došlo v deväťdesiatych rokoch minulého storočia k odchodu mnohých členov 

cirkví do štruktúr tzv. kresťanských spoločenstiev. Doteraz nebol spravený 

štatistický výskum, koľko katolíkov vtedy opustilo Kristovu cirkev. Jedno 

z prvých kresťanských spoločenstiev (KS) založil Gabriel Minarík (1934 – 

2013), ktorý apostatoval od katolíckej viery, po Prvej protestantskej 

charizmatickej konferencii v Prahe v roku 1988. Vyvíjal veľkú misijnú 

aktivitu, pri ktorej odišlo do jeho zboru veľa katolíkov. Na začiatku bol 

z legislatívnych dôvodov v spojení s pražským KS Maniny, ktoré malo 

právny súhlas úradov. Neskôr nadviazal vďaka maďarskému pôvodu svojej 

manželky Anny kontakt s maďarskými KS (https://www.milost.sk/logos-

/clanok/pastor-gabriel-minarik (10.12. 2018)). 

     V KS bola pozorovaná manipulácia so slabšími jedincami, 

jednostranné myslenie, paranoidný prístup k svetu ap. (Škodová, 

https://sekty.sk/sk/content/krestanske-spolocenstva (10. 12. 2018).). Tieto 

skupiny sa propagovali aj prostredníctvom českého periodika Život víry, 

neskôr časopisom Logos. Na Slovensku pôsobí niekoľko takýchto 

spoločenstiev ako je KS Milosť, KS Manna, KS Viera, KS Otvorené dvere 

a ďalšie. Charakteristické pre neocharizmatikov je, že nepestujú 

ekumenického ducha. Často sú silne protikatolícke. Nevzbudzujú dôveru ani 

u tradičných letničných cirkví, ktoré sa od niektorých ich doktrín a kazateľov 

(Hagin, Bonke, Ekman ap.) dištancovali (https://www.apologet.cz/-

?q=articles/id/649-dejiny-apostolske-cirkve-1.-dil-1989-1997-ustaveni-

cirkve (10. 12. 2018)). V deväťdesiatych rokoch spôsobili roztržky aj 
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v protestantských denomináciách. Do ich učenia preniklo množstvo povier 

a nezmyslov.  

Problémy a perspektívy  

Nedostatok teologického vzdelania. Najviac vyčítaným nedostatkom 

laickým katolíckym skupinám, ale aj neocharizmatikom, je nedostatok 

adekvátneho teologického vzdelania. V dielach neocharizmatických 

kazateľov (napr. Kenneth E. Hagin; Benny Hinn, Kenneth Copeland a iní.) je 

často zachytená len subjektívna skúsenosť autorov povýšená na doktrínu. 

Keďže im chýba často seriózne teologické vzdelanie, dopúšťajú sa 

vieroučných omylov (Franc; Skrytá tvář charismatu). Na druhej strane 

nemožno Obnovu v Duchu Svätom stotožniť len s hnutím prostoduchých. 

K jej sympatizantom patrili ku koncu života Jacques Maritain, Yves Congar, 

systematik Heribert Mühlen ktorého dielo Uvedenie do základnej kresťanskej 

skúsenosti bolo preložené a ako bolo samizdat na Slovensku šírené. Medzi 

u nás známe osobnosti treba spomenúť Raniera Cantalamessu. Na Slovensku 

tiež nitrianskeho kňaza a teológa Jozefa Vrableca. V súčasnosti pôsobia 

v Obnove v Duchu Svätom absolventi katechetických kurzov, ale aj 

základného teologického vzdelania pre učiteľov s aprobáciou pre 

náboženstvo. Nedostatky alebo aj omyly v laických kruhoch Obnovy by bolo 

možné odstrániť moderným pneumatologickým traktátom v dogmatickej 

teológii, ktorý zatiaľ chýba. Dobrým východiskom by mohla byť inšpirácia, 

nie preklad manuálu Yvesa Congara.  

Nedostatočné alebo aj chybné rozlišovanie. Toto sa ukázalo najmä 

v počiatku rozvoja Obnovy v Duchu Svätom na Slovensku, ktoré bolo veľmi 

živelné. V polovici deväťdesiatych rokov sa v obciach Hervartove a Vyšné 

Hágy, pod vplyvom chybného proroctva, zavreli do domov dve skupiny 

charizmatikov a očakávali koniec sveta, alebo aspoň nejakú katastrofu, ktorá 

zasiahne Slovensko. Pre komunistickú miestnu tlač to bolo príjemné sústo 

uprostred jednostranných suchopárnych správ, ktoré chrlili oficiálne média.  

Dôvodom týchto „prešľapov“ bolo aj to, že chýbala kňazská asistencia, 

rozlišovanie duchov, podceňoval sa rozum pri posudzovaní údajných 

vnuknutí, ktoré sa automaticky prijímali ako posolstvá Ducha Svätého. 

S nerozlišovaním sa objavovali a objavujú aj dnes ďalšie problémy: prílišná 

emotivita, podcenenie teologického vzdelania, zháňanie sa za niektorými 

charizmami ako modlitba v jazykoch a proroctvo, nedostatok lásky a zmyslu 

pre jednotu (Degro, 1998, s. 11 – 12). Iným problémom je absencia zmyslu 
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pre duchovný vývoj. Charizmatici často upadajú do jednostranného chápania 

duchovného života. Po prvotnom entuziazme často dochádza k obdobiu 

očisťovania viery, ktorú spirituálni velikáni nazývajú púšťou, temnou nocou, 

spirituálnou krízou ap. Práve v tomto štádiu duchovného vývoja ho mnohí 

charizmatici pokladajú za dielo diabla, a keď nenájdu útechu, opúšťajú 

hnutie. Nejde však o nič výnimočné, len o prehĺbenie duchovného života. Po 

prvotnom entuziazme by charizmatici mali siahať po mystických prácach 

napr. Jána z Kríža, ktorý tieto štádiách duchovného vývoja opísal.  

Treba byť opatrní aj nad prílišným zdôrazňovaním diabla v našom živote, 

ktoré sa často premieľa v niektorých skupinách charizmatikov. Nie sú príliš 

rozumné ani tie turné exorcistov o pôsobení zlého v dnešnej dobe. Bolo by 

vhodnejšie hľadať obrazy ako hovoriť o Bohu, Ježišovi a kresťanstve 

v dnešnej dobe. Prílišná zameranosť na diabla vedie často k paranoickému 

prístupu ku svetu. Otázka diabla nie je zanedbateľná. Je zaujímavé, ako sa po 

postmoderne zmenila situácia ohľadom existencie diabla. Zatiaľ čo v 70. 

rokoch minulého storočia sa spochybňovala jeho existencia mýtickými 

a psychologickými výkladmi príslušných perikop o démonických silách 

(Haag, 1968; Haag, 1974; Haag, 1978; Marconcini, 1991;Quinan, 1989) 

v súčasnosti táto skepsa slabne. Súčasný pápež dôrazne potvrdzuje jeho 

existenciu. Je to asi od čias pápeža Pavla VI. prvá zmienka o vplyve diabla 

v dnešnom svete. Pápež nepripúšťa diskusiu o diablovi ako nejakej neosobe. 

„... slovo Zlý. Označuje osobné bytie, ktoré nás trýzni., Ježiš nás naučil denne 

prosiť o toto oslobodenie, aby jeho moc nad nami nevládla.“ (Apoštolská 

exhortácia svätého Otca Františka Gaudete et exsultate, 2018, s. 75). Na 

druhej strane sa ani neunáhlene nehovorí o posadnutostiach. Popisuje taktiku 

zlého ako  nepriamy útok. „... Nepotrebuje nás vlastniť. Otrávi nás 

nenávisťou, smútkom, závisťou, neresťami. A tak keď prestaneme dávať 

pozor, využije to, aby nám zničil život, naše rodiny, naše spoločenstvá, 

pretože obchádza ako „revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8).“ 

(Apoštolská exhortácia svätého Otca Františka Gaudete et exsultate, 2018, 

s. 75). Toto by mala byť zdravá línia pri rozlišovaní diabolského pôsobenia 

v živote kresťana.  

Protestantské korene hnutia sú ďalšou výčitkou. Pozrime sa na tento 

pôvod charizmatického hnutie v Katolíckej cirkvi trochu inak. Profesor 

Vrablec svojho času tvrdil, že keby boli katolíci poslúchli pápeža Leva XIII. 

ktorý v encyklike o Duchu Svätom (1897), vyzval k šíreniu úcty k Duchu 

Svätému a k novéne, začalo by charizmatické hnutie v Katolíckej cirkvi, a nie 
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u protestantov. Iste nemožno poprieť, že hnutie začalo v protestantskom 

prostredí, ale tiež povedať, že Duch Svätý nie je majetkom Katolíckej cirkvi, 

dokonca ani kresťanstva, alebo nejakého exkluzívneho hnutia. Nakoniec 

odporúčam príspevok Rím žije oslavami 50. výročia vzniku Katolíckej 

charizmatickej obnovy (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku= 

20170603007&keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850&

caption=TK+KBS+-+vsetky (10.12. 2018), kde sa zúčastnili a dostali slovo 

aj protestantskí pastori. 

Smutnejšie sú prípady prozelytizmu, ku ktorým dochádzalo a dochádza aj 

v súčasnej dobe, keď katolícki veriaci opúšťajú Cirkev a vstupujú do 

Apoštolskej cirkvi alebo sa stávajú neocharizmatikmi. V deväťdesiatych 

rokoch to bolo spôsobené aj nepochopením a odmietnutím zo strany 

hierarchie. Mnohokrát bola nedôvera voči charizmatikom oprávnená. 

V skupinách sa strácal rozdiel medzi hierarchickým a spoločným kňazstvom 

na spôsob protestantskej teológie. Bola odsunutá mariánska úcta, ako niečo 

podradné, prekonané, alebo dokonca biblicky nepodložené. Na Slovensku by 

bolo vhodné, keby charizmatici prvej generácie rozpracovali 

pneumatologickú mariológiu, ktorú intuitívne vytušili.  

Pozitívnym prvkom Obnovy treba spomenúť: novú formu evanjelizácie, 

odvahu, akou sa do nej mladí charizmatici púšťajú. Dnes sviatostná pastorácia 

začína byť neúčinná. V súčasnosti je potrebné spoločné zdieľanie viery 

v malých spoločenstvách, ktoré sa modlia a spoločne počúvajú Božie slovo, 

v ktorom hľadajú konkrétne podnety do každodennej reality. K novým 

formám evanjelizácie patria pouličné evanjelizácie, svedectvá po školách 

formou koncertov a chvál, meditačný tanec. Mladí zapaľujú mladých. To 

treba iste podporiť. Charizmy ako prejavy Ducha sa môžu stať silným 

svedectvom v multikultúrnej spoločnosti.  

Obnova v rámci iných hnutí, kongregácií môže pomôcť hlbšie pochopiť, 

oživiť a aktualizovať ich poslanie v dnešnom svete. Obnova je podľa jedného 

z významných osobností v Čechách Aleša Opatrného nevznikla odnikadiaľ, 

ale je jedným z ovocia po Druhom vatikánskom koncile predpovedanom 

v (LG 12). (Opatrný, 2013, s. 58 – 59).  

Obnova v Duchu Svätom je reakciou na príliš často až racionalistickú 

teológiu. Objavila pre dnešnú dobu miesto emócii, otvorenie pre vízie 

a intuíciu ako iné cesty skúsenosti a poznania Božej vôle. Ukazuje sa ako 

mocná zbraň proti okultnému a magickému hnutiu.      
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Nemyslím si, že treba proti Obnove v Duchu Svätom tvrdo zakročiť. Je to 

jedno z povolených hnutí v Cirkvi, ktoré má svoju medzinárodnú štruktúru 

v Ríme (napr. Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy – 

ICCRS), existuje dosť pozitívnych príhovorov zo strany pápežov (Aspoň 

jeden za všetky https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1992/-

march/documents/hf_jp-ii_spe_19920314_charismatic-renewal.html (10. 12. 

2018).  

Myslím, že sa treba poučiť z deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď 

aj pre nepochopenie zo strany hierarchie mnohí katolíci odišli k letničiarom. 

V súčasnosti možno komunikovať cez internet, kde môžu vzniknúť webové 

stránky odpovedajúce a korigujúce doktrinálne problémy, formujúce cit pre 

ortodoxiu. Pokiaľ ide o strach z protestantizácie Cirkvi, nebolo by vhodné dať 

do diecéznych štruktúr tých najaktívnejších laických členov? Teologicky 

rozpracovať otázku krstu v Duchu Svätom, či by nebola schodná cesta vidieť 

v nesviatostnom geste vkladania rúk formu sväteniny ap.  

Znakom ortodoxie charizmatických skupín bude vernosť pápežovi, 

poslušnosť k autorite diecézneho biskupa, sviatostný život, rešpektovanie 

najrozličnejších spiritualít, neustať v aktívnej snahe o rast v svätosti. 
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Pentekostálne a neocharizmatické spoločenstvá verzus 

katolícka liturgia 

Anton Ďatelinka 

Abstrakt 

Súčasný stav religiozity na Slovensku vykazuje známky rôznych vplyvov, 

ktoré sa do pôvodne tradične prežívaného náboženského povedomia 

dostávajú so stále väčšou intenzitou. Napĺňanie spirituálnych potrieb sa 

v spoločnosti prejavuje stále širším spektrom ponúk, pričom nezanedbateľnú 

časť v tejto zmesi tvorí i časť ku kresťanstvu sa hlásiacich spoločenstiev. 

Pentekostálne a neocharizmnatické spoločenstvá sa stávajú stále 

viditeľnejšími a ponúkajú prežívanie viery v Boha na základe štruktúr, ktoré 

sa vymykajú chápaniu kultu preukazovanému Bohu v prostredí tradičných 

kresťanských spoločenstiev, konkrétne katolíckej liturgie. Príspevok sa snaží 

načrtnúť niektoré základné línie možného výskumu vzťahu pentekostálnych 

a neocharizmatických spoločenstiev a Katolíckej liturgie. 

Abstrakt 

The contemporary state of religiosity in Slovakia shows signs of various 

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 proclaiming their allegiance to 

Christianity. Pentecostal and neo-charismatic 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. 

 

Pentekostálne a neocharizmatické hnutia v prostredí kresťanských 

veriacich 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 
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(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 našich 

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 Kärkkäinen, 

hovorí: „Podstatou pentekostalizmu je ísť späť k viere a skúsenosti 

apoštolských čias, žiť v konzistencii s cirkvou Nového zákona“ (Kärkkäinen, 

2001, s. 483). V čom ale spočíva táto skúsenosť? Je spojená s tradíciou, 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 

(Anderson, 2004). 

Prvá vlna pantekostalizmu je reprezentovaná klasickými pentekostálnymi 

denomináciami ako napr. Assemblies of God (zahŕňajúca okolo 140 

národných skupín alebo cirkví, ktoré vytvárajú najväčšiu pentekostálnu 

formáciu). V tomto prípade je dôraz kladený na obrátenie, krst v Duchu 

Svätom a na charizmatické dary, obzvlášť dar jazykov, tradične vnímaný ako 

začiatočná jasná prítomnosť krstu v Duchu. 

Druhá vlna je reprezentovaná kresťanmi z nepentekostálnych 

denominácií, ktorí sa dostali do charizmatického hnutia, pričom tieto 

tendencie 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 

druhá vlna charizmatického hnutia zameriava viac na uzdravenie a, obzvlášť 

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 neocharizmatici, 

začleňuje evanjelikálov a iných kresťanov, ktorí sa viac nechcú identifikovať 



111 

s prvou alebo druhou vlnou, ale snažia sa zdôrazňovať posilnenie 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 spoločenstvá ponúkajú svojim 

členom pomazané predmety, pričom majú tieto mať uzdravujúcu silu, iní 

kladú dôraz na odovzdávanie desiatkov, prípadne obety, vytváranie „zmlúv“ 

s Bohom s úmyslom dosiahnuť požehnanie od Boha. 

Podľa vyjadrenia už spomínaného Veli-Matti Kärkkäinena, pentekostálne 

spoločenstvá sa snažia o kontinuitu s Novým zákonom, čím sa dá povedať, že 

je pre nich dôležitý klasický princíp sola Scriptura odmietajúci 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 Katolícku 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 

prežívajú obzvlášť počas zhromaždení slávení. Krst v Duchu Svätom 

a skúsenosť 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 niektoré 

skupiny je dôkazovým prejavom takéhoto krstu hovorenie v jazykoch, 

nazývané „dar jazykov“, pričom otázka je, či hovorenie v jazykoch 

predstavuje 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 pentekostálne 

cirkvi a spoločenstvá, ktoré sa hlásia k chápaniu ekleziológie cez 

restauracionizmus, teda náuku, ktorá sa snaží obrátiť k cirkvi, ktorá tu bola 

v časoch apoštolov, hľadajú podporenie svojich myšlienok aj v neskoršom 

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 potvrdzujú aj cirkevní otcovia 

(McDonnell, 1991). Táto oblasť sa predstavuje ako jedna z možností 
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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 sviatostí“ (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 neviditeľného 

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, ktoré 

boli tradične vnímané ako oblasti s bohatou misionárskou činnosťou 

Katolíckej cirkvi zaznamenávajú v posledných desaťročiach značné odchody 

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 chápaní. 

Predstavuje veľmi jednoduchú štruktúru, ktorá je neformálna, odmieta 

rituálne prvky, jasnú a formálno-liturgickú prísnosť v tom najpozitívnejšom 

význame, ktorá je charakteristická pre Rímsku liturgiu. Voľnosť v konaní 

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 tieto 

spoločné slávenia uctievania Boha končia v fyzickom prejave tlieskania, 

mávania rúk, kričania, smiechu, plaču, nezrozumiteľného hovorenia 

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 Cirkev 

verí, to aj sa modlí a vice versa, je v tomto prípade podriadený značne 

subjektivizovaným pocitom pri uctievaní Boha. 
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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 typické pre 

správnym spôsobom chápanú liturgiu, teda priestor pre posvätno a stretnutie 

s Bohom v tichu vánku, je pre pentekostálne a neocharizmatické 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 poznamenáva aj 

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Sacrosanctum concilium: „Liturgia sa 

právom pokladá za vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista“ 

(Sacrosanctum concilium 7). On, ktorý sa stal kňazom, oltárom i obetovaným 

je prítomný v liturgii a je prvým konajúcim v nej. Avšak teológia evanjelia 

prosperity, ktorá neráta s krížom a utrpením, je nekompatibilná s pravým 

chápaním katolíckej liturgie. „Pentekostálni pastori chcú byť ako Ježiš, no nie 

sú pripravení trpieť ako Ježiš“ (Gotan). Tento citát použitý prof. Gotanom 

v súvislosti so skúsenosťami Katolíckej cirkvi s pentekostálnymi 

spoločenstvami v diecézach v Nigérii je veľmi výpovedný. 

V stredoeurópskom priestore sa s pôsobením pentekostálnych 

a neocharizmatických skupín stretávame zatiaľ v explicitnej miere v malých 

izolovaných spoločenstvách. Treba však vážnu pozornosť venovať 

prostrediam, 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 

viery a ich následné implementácie v praktickom liturgickom živote 

v prostredí Katolíckej cirkvi si istotne zasluhujú zásadné preskúmanie. 
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Kościół katolicki w tyglu relatywizmu – wybrane 

zagadnienia 

Małgorzata Duda 

Streszczenie  

W Kościele współczesnym, coraz częściej mówi się o relacjach do kobiet: 

ich miejsca i roli. Dotyczy to zarówno osób konsekrowanych, jak i laikatu. 

Tłem dla tych rozmów może stać się inna dyskusja na temat relacji religii do 

rozumu w kontekście stwierdzenia, iż początek nowego wieku pokazuje, jak 

mocno ożywiają się różne formy życia religijnego. Wiele z nich przybiera 

postacie fundamentalizmu czy fanatyzmu. Jak twierdzą niektórzy, częścią 

światowego ruchu pentekostalnego stały się też, działające w Kościele 

katolickim, wspólnoty charyzmatyczne. Z tej perspektywie, nie bez znaczenia, 

pozostaje problem religijności. Niniejszy artykuł, postara się przybliżyć te 

zagadnienia, ważne dla kondycji Kościoła katolickiego tak powszechnego, jak 

i lokalnego.  

Słowa kluczowe: religijność, kobieta w Kościele, ruch pentekostalny 

W świetle religijności Polaków 

Nie od dzisiaj wiadomo, że wiara, religijność i uczestnictwo 

w czynnościach religijnych stanowią elementy składowe systemu religijnego. 

Badania prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za 

rok 2016 w kwestii religijności Polaków pokazują, że w niedzielnej 

eucharystii uczestniczyło zaledwie 36,7% zdeklarowanych katolików, a tylko 

16% z nich przystąpiło do komunii świętej. W porównaniu do roku 

poprzedniego zauważono liczebny spadek zarówno uczestników w liturgii 

niedzielnej, jak i przyjmujących komunię (https://episkopat.pl). Prowadzone 

przez ostatnie lata badania nad religijnością Polaków i ich uczestnictwem w 

życiu religijnym pokazują, że utrzymuje się tendencja spadkowa osób 

deklarujących się jako wierzący. Jednocześnie, co ciekawe, wzrasta liczba 

tych, którzy określają się jako „głęboko wierzący”. To samo dotyczy tych, 

którzy są niezdecydowani w odniesieniu do swojej wiary. Jednakże i wśród 

tej populacji występuje przywiązanie do tradycji religijnej. Jak stwierdza 

E. Jarmoch, „w postawach Polaków wobec wiary nastąpił spadek wskaźnika 

osób wierzących, przy równoczesnym dwukrotnym wzroście w stosunku do 
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ostatniego dwudziestolecia wskaźnika ludzi o postawach głęboko 

wierzących. W pozostałych postawach wobec wiary zauważa się minimalny 

wzrost bardziej w grupach niezdecydowanych i obojętnych religijnie niż 

niewierzących” (Jarmoch, 2013, s. 35). Interesujące okazały się także oceny 

religijności w perspektywie mijającego czasu i dokonujących się przemian 

społeczno – politycznych. Niecałe 45% określało swoją religijność na 

niezmienionym poziomie, 1,6% potwierdziło zwyżkę swojej religijności, a ok 

32% respondentów określiło się jako mniej wierzący w porównaniu do badań 

z roku 1991. Co ciekawe, potwierdziły się założenia, iż religijność młodych 

jest podobna do religijności ich rodziców (odpowiednio: 42-44%), co 

świadczy o utrzymującym się znaczeniu rodziny w procesie socjalizacji 

(Jarmoch, 2013, s. 37-40).  

Nie mniej istotnym, w kontekście manifestowania wiary w Boga, są 

praktyki religijne. „Obok faktu i częstotliwości spełniania praktyk religijnych, 

ważne są subiektywne pobudki znajdujące się u ich podłoża, przypisywany 

im sens i znaczenie oraz charakter przeżyć i reakcji emocjonalnych 

towarzyszących tym praktykom religijnym. Swoista adekwatność pomiędzy 

zachowaniami religijnymi i sferą motywacji pozwala na miarodajne 

określenie praktyk jako ważnego wskaźnika kościelnie zorientowanej 

religijności”. W roku 2012, badani wskazywali na przeżycia religijne jako 

dominujące wśród motywacji uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej 

(78,3%), na kolejnym miejscu znalazł się nakaz sumienia, dostosowanie się 

do obyczaju oraz nakazu rodziny. Tak więcej, nadal, przeważają motywy 

o charakterze społeczno – religijnym niż konformistyczne (Jarmoch 2013, 

s. 52).  

Wśród innych wymiarów religijności wskazuje się na korzystanie 

z sakramentów. W odniesieniu do sakramentu pokuty następuje powolny 

spadek praktykujących, gdzie udział w spowiedzi kilka razy w roku 

deklarowało niecałe 50%, a raz w roku (spowiedź wielkanocna- 8,7%). 

Do komunii świętej w niedziele przystępuje niewiele ponad 20% wierzących. 

W porównaniu do innych praktyk, codziennie modli się połowa osób, nigdy 

– 6,7% (Religijność…2015, s. 10-13). 

Wybrane statystyki pokazują narastający rozdźwięk pomiędzy 

deklarowanymi postawami religijności, a realizacją jej składowych, 

zwłaszcza uczestnictwa w praktykach religijnych czy przystępowania do 

sakramentów. Dostępne badania socjologiczne ukazują, że wiara Polaków 

jest nadal silna, ale mocno wybiórcza. Najbardziej wierzącymi, w rozkładzie 
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geograficznym, są obszary południowo – wschodniej Polski, najmniej 

praktykującymi są katolicy diecezji północno – zachodnich. „Badania 

jakościowe odsłaniają słabe strony katolicyzmu w Polsce - u wielu wiernych 

jest to wiara selektywna i synkretyczna, a spośród ankietowanych tylko 

połowa akceptuje integralne nauczanie Kościoła, pozostali przyznają, że 

wierzą "po swojemu". Socjolodzy określają te postawy jako "wiarę kościelną" 

i "wiarę sprywatyzowaną". Dlatego nie dziwi, że np. w nieśmiertelność duszy 

w 1997 r. wierzyło 76 proc. katolików, zaś w 2015 - tylko 69. W Sąd 

ostateczny w tych samych latach 77 proc. wobec 70. Podobnie jest z uznaniem 

źródła moralności - w 2005 r. 46 proc. badanych było zdania, że jest nim sam 

człowiek” (Petrowa-Wasilewicz, http://niedziela.pl/). Z drugiej strony, nie 

maleje popularność pielgrzymek do znanych sanktuariów, zarówno tych w 

kraju, jak i poza jego granicami. Polscy pielgrzymi to 1/5 wszystkich 

pielgrzymujących w skali światowej. Postępujący liczebnie spadek osób 

wierzących najbardziej uwidacznia się w populacji młodych. Nie tylko spada 

liczba deklarujących się jako wierzący (ok. 57%), ale także tych, którzy 

uznają się za głęboko wierzących (Petrowa-Wasilewicz, http://niedziela.pl/). 

Co więcej, „kilka milionów polskich katolików wierzy w grzechy 

pokoleniowe, pije wodę egzorcyzmowaną, poddaje się hipnozie 

magnetycznej, przesadnie podkreśla obecność złych duchów w życiu” 

(http://www.traditia.fora.pl/). 

Jednakże, społeczność wierzących katolików, mimo zwątpień, szuka 

nowych form manifestowania swojej przynależności religijnej, zwłaszcza 

tych żyjących w wielkich miastach. Od kilku lat zwiększa się liczba 

uczestników ulicznych dróg krzyżowych, zwłaszcza tych ekstremalnych czy 

Orszaków Trzech Króli. Także kościół instytucjonalny próbuje oferować 

nowe możliwości docierania do wiernych. Dobrym przykładem są tzw. Noce 

Konfesjonałów w okresie Wielkiego Postu czy otwarcie świątyń dla 

zwiedzających w Noc Muzeów (Petrowa-Wasilewicz, http://niedziela.pl/). 

W tyglu rozbieżności  

Jak nigdy dotąd, społeczeństwa, zwłaszcza Europy Środkowo – 

Wschodniej nie przeżywały tak gwałtownych przemian społeczno – 

politycznych, w tym zmian kulturowych. Otwarcie się na świat, po prawie 50. 

letniej izolacji we wszystkich obszarach, związana z niedawnym podziałem 

Europy na państwa bloku wschodniego oraz zachodniego, nie pozostały bez 

wpływu na zmiany w sferze mentalnej, kulturowej, religijnej. Dotyczyło to 
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w głównej mierze rodziny. Ta, jako podstawowa grupa społeczna starała się 

kultywować dotychczasowe tradycje: wzorów małżeńskich i rodzinnych, 

podejścia do religijności swych członków, szacunku dla odmienności. 

Z drugiej strony, możliwości bezpiecznego przemieszczania się poza 

granicami sprawiły, że zaczęto poznawać inne modele życia rodzinnego, 

sposoby współdziałania w przestrzeni społecznej, podejścia do zagadnień 

opiekuńczych i wychowawczych. Społeczna kontrola ustąpiła bardziej 

obojętności niż tolerancji dla zachowań odmiennych od tych postrzeganych 

jako tradycyjne. Wydaje się, że u podstaw tych przemian leży miejsce i rola 

kobiety w rodzinie, a w szerszej perspektywie w społeczeństwie. Na uwagę, 

w kontekście podjętej tematyki, interesująco jawi się religijność kobiet 

w Polsce.  

Badacze gender studies wskazują, że to właśnie w religii należy szukać 

norm i wartości, a także zasad funkcjonowania kobiet i mężczyzn 

w społeczeństwie. Badania R. Ingleharta oraz P. Norrisa pokazały, że 

„w świecie religia kształtuje nie tylko wartości, ale również wpływa na 

miejsce kobiet w społeczeństwie, czyli udział kobiet w edukacji, w rynku 

pracy płatnej oraz reprezentacji parlamentarnej, jak również na przykład 

poziom alfabetyzacji kobiet” (Religijność…2015, s. 4). Tymczasem wydaje 

się, że wyprowadzanie wprost nierówności płci z religii jest dalece 

nieuprawnione. Co więcej „Nie ulega wątpliwości, że w obrębie samej 

religijności występują pomiędzy mężczyzną i kobietą istotne różnice… 

„luka” pomiędzy religijnością kobiet i mężczyzn, fakt że kobiety są bardziej 

religijne od mężczyzn jest niezależna od religijności danego kraju. Przyczyn 

takiego stanu rzeczy prawdopodobnie należy szukać przede wszystkim 

w psychologii człowieka, w której różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą są 

wyraźne” (Religijność…2015, s. 4).  

Przywołane badania dotyczące religijności kobiet w Polsce pokazują, iż 

istnieje zdecydowana różnica pomiędzy religijnością kobiet i mężczyzn. 

Kobiety dwukrotnie częściej określają się jako głęboko wierzące w stosunku 

do mężczyzn (25,6% w stosunku do 13,9%). Jak piszą autorzy Raportu na 

temat religijności, wiara kobiet jest pełniejsza z punktu widzenia teologii oraz 

stanowi zdecydowanie większą wartość w życiu. Kobiety posiadają większą 

wiedzę religijną i nieustannie starają się ją pogłębiać. „Przewaga religijności 

kobiet nad mężczyznami przejawia się w jeszcze większym stopniu 

w akceptacji zasad etyki chrześcijańskiej dotyczącej małżeństwa oraz 

początków i końca życia człowieka” (Religijność…2015, s. 6 – 8). 
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Na postawy religijne wpływa także natężenie praktyk religijnych. Kobiety 

częściej uczestniczą w praktykach religijnych (56%), także częściej niż 

mężczyźni codziennie się modlą (65%). Badania pokazały, że „religijność 

kobiet ma charakter pierwotny, czyli oparta się w większym stopniu niż 

religijność mężczyzn na duchowym doświadczeniu. Natomiast religijność 

mężczyzn jest bardziej kontekstualna, czyli osadzona na 

pozadoświadczeniowych (np. instytucjonalnych) uwarunkowaniach” 

(Religijność…2015, s. 7 – 9). 

XX i XXI wiek to czas głębokich przemian w życiu samego Kościoła 

katolickiego: zmian doktrynalnych, liturgicznych, podejścia do zachodzących 

przeobrażeń społecznych, etnicznych, kulturowych. uwidacznia się to m.in. 

w podejściu do postrzegania kobiet w Kościele, rodzinie,  społeczeństwie. 

Wydana w roku 1930 encyklika Casti Connubii (CC) papieża Piusa XI, 

w obliczu rozprzestrzeniających się idei emancypacji kobiet, a za tym 

rosnącej popularności nowych postaw względem aborcji, sterylizacji czy 

antykoncepcji, przypominała dotychczas głoszone  podstawowe wartości, na 

których opiera się małżeństwo i rodzina, a tym samym roli kobiety. Pół wieku 

później (1981 r.) Jan Paweł II pisze adhortację apostolską „Familiaris 

consortio” (FC), która staje się współczesną wykładnią nauczania Kościoła w 

tej problematyce.  Zmienia się podejście do miejsca i roli kobiety w rodzinie 

oraz społeczeństwie. Podejmowane aktywności kobiet, zdaniem papieża,  

powinny się wzajemnie uzupełniać, a nie być postrzegane jako przeciwstawne 

do dotychczas realizowanych (FC 23). Osobową godność kobiety, podejście 

podmiotowe do kobiet oraz spojrzenie na miejsce kobiet w Kościele 

w świecie współczesnym i rodzinie potwierdza kolejna adhortacja 

„Christifideles laici” z 1988 roku (ChL). Podkreślając zrównanie kobiety 

i mężczyzny w osobowej godności, Jan Paweł II zrównał tym samym 

przedstawicieli obu płci nie tylko w porządku wiecznego zbawienia, ale i w 

porządku ziemskim. Swoje nauczanie o godności Jan Paweł II oparł na 

przekazie biblijnym o stworzeniu człowieka, kobiety i mężczyzny, na obraz 

i podobieństwo Boga – Stwórcy. Przypominając tę podstawową prawdę, 

wzywa do należnego szacunku dla kobiet w ich życiu rodzinnym, 

zawodowym, społecznym i politycznym (FC 24). Co więcej, w swym 

nauczaniu wielokrotnie podkreśla znaczenie kobiety w budowaniu 

przestrzeni miłości w rodzinie, stąd uważa, że praca kobiet, matek i żon 

w domu, winna być wynagradzane na równi z zaangażowaniem zawodowym 

(LK).  
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Jednakże wezwania do życia zgodnie z Ewangelią i nauczaniem Kościoła 

nie przekłada się wprost na oczekiwane uczynki. S. Małgorzata Borkowska 

OSB, w swej książce „Oślica Baalama” „krytykuje polskich księży za 

kazania, wypaczenia liturgiczne czy pogardę dla zakonnic” (szerzej: kobiet). 

Uzmysławia, iż współczesny laikat ma o wiele większą wiedzę teologiczną 

niż jeszcze kilka dziesiątek lat temu. Dotyczy to zarówno kobiet 

konsekrowanych, jak i świeckich. Dostęp do kształcenia teologicznego jest 

otwarty, a utrzymująca się dość liczna populacja studentów świeckich 

kierunku teologia, zdominowana przez kobiety, tylko ten obraz potwierdza. 

Domaga się więc należnego szacunku dla kobiet, w tym sióstr zakonnych za 

ich powołanie, pracę czy posiadaną wiedzę (Gospodarek, 

https://wiadomosci.onet.pl).  

Urszula Pękala stwierdza, że „choć Kościół katolicki w oficjalnym 

nauczaniu zmienił swoje spojrzenie na kobietę (niewątpliwie również pod 

wpływem głosów samych kobiet), wciąż jednak nie uwolnił się od patrzenia 

na nią z perspektywy męskiej. Ten problem związany jest już z samą strukturą 

hierarchiczną Kościoła – oficjalne dokumenty Kościoła wydawane są przez 

papieża oraz biskupów, a więc przez mężczyzn, i nawet jeśli kobiety zostają 

dopuszczone do niektórych ustaleń z głosem doradczym, to ostateczna wersja 

dokumentów nie zależy od nich” (Pękala, 2012, s. 11). Tymczasem, 

funkcjonowanie kobiety w przestrzeni życia społecznego, szczególnie 

w zaangażowaniu się w życie rodziny, aktywność zawodową czy polityczną 

podlega ciągłej ewaluacji. I nie należy szukać przyczyn, jak chcą niektórzy, 

tylko w rozwijających się ruchach emancypacyjnych, ale staje się ono 

efektem rozwijającej się gospodarki, wymogów rynku pracy, a nade wszystko 

dokonujących się zmian demograficznych: spadającej liczby urodzeń oraz 

starzeniu się społeczeństw, zwłaszcza krajów wysokorozwiniętych. 

Pogłębiający się fizyczny brak rąk do pracy wymusza zaangażowanie się 

kobiet, tym samym podejmowanie specjalistycznego kształcenia; 

zatrudnienia, które domaga się coraz dłuższego czasu pracy; częstych 

wyjazdów poza miejsce zamieszkania. Wszystko to wpływa bezpośrednio na 

zmianę dotychczasowego myślenia o roli kobiet w środowisku rodzinnym: 

normalnością stają się dłuższe nieobecności, zaangażowanie innych w proces 

opiekuńczo – wychowawczy nad dziećmi, czy trudności w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego na oczekiwanym poziomie. Jednocześnie, nadal 

oczekuje się,  pełnienia ich ról w rozumieniu tradycyjnego, patrystycznego 

modelu rodziny. Wszystkie kobiety, które nie chcą lub po prostu fizycznie nie 
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są w stanie pogodzić tych oczekiwań, oceniane są jako „złe matki i żony”. 

Z drugiej strony, zbytnia tolerancja na zaniedbywanie podstawowych 

obowiązków wobec najbliższych, też nie służy poprawieniu wizerunku relacji 

męsko – żeńskich w społeczeństwie. Jak widać, wszystkie skrajne podejścia 

do rozumienia funkcjonowania kobiety i mężczyzny w świecie 

współczesnym nie mają racji bytu – są wysoce nieuzasadnione, a wręcz 

groźne. Następuje głęboka polaryzacja relacji, a bliscy sobie do niedawna 

małżonkowie i rodzice, stają się obcymi dla siebie ludźmi, a często 

i nieprzejednanymi wrogami. 

Podejście do kobiet, zwłaszcza osób konsekrowanych pozostaje nadal 

problemem współczesnego Kościoła. W jednym z ostatnich wywiadów, 

papież Franciszek przyznał, że Kościół ma problem z wykorzystywaniem 

seksualnym kobiet, w tym sióstr zakonnych: „Niewłaściwe traktowanie 

kobiet to wciąż wielki problem, a ludzkość wciąż nie dorosła, by podejść do 

tego w dojrzały sposób. Zacznijmy od tego, że jest to problem kulturowy (…). 

Prawdą jest, że w Kościele są księża, którzy dopuszczają się 

wykorzystywania seksualnego zakonnic. W jednych kręgach kulturowych 

zdarza się to częściej, w innych rzadziej, ale nie jest to rzecz, która dzieje się 

wszędzie. Uważam, że nadal dochodzi do podobnych czynów, ale 

zapewniam, że pracujemy nad tym od dłuższego czasu. Zdecydowaliśmy się 

na wykluczenie winnych ze struktur Kościoła” (https://pikio.pl/papiez-

franciszek-wykorzystywanie-060219/). Jak widać, zarówno w świecie 

laikatu, jak i samych struktur Kościoła, w podejściu do kobiet nadal dominuje 

przedmiotowe traktowanie kobiet. Przed lekceważeniem, poniżeniem czy 

przemocą nie jest ich w stanie ochronić nawet habit zakonny. 

Rozum i (a) religia 

Ogólna sytuacja polityczna czy społeczna świata doprowadziła do stanu, 

w którym znowu ożywiają się ruchy religijne, wiara w Boga, ale w sposób, 

który zdaje się niewiele mieć wspólnego z wartościami, których są nośnikami. 

Rosnące w siłę nacjonalizmy czy fanatyzmy stają się udziałem wyznawców 

religii, których główne zasady opierają się na miłości i pokoju. Dobitnymi 

przykładami są rosnące prześladowania na tle religijnym, narodowościowym 

czy etnicznym. Postępujący rozmiar nietolerancji i przemocy pokazuje, jak 

bardzo „religia wymknęła się rozumowi” (https://www.tygodnik-

powszechny.pl). Sytuacja ludnościowa, praktycznie na wszystkich 

kontynentach, zwłaszcza toczące się wojny i zamieszki wyraźnie 
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potwierdzają tezę, że religia jest dzisiaj w złej kondycji. Dotyczy to zwłaszcza 

wielkich religii monoteistycznych. Polski duchowny katolicki, filozof i etyk, 

ks. Andrzej Kobyliński uważa, że  chrześcijaństwo staje się coraz bardziej 

irracjonalne: „dotyczy to prawie wszystkich denominacji chrześcijańskich. 

Główną przyczyną jest pentekostalizacja – wielowymiarowy proces religijno-

społeczny w obrębie chrześcijaństwa, który trwa od dawna, jednak 

w ostatnich latach wyraźnie przyspieszył. Jego efektem są powstające na 

całym świecie nowe Kościoły i wspólnoty pentekostalne, czyli 

zielonoświątkowe. Również tradycyjne Kościoły chrześcijańskie - katolicki, 

anglikański, episkopalny czy metodystyczny przekształcają się w jedną, 

uniwersalną „wersję pentekostalną". Globalne chrześcijaństwo staje się coraz 

bardziej zielonoświątkowe. Częścią światowego ruchu pentekostalnego są też 

działające w Kościele katolickim wspólnoty charyzmatyczne” 

(https://www.tygodnikpowszechny.pl). Tymczasem, zdaje się, że stawianie 

tezy, iż przenikanie ruchów charyzmatycznych do kościołów tradycyjnych 

stanowi zagrożenie dla ich „czystości” nie potwierdzają odpowiednie 

reprezentatywne badania.   

Inny teolog, ks. Leszek Misiarczyk stwierdza, że „kto nie widzi różnicy 

pomiędzy ruchem zielonoświątkowym a katolicką odnową charyzmatyczną, 

to albo ma złą wolę i nie chce widzieć rzeczy oczywistych, albo nie zna tak 

naprawdę katolickiej Odnowy w Duchu Świętym” (http://www.fronda.pl). 

Odnosząc się do wypowiedzi ks. Kobylińskiego podkreśla, że wprawdzie 

ruchy pentekostalne rozwijają się w świecie, ale nie w tak „agresywny” 

sposób, aby w jakikolwiek sposób doprowadzić do powstania jakiegoś 

jednego uniwersalnego chrześcijaństwa (http://www.fronda.pl). 

Utożsamianie ruchów charyzmatycznych w Kościele z ruchem 

zielonoświątkowym jest dalece, stwierdza ks. Leszek Misiarczyk, 

nieuzasadnione, bowiem jeżeli „każde akcentowanie działania Ducha 

Świętego w życiu chrześcijan oznacza pentekostalizację, to do ruchu 

pentekostalnego należał sam Jezus Chrystusa, który często akcentował 

właśnie działanie Ducha Świętego i wielokrotnie powtarzał uczniom, że Duch 

Święty przyjdzie i wszystkiego ich nauczy” (http://www.fronda.pl). Jak 

widać, nawet wśród samych badaczy, teologów czy filozofów nie ma zgody, 

co do zachodzących wewnątrz Kościoła przemian. Zakres „otwarcia się” na 

nowe ruchy wewnątrz Kościoła nigdy nie było jednoznacznie oceniane, 

prowadząc do podziałów tak wśród duchowieństwa, jak i laikatu. 
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Podejmowanie prób wprzężenia rozumu w życie religijne lub 

wykazywanie zasadniczych różnic pomiędzy nimi, od samego założenia jest 

błędne i od wieków prowadzi do wypaczeń. Wynika to z faktu iż wielu 

ogranicza rozum do tego, co empirycznie weryfikowalne. Według Benedykta 

XVI „radykalne oddanie się kultury Zachodu rozumowi ugruntowane zostało 

jeszcze przed oświeceniem, w nauce chrześcijańskiej. Jeśli nie uznamy, że 

skończony rozum partycypuje w rozumie nieskończonym, w Bożym Logosie, 

wówczas rozum pozostanie zaledwie iluzją nas samych oraz woli mocy 

rządzonej przez naturę. Chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do głównych 

nurtów judaizmu czy islamu, nie odrzuca całościowo wspaniałego 

odniesienia do Bożej natury: dlatego mówi się o Bogu, że On sam jest 

nieskończonym rozumem, znacznie przewyższającym swoje stwórcze dzieło, 

nieskończonym w przeciwieństwie do naszych zawsze ograniczonych władz 

poznawczych” (Milbank 2013). Z tych słów wynika, że nadal bardzo trudnym 

zadaniem współczesnego Kościoła katolickiego jest obrona rozumu, a nie 

obrona wiary. Wiara domaga się poznania rzeczywistości z jednej strony 

i zaufania z drugiej strony: „wiara jest zawierzeniem Bogu, przyjęciem za 

prawdę Jego słów, uznaniem, że można się na tych słowach oprzeć i osiągnąć 

dzięki nim to, co one głoszą” (https://stacja7.pl). 

Zakończenie  

Kościół katolicki, podobnie jak w przeszłości, doświadcza 

„wewnętrznego” niepokoju generowanego różnymi mechanizmami. Należy 

ich szukać zarówno wewnątrz samego Kościoła instytucjonalnego, szerokiej 

wspólnoty wiernych, jak i w nieuniknionych zmianach gospodarczych czy 

politycznych. Wspólnotę Kościoła tworzą żywi ludzie, ze swoimi 

przywarami. Nasuwa się więc pytanie, jaka jest wiara tych, którzy deklarują, 

że są ludźmi wierzącymi czy mocno wierzącymi? Jak przebiega formacja 

kandydatów do kapłaństwa i formacja stała kapłanów, jeżeli coraz częściej 

słyszy się o skandalach moralnych księży? Tłumaczenie takiego zachowania 

sytuacją rodzinną, która ich ukształtowała, nie może w żaden sposób tych 

niepożądanych postaw usprawiedliwiać.  

Inne pytanie, które należy tutaj zadać dotyczy życia wartościami, które 

głosi Kościół. Niestety, trzeba z przykrością stwierdzić, że nawet ci, 

deklarujący się jako mocno wierzący, nie potrafią tymi wartościami żyć na co 

dzień. W kontekście poruszanej problematyki podejścia do kobiet, wystarczy 

przypomnieć, że np. w Liechtensteinie (Europa) prawo wyborcze kobiet 
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zostało przyznane dopiero w roku 1984. Problem jest znacznie poważniejszy, 

generujący pytania o jakość katechizacji, oddziaływań duszpasterskich 

w parafiach itp. 

Dla człowieka deklarującego swoją przynależność do religii, nicią 

przewodnią musi stać się wiara, która domaga się nieustannego pogłębiania. 

Od momentu urodzenia nieustannie komuś zawierzamy, szukamy prawdy w 

tym, co robią i czynią. I jednocześnie doświadczamy, jak zwyczajnie po 

ludzku ich przyrzeczenia są łamane, stają się bezwartościowymi słowami 

i gestami. Ale za ludzką prawdą i wiarą, często poddawaną w wątpliwość, stoi 

prawda, która jest skałą i jest nią Bóg. „W relacjach międzyludzkich 

zawierzenia nie da się zastąpić pewnością. Niestety w relacjach ludzkich 

„pewnym można być tylko trupa”. On już na pewno nie zrobi niczego bo 

niczego nie może zrobić. Jednak trzeba też popatrzeć od drugiej strony, że: 

„uparte dążenie do absolutnej pewności w relacjach ludzkich prowadzi 

do śmierci tej relacji”. Pewność naukowa w tej dziedzinie zabija, 

a nie buduje. Buduje natomiast zaufanie, przebaczenie, miłość” 

(https://stacja7.pl). 

Każda decyzja i działanie wymaga wyboru, użycia rozumu. Bóg 

nieustannie domaga się od swego stworzenia absolutnego zawierzenia. 

Tymczasem, współczesny człowiek wierzący, częściej niż dawniej, stara się 

stanowić prawo na własnych warunkach, tłumaczyć Prawo Boga w sposób 

dla siebie wygodny. Stanąć w prawdzie to droga do bezwarunkowego uznania 

Boga; to także fundament podmiotowego podejścia do kobiety i mężczyzny, 

równych w prawie Boga i ludzi. Począwszy od Aktu Stworzenia, Bóg 

ustanawia zasady współżycia pomiędzy kobietą i mężczyzną, a przez Matkę 

swego Syna, Maryję, wskazuje do czego człowiek ma dążyć - jest nią 

mądrość, za którą idzie przemiana samego siebie.  
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Summary  

The Catholic Church in the crucible of relativism - selected issues 

In the contemporary Church, there are more and more talks about relations 

to women: their place and role. This applies to consecrated persons as well as 

laity. The background to these conversations may be a different discussion 

about the relationship of religion to reason in the context of the statement that 

the beginning of a new age shows how strongly various forms of religious life 

are revived. Many of them take on the forms of fundamentalism or fanaticism. 

As some claim, charismatic communities operating in the Catholic Church 

have become part of the world pentecost movement. From this perspective, 

the problem of religiosity is not without significance. This article will try to 

bring these issues closer to you, which are important for the condition of the 

Catholic Church as the universal and local one. 

Keywords: religiousness, woman in the church, pentecost movement 
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Hnutie „GOEL“  jeho charakteristika a odlišnosti 

od iných tradičných cirkvi  

Pavle Kocev 

Anotácia  

Hnutie Goel a iné tomu podobne duchovne hnutia na Slovensku začínajú 

vytvárať novu mapu duchovnej religiozity a rozmanitosti na Slovensku.  

Toto novodobé  „naddenominačne“  duchovno – charizmatické hnutie / 

projekt najprv postupne začalo vznikať v rámci rímsko - katolíckej cirkvi. 

Bližšie sa pozrieme a rozoberieme ich filozofiu, spôsob pôsobenia, a aké 

rôzne vplyvy zo zahraničia ovplyvňujú toto hnutie a jej predstaviteľov tu na 

Slovensku. Je to pomerne nove hnutie, ktoré najskôr začalo pôsobiť v Seredi 

v r.2012. Tieto a podobne duchovné hnutia na Slovensku prvoradé pôsobia 

medzi mladou generáciou a značne ovplyvňujú ich duchovné zmýšľanie 

a duchovnu orientáciu.  

Je potrebne s triezvym pohľadom a racionálne uvažovať nad týmito 

novodobými hnutiami a v svetle Písma Svätého si urobiť triezvy duchovný 

a racionálny prístup k všetkému.  

Slova:  Goel, hnutie, hnutie viery, zbor Bethel, Bill Johnson, učenie  

1 Hnutie GOEL 

Je to naddenominančné modlitebné a rodinné hnutie. S cieľom, aby sme 

lepšie porozumeli tomuto hnutí najprv by som chcel priblížiť  doktrínu Hnutia 

viery „Faith movement“. Zdá sa že toto hnutie má zvláštne prepojenie na hnutie 

viery. Z tohto hnutia „faith movement“ sa naozaj nemôžeme naučiť nič viac, 

než priamočiare biblické vyučovanie - viera v Boha a v Jeho Slovo, viera v Boží 

zásah do našich záležitostí, pozitívny postoj na základe Božích zasľúbení, 

a vedomie porážky satanských síl v Ježišovi Kristovi - to všetko, ba viac, je 

dobré a zdravé, ale dnešné Hnutie viery zašlo ďaleko za tieto hranice a vytvorilo 

monštrum požierajúce svojich vodcov aj nasledovníkov.  (1) 

Projekt „Goel“ je zameraný na evanjelizáciu mladých ľudí na Slovensku, 

na ohlasovanie evanjelia moderným, kreatívnym a atraktívnym spôsobom. 

Formu ohlasovania, zvolenú organizátormi projektu, nie je na tomto mieste 

potrebné teraz skúmať. Ťažisko pozornosti je vhodné upriamiť na skutočnosť, 

že obsah posolstva je v mnohom poznačený a preniknutý teológiou zboru 
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Bethel v meste Redding v Californii, ktorý je akýmsi zdrojom inšpirácie 

a s ktorým je projekt svojím spôsobom spojený. (2)  

1.1 Vývoj charizmatickej obnovy katolíkov na Slovensku 

Zastúpenie v pentekostálnych hnutiach má teda aj katolícka cirkev. Ide 

o hnutie obnovy v Duchu Svätom, ktoré sa zameriava na základné hodnoty 

kresťanského i osobného života, aký bol podstatou u prvých kresťanov po 

zmŕtvychvstaní Krista. Pri tom dôležitú úlohu zohráva modlitba, obzvlášť 

spoločná, ako aj spoločné chvály, vďaky a adorácie. Spolu so spoločnými 

stretnutiami to tvorí náboženskosť katolíckej charizmatickej obnovy. (3) 

Katolícka charizmatická obnova na lovensku ako svoj koreň uvádza 

polovicu 80. rokov. Vtedy, hlavne skrze kňaza Václava Kociána a jeho 

spoločenstva,sa katolícka obnova dostáva na Slovensko cez kontakty 

s maďarskou katolíckou obnovou v Duchu Svätom. A ďalší vplyv bol 

prítomný z Českej republiky. Hlavná charakteristika Obnovy v Duchu 

Svätom je, že ide o osobné ale aj spoločenské prežívanie krstného 

a birmovného zasvätenia Kristovi a otvorenie sa pre pôsobenie Ducha 

Svätého. Katolícka charizmatická obnova (KCHO) predstavuje návrat 

k prvokresťanskej otvorenosti pre Ducha Svätého a jeho dary. Zrod KCHO 

badať už v rokoch po II. Vatikánskom koncile. (4) 

1.2 Goel a jeho vzťah k hnutiu viery 

Za otca Hnutia viery sa považuje južanský pastor, ktorý si nárokoval úrad 

„proroka" a „učiteľa", Kenneth Hagin (1917 - 2003). Pri narodení nevážil ani 

kilogram a trpel vrodenou srdcovou chybou. V šestnástich rokoch sa jeho 

zdravie zhoršilo natoľko, že sa jeho duch dostal mimo tela a trikrát zostúpil 

do pekla. V pekle vydal Hagin svoj život Bohu a vierou prijal uzdravenie 

navzdory pretrvávajúcej chorobe. Už v mladosti sa stal baptistickým 

kazateľom a na jeho zhromaždeniach sa začal vyskytovať „oblak slávy", pod 

ktorým jeho tvár žiarila ako tvár anjela. V roku 1937 sa pripojil k Assemblies 

of God, kde v roku 1947 prijal úrad evanjelistu.  

V päťdesiatych rokoch, po nástupe tzv. vlny uzdravovania, sa pridal 

k cestujúcim evanjelistom zhromaždeným okolo Gordona Lindsaya. 

2. septembra 1950 bol vrhnutý do neba, kde hovoril s Ježišom, potom už po 

štvrtýkrát zostúpil do pekla a nakoniec sa stretol s apokalyptickým jazdcom, 

ktorý mu odovzdal zvitok o veľkom prebudení posledných čias. Pri tomto 

navštívení stál s Ježišom pred Božím trónom, ten sa dotkol jeho rúk, ktoré 
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začali páliť, „ako by v nich držal žeravé uhlie". Ježiš pritom Haginovi 

povedal: „Pomazal som ťa a povolal a dal ti zvláštne pomazanie pre službu 

chorým." V roku 1962 založil Hagin spoločnosť K. Hagina a stratil poverenie 

duchovnej služby od letničných. O štyri roky neskôr sa usídlil v Tulse 

v Oklahome, v tzv. južnom biblickom pásme, kde sa už usadilo niekoľko 

ďalších uzdravovateľov Hnutia viery ako napr. Oral Roberts. Hagin tu prežil 

povolanie do úradu proroka a víziu svojho povolania zverejnil v časopise 

Hnutia neskorého dažďa. V roku 1973 mal už 17 zamestnancov, publikoval, 

šíril kazety, podieľal sa na rozhlasovom vysielaní a vydával časopis Word of 

Faith.  

V rokoch 1973 - 1974 zaviedol korešpondenčný kurz a založil školiace 

stredisko Rhema s vlastným zborom. Získal si mnoho populárnych 

nasledovníkov, medzi ktorých možno zaradiť Kennetha Copelanda, Johna 

Osteena, Freda Pricea, Lestra Sumralla a s prestávkami i Bennyho Hinna 

a ďalších. Učitelia Hnutia viery potom (1979) vytvorili Medzinárodné 

spoločenstvo kresťanskej viery a v roku 1986 sa pod vedením Robertsa Hagin 

spojil s ďalšími charizmatikmi. (5) 

1.3 Prepojenie učenia viery so zborom Bethel:  

Už po chvíľkovom čítaní Johnsonových kníh môže človek pozorovať, že 

pastor Bill je zástanca učenia Slova viery, ktoré spopularizovali Kenneth 

Hagin a Kenneth Copeland. Preto je potrebné v krátkosti oboznámiť čitateľa 

s učením hnutia Slova viery, aby videl, z čoho vlastné Bill Johnson vychádza. 

„Keď Boh stvoril Adama, dal mu všetku vládu nad celou zemou, aby 

kraľoval a vládol ako Boží zástupca a správca. Avšak keď Adam padol, 

zhrešil poslušnosťou voči satanovi, odovzdal Bohom danú vládu do rúk 

satana, ktorý sa tak stal „bohom tohto sveta“. Boh, Otec, nemohol len tak prísť 

a vziať si naspäť danú vládu a dominanciu nad svetom, ktorú Adam odovzdal 

satanovi. Boh musel nájsť pre človeka spôsob, aby ako človek odvrátil 

bláznivý Adamov skutok a získal späť autoritu, ktorú odovzdal Adam 

satanovi. Tým človekom sa stal Ježiš Kristus. (Hnutie viery učí, že Ježiš je 

síce Boh, no na ten čas, kedy sa stal človekom, „odložil svoje vlastné 

božstvo“). Ako človek, Ježiš vstúpil do tohto sveta, odmietol všetko 

pokušenie, ktorému Adam a Eva a celé ľudstvo podľahli, a zomrel na kríži 

ako obeť za naše hriechy. (6)   
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Tento zbor Bethel vo svojom vlastnom internetovom obchode ponúka dva 

balíky s názvom Enter the God Zone od Heather Thompson, každý obsahuje 

po šesť vyučovaní pre deti o Božej prítomnosti, jej prejavoch, medzi ktoré 

patria aj uzdravovania a zázraky, o ktorých bude reč ďalej. Učenie o Božej 

prítomnosti, chápané v duchu silne katafatickej teológie imanencie, a jej 

nadprirodzených prejavoch tvoria podstatnú časť teológie Bethelu. 

„Everywhere I go becomes a perfect health zone“   2 –  „Každé miesto, kam 

idem, sa stáva zónou dokonalého zdravia a šťastia“  je okrem iných 

praktickým dôsledkom učenia Bethelu, ako uvidíme. Heslo Enter the 

GodZone sa v obmenách objavuje ďalej: v cieľoch projektu Godzone 

– „Vstúpiť do Božej zóny“ , v názve turné projektu i DVD, ktoré zachytáva, 

„ako sa formovala Generácia KIOBK“.  (7) 

2. Charakteristika hnutia Goel 

Význam slova (etymologické):  Vykupiteľ  (hebrejsky „goel“) je ten, kto 

platí výkupné alebo vykonáva odplatu. Teologického významu nadobúda až 

v Žalmoch a v Izaiášovi  ako „goali“ (môj vykupiteľ)  a  „gaal  j´israel“  

(vykupiteľ Izraela alebo jeho osloboditeľ z otroctva). Túžime po nejakom 

vykupiteľovi, a vyjadrujeme tým dve veci: Uznávame, že žijeme v otroctve 

alebo zajatí a čakáme od niekoho,  že za naše oslobodenie niečo zaplatí. 

Ich túžbou je vytvárať miesto prijatia, lásky, rodiny, ale hlavne miesto 

jednoty a Božej prítomnosti. Veríme, že Boh chce aj dnes uzdravovať chorých, 

rodiny, prinášať nádej tam, kde je beznádej, radosť tam, kde je smútok a pokoj 

tam, kde je strach.... Veríme, že náš Boh je dobrý Boh a chce dobré veci pre 

svoje deti!  Goel vznikol ako priestor pre všetkých ľudí, ktorí chcú spoznať 

Boha ako milujúceho Otca, ktorí miluje svoje deti a chcú ho hľadať celým 

srdcom v každej oblasti svojho života. Je to atmosféra rodinného typu, ktorá sa 

snaží aby sa ľudia cítili uvoľnené a prijímali  Božie veci.  Víziou celého 

projektu „Goel“ je verš zo Zjavenia Apoštola Jána 11:15.  (8) 

„Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a Jeho 

Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov. To znamená, že naším cieľom 

je pripravovať nevestu cirkev na príchod ženícha - Ježiša. Veríme a vieme, že 

žijeme posledné časy a preto nechceme len nečinne stáť, ale chceme pracovať 

na tom, aby sme sa odhodlali a žili naše osobné poslanie a zároveň tak šírili 

Božie Kráľovstvo. ..“  
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2.1 Učenie o pomazaní   

Druhý aspekt Johnsonového učenia, ktoré je nebezpečné a zviedlo už 

mnohých do bezstarostného a bezohľadného mysticizmu, v ktorom sa už 

mnohí s Bethelom, žiaľ, stotožnili, je učenie o Duchu Svätom, konkrétne 

o „pomazaní“. Johnson tvrdí: 

„Kristus nie je Ježišove druhé meno. Slovo Kristus znamená „Pomazaný“ 

alebo „Mesiáš“. Kristus je titul, ktorý poukazuje na skúsenosť (zážitok). 

Nestačilo, aby bol Ježiš poslaný z neba na zem už s hotovým titulom. Musel 

prijať pomazanie v skúsenosti, aby splnil to, čo od Neho očakával Otec.“ 

(Zdroj: Bill Johnson, When Heaven Invades Earth (Keď nebo prichádza na 

zem; Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2005), s. 87.) 

Po prvé, vidíme tu príklad učenia, ktoré nebiblicky oddeľuje osobu 

„Ježiša“ od slova „Kristus“. Takýto postup je nebezpečný: je to veľmi 

podobné učeniu hnutia New Age a takéto učenie v kresťanských kruhoch 

vedie práve k podobným záverom vychádzajúcich z New Age a zároveň 

stotožňujúcich sa s New Age.  

Predstavitelia New Age sa totiž snažia presadzovať falošnú myšlienku, že 

Ježiš bol len osvietenou osobou a bol „pomazaný“, až keď dovŕšil vek 30 

rokov. Týmto sa Ježiš stavia na podobnú úroveň s takými pozoruhodnými 

ľuďmi, ako boli napr. Zoroaster alebo Mahatma.  

Gandhi. Takéto „pomazanie“ je zážitkom sebarealizácie a „uvedomenia si 

samého seba“. (9)   

Zdá sa, že Bill Johnson sa snaží uviesť to isté: a teda že Ježiš musel byť 

pomazaný Duchom Svätým na to, aby ako človek činil zázraky. Zároveň, 

podľa Johnsona, aj my môžeme prežiť takú istú skúsenosť, aby sme robili tie 

isté skutky, ktoré Ježiš konal a dal nám tým pádom príklad nasledovania. 

Biblia však nič takého so slovom „Kristus“ nerobí. Apoštoli nikdy nedávali 

Ježišovi titul Kristus až po nejakej „skúsenosti“. Kristus je totiž označením 

trvalého Ježišovho božstva. Písmo trvá na tom, že Ježiš je Kristus: „ Boh bol 

v Kristovi a zmieril svet so sebou…“ (2 Kor 5:19). Kristus je večná osoba, 

druhá osoba Boha, vyvolený Otcom, a zároveň už od narodenia v ľudskom 

tele pomazaný Duchom Svätým. 

Keď Ježiš prišiel na svet, už bol Kristom; nikdy sa ním na zemi nemusel 

dodatočne stať. [Poznámka prekladateľa: Lk 2:11.26: „Lebo narodil sa vám 

dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. Simeonovi oznámil 

Duch Svätý, že neuzrie smrti skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho.]  
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Dokonca sa Ním ani nikto iný nemôže stať, jedine v prípade, ak by sám seba 

niekto za pomazaného falošne vyhlásil (napr. antikrist). 

Ohľadom Ježišovho „pomazania“ Johnson pokračuje: 

„Slovo pomazanie znamená „mazať“. Duch Svätý je olejom Božím, ktorý 

bol rozotretý po celom Ježišovi pri Jeho vodnom krste. Meno Ježiš Kristus 

znamená, že Ježiš je Tým pomazaným Duchom Svätým. Na to, aby bol Ježiš 

pre svoju prácu plne kvalifikovaným, potreboval, aby bol na Neho vyliaty 

Duch Svätý. Toto bolo Jeho určenie. Získaním tohto pomazania sa stal 

kvalifikovaným, aby sa mohol nazývať Kristom, čo znamená „Pomazaný“. 

Bez tejto skúsenosti pomazania nemohol nadobudnúť mesiášsky titul.“ (10)  

2.2 Goel aktivity : 

Stretnutie Goelu obsahuje nielen dobrú hudbu (modlitebného 

/chválového/ obsahu doprevádzanú okrem iných hostí aj domácou kapelou 

Behold Worship - www.youth.sk/beholdworship), ale tiež v tom je zapojené 

aj  “Goel Youth“, takisto aj prednášky pre mladých, dospelých a taktiež aj pre 

staršie generácie. Tieto prednášky obsahujú slovo mierené k povzbudeniu, 

inšpirácii a výzvu k produktívnemu a zmysluplnému využitiu voľného času. 

Z tohto pravidelného stretnutia GOEL, ktoré organizujú spolu tri 

spoločenstvá spojené do O.Z. GOEL (Spoločenstvo Youth, Koinonia Jána 

Krstiteľa, Cesta Obnovy) sa formujú dobrovoľníci, ktorí slúžia pravidelne na 

týchto stretnutiach i na ďalších kresťansky orientovaných akciách  

(Víkendovky pre mladých, Duchovné obnovy, Kurz Filip a pod.). 

OZ GOEL modlitebné stretnutie kresťanov ale aj tých, ktorí iba chceli 

vidieť, či život s  

Bohom má zmysel. Pravidelne každú stredu sa v kultúrnom dome v Seredi 

uskutočňuje  

stretnutie s názvom GOEL. Toto stretnutie obsahuje nielen dobrú hudbu-

modlitebného /chválového/ obsahu doprevádzanú okrem iných hostí aj 

domácou kapelou Behold Worship  - ,ale takisto aj prednášky pre mladých, 

dospelých a taktiež aj pre staršie generácie. Tieto prednášky obsahujú slovo 

mierené k povzbudeniu, inšpirácii a výzvu k produktívnemu a zmysluplnému 

využitiu voľného času. (www.sered.sk/Návrh - KONCEPCIA ROZVOJA 

ŠKOLSTVA V MESTE SEREĎ DO ROKU 2023)  

Na Slovensku takéto pochopenie Božieho kráľovstva a Ježišovho príkladu 

vyústilo do sloganov a slovných spojení s mierne tkz. militantno - 

triumfalistickým podfarbením, ktoré vyjadrujú víťaznú mentalitu a identitu 
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Božích detí: Armáda Kráľa, kráľovský syn, dcéra, generácia, ktorej ide 

o Božie kráľovstvo, kráčať v moci a pod. Samy o sebe správne tituly, 

podobne tiež viaceré aspekty B.Johnsonovho učenia, sa však v praxi realizujú 

v prežívaní, založenom na emóciách, túžbe po materiálnom a konkrétnom 

vyjadrení duchovných skutočností  (napriek svojej naoko mimoriadne 

spirituálnej koncepcii viery) a manifestácii Božej prítomnosti. Treba tu 

povedať, že mladých najviac mätie to, že Johnson často a na prvý pohľad 

pádne argumentuje Písmom, keď poukazuje na miesta s vyjadreniami, ktoré 

zjavne potvrdzujú jeho koncepciu.  (11) 

V ich ohlasoch sa píše: „ Vidíme cirkev ako rodinu postavenú na 

vzťahoch. Túžime sa modliť ako bratia a sestry za naše mesto, za naše okolie 

a za našu krajinu. Ako kresťania už nechceme byť v pozícií tých, ktorí len 

hodnotia, kritizujú a sťažujú sa na to, aká je situácia zlá a náročná. Veríme, 

že Bohu je všetko možné a našou úlohou je zvolávať a uvoľňovať Jeho 

požehnanie! On sám nás volá byť soľou a svetlom pre tento svet. Preto Ťa 

chceme pozvať, toto stretnutie je otvorené, ak aj nie si kresťan a chceš len 

zistiť či život s Bohom má zmysel, príď, budeme radi ak prídeš! Stretnutie nie 

je organizované žiadnou konkrétnou denomináciou.  Goel  chce  byť  miestom 

modlitby a stretnutia, pridáš sa? “ (12) 

V ľuďoch, a to zvlášť v mladých, je veľké túžba po duchovne, po Božom 

slove.  

Práve kvôli tomuto hladu po Bohu, by bolo možno vhodné preskúmať 

pozadie zboru Bethel.  Bill Johnson spolupracuje s ďalším kvantom zborov 

a pastorov, ktorí na svojich zhromaždeniach konštatujú rovnaké úkazy, ktoré 

sa tam materializujú a zostávajú: zlatý prach, zlaté zuby, drahokamy, manna, 

pierka, „oblak slávy“, zjavovanie anjelov a pod.  Nemožno nevidieť 

skutočnosť, že tieto zbory hovoria o používaní praktík, veľmi podobných 

praktikám napr. New Age, aj keď im dávajú kresťanské názvy, otvárajú sa 

prinajmenšom na suspektnú sféru duchovného sveta. Musíme obozretne brať 

do úvahy falošné obviňovanie a tendenčné podávanie informácií no prejavy 

zachytené na rôznych videách nemôže nikto zdravo uvažujúci považovať za 

moc Ducha Svätého a spôsob, ako by sa normálny človek, nieto ešte kresťan, 

mal prejavovať. V  tomto kontexte, hoci to nie je žiaden vedecký argument, 

pre mňa naberá na závažnosti skutočnosť, že mnohí ľudia, ktorých niekoľko 

rokov poznám ako ľudí úprimného vzťahu s Bohom, vernej, hlbokej modlitby 

a pevnej osobnej viery, nezávisle od seba nemali z projektu Godzone dobrý 

pocit, niečo ich vyrušovalo a nebola to otázka formy projektu. Snáď sa tu 
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prejavila charizmatická duchovná citlivosť, hoci ešte vôbec nepoznali obsah 

a keď sa oboznámili aj s učením podávaným projektom, prejavila sa 

skutočnosť, ktorú sme my veriaci pomenovali ako sensus fidei. (13) 

Goel projekt  je komunita kresťanov v rôznych mestách a obciach a vždy 

pôsobia  pod hlavičkou RKC. Taktiež za nimi stojí aj spoločenstvo Espé na 

Sliači. Riaditeľom projektu a vedúcim tohto spoločenstva je Július Slovák. 

Projekt Godzone je ďalej zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev 

mládeže a jeho predsedom  PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD., kňazom 

Katolíckej cirkvi, na plný úväzok pracujúcim s mládežou. V súčasnosti je 

koordinátorom  Godzone  misií  Barbora Hulinová.  

3. Ich odlišnosti od tradičných kresťanských cirkvi  

Bethel church je kontroverzná nielen z pohľadu katolíckej viery. Aj mnohí 

protestanti sa s učením tejto cirkvi nestotožňujú a odsudzujú ho. Do roku 

2006 bola Bethel church súčasťou Assemblies of God – čo je združenie asi  

140  rôznych autonómnych pentekostálnych cirkví. V tomto roku sa však 

Bethel Church oddelila a stala sa naddenominačnou cirkvou – čo znamená, že 

nemajú formálne vyhlásenie toho, čomu veria, ako to je zvyčajne 

u kresťanských cirkví. V podstate môžete veriť čomukoľvek, môžete 

napríklad vyhlásiť, že Ježiš nebol Bohočlovek, ale iba človek, ale je to o.k., 

hlavne že ho milujete.  

Pre príslušníkov Bethel church sú typické rôzne telesné prejavy, údajne od 

Ducha Svätého, ako napríklad nekontrolovateľné trasenie, mykanie a trhanie 

telom, nekontrolovateľné výkriky, hovorenie v jazykoch, hysterický smiech a 

podobne. V tomto videu môžete tieto prejavy vidieť (taká bežná bohoslužba 

v Bethéli,  aby ste si to vedeli predstaviť): (https://www.youtube.com/ 

watch?v=F8t3-IW6TVw)   

Aj v katolíckej cirkvi existuje charizmatická obnova, aj tu sú 

spoločenstvá, kde sa dvíhajú ruky v chvále, niekto odpadne pod vplyvom 

Ducha Svätého či má dar „glosolálie“. Toto je však z úplne iného súdka. Tieto 

manifestácie sú také bizarné, že sa nad tým musí pozastaviť každý človek. Čo 

je však najdôležitejšie, tieto prejavy v Bethel church výrazne pripomínajú 

prejavy ducha kundalini, čo je „hadia sila“ či energia z východných 

náboženstiev, hinduizmu a New Age. Tu je dokument, ktorý tieto prejavy 

porovnáva: 

(https://www.youtube.com/watch?v=WfXmDkQiE2o&index=7&list=PL-

oHIXiN_sr--fbkmWS0OKsfKAHdG5IQO).  
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3.1 Aké sú ciele projektu „Godzone“  

Vstúpiť do Božieho kráľovstva, pomôcť mladým ľuďom rozhodnúť sa pre 

život s Ježišom Kristom a v spolupráci so spoločenstvami im ukázať, kam 

môžu prísť po tom, ako sú oslovení posolstvom evanjelia. Budovať generáciu 

KIOBK veríme, že sme súčasťou jednej generácie bez ohľadu na dátumu 

narodenia. Godzone buduje generáciu ľudí, ktorí budú v láske bojovať za 

Božie kráľovstvo, generáciu ľudí, ktorí budú mať vplyv vo všetkých 

oblastiach spoločnosti a prinášajú hodnoty Božieho kráľovstva. Uvoľniť 

povolaných ľudí do služby chceme uvoľňovať ľudí povolaných do služby na 

plný úväzok, naplno využiť ich potenciál, zručnosti, dary a talenty, ktoré im 

Boh dal pre službu v Božom kráľovstve. Zásobovať generáciu KIOBK 

chceme zásobovať generáciu KIOBK živým slovom, svedectvami, 

podcastami, prinášať kvalitné vyučovania, prednášky, knihy, televíznu 

reláciu, formačné kurzy a animátorskú školu, aby generácia  KIOBK mala 

vždy kde čerpať.  (https://www.facebook.com/events/425794104623773/) (12) 

Základným problémom je teda možno ani nie tak forma projektu, ktorá 

ponúka konkrétnu realizáciu túžby po spoločenstve, vyjadrení sa 

a prehlbovaní vzťahu s Bohom, ale spomínaný obsah poznačený teológiou 

Bethelu, kde základné nepochopenie vzniklo v ponímaní reality ako takej 

a reality Božieho kráľovstva – hoci Ježiš niesol naše choroby a hriechy, 

svojou krvou zaplatil výkupné, prijal všetku moc a Božie kráľovstvo je 

realita, ktorá je realitou naozaj nielen „potom“, pravdou zostáva, že ani po 

Kristovej smrti sa svet nevrátil do stavu pred hriechom, kedy by naozaj stačilo 

iba zriekať sa choroby, teda zjavného diablovho diela, a konať zázraky by 

bolo v tomto zmysle naozaj niečo prirodzené, lebo by boli vlastne iba 

aktualizáciou toho, čo Ježiš vydobyl, v jednotlivých prípadoch materiálneho, 

fyzického zla, o ktorom vieme, že ho už nemusíme trpieť. (13) 

Častým javom žiaľ v slovenskom hnutí je pseudo - profetizmus (napr. 

charizma poznania v niektorých prípadoch nepodlieha kvalitnému a 

opatrnému rozlišovaniu, formulujú sa potom nesprávne zdravotné 

„diagnózy“, ktorými je napríklad blamovanie sa „prorokov“), ktorý nie je pre 

svoj prehnaný subjektivizmus ochotný a schopný podrobiť sa biblickej zásade 

akéhokoľvek osvedčenia sa a konfrontácie. Mnohí mladí, pochádzajúci 

z praktizujúcich katolíckych rodín, nie sú otvorení na taký prístup a výklad 

Písma, ktorý poukazuje na zjavné medzery a nezrovnalosti v Johnsonovom  

pochopení reality vykúpenia. Zázraky a prejavy, ktoré sa údajne dejú 

v Bethéli a na zhromaždeniach i na Slovensku, ktoré prijali túto teológiu, sú 
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potvrdením pravosti nového alebo oživeného výkladu statí o Božej moci 

a konaní zázrakov.  

A toto všetko sa nebadane odstraňuje z myslenia mladých ľudí 

prostredníctvom akýchsi "emocionálnych" zážitkov, na ktorých sa stavia 

úspešnosť hnutí typu Bethel. Pritom sa v "davovej psychóze" nebadane 

ponúkajú iné pravdy a zásady pre vieru a morálku, ktorá je vzdialená od 

pravosti, ktorú si stáročia chránila katolícka a protestantské cirkvi. A práve v 

tomto je potrebné byť veľmi opatrnými, lebo nie nadarmo nás Ježiš 

upozorňuje: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol“ /Mk 13,5/. 

Záver 

Preto vôbec nie je nutné vstupovať do systému Hnutia viery, aby mal 

človek úžitok z prostého učenia Písma. Tiež by sa mal mať na pozore pred 

manipuláciou k dávaniu darov a desiatkov do týchto zborov. Lepšie by bolo 

podporiť vlastný zbor  alebo omnoho skromnejšie a doktrinálne zdravšie 

kresťanské aktivity a hľadať biblickú inšpiráciu u Ducha Svätého, ktorý je 

naším jediným sprievodcom a učiteľom.  (14) 

Na záver by som rád ukončil túto svoju prednášku a pozorovanie 

s veršíkmi zo Svätého Písma: 

Matúš 24,11-12: „Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 

Pretože neprávosť vyvrcholí ochladne láska mnohých.“   
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Dialog Nikóda s Ježišom (Jn 3: 1-21) ako základ 

biblickej spirituality  

(Dialog Nikodema z Jezusem (J 3,1-21), jako podstawa 

biblijnej duchowości) 

Bogdan Zbroja 

Vedecký seminár na temu: Aktuálne trendy v religiozite na Slovensku, 

pochyla się nad problemem, jakim jest obserwacja oraz analiza różnorakich 

postaw religijnych w Republice Słowackiej. Dzięki wieloletniej współpracy 

pomiędzy UKF w Nitrze i UPJPII w Krakowie (Polska), można spojrzeć na 

to zagadnienie niejako od środka – z perspektywy Słowacji oraz z zewnątrz – 

z perspektywy Polski. Taki ogląd zjawiska oraz analiza z pewnością ubogacą 

oba Uniwersytety i wskażą nowe perspektywy dla badań religijności 

w Polsce, Słowacji czy innych krajach Unii Europejskiej. 

Niniejszy artykuł stanowić będzie spojrzenie biblijne, niejako 

fundamentalne dla duchowości inspirowanej Pismem Świętym. Wiemy, że od 

samego swego początku, Biblia ukazuje nam człowieka, stworzonego przez 

Boga na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1,26n), czyli obdarowanego nie 

tylko życiem biologicznym, jak inne zwierzęta, ale życiem duchowym, które 

w sposób bardzo głęboki przybliża inne opowiadanie o stworzeniu człowieka, 

gdy Bóg tchnie w nos Adama „dech życia” (por. Rdz 2,7). W Nowym 

Testamencie mamy już bardziej rozwinięte spojrzenie na człowieka, jako 

istotę materialno-duchową, a Jezus podnosi to rozumienie na najwyższy 

poziom, prezentując człowieka, jako Boże dziecko – Bożego syna lub córkę. 

W tym kontekście religijności wypada sięgnąć do źródła życia 

duchowego, jakim jest Ewangelia. Trudno bowiem mówić o trendach 

religijnych na Słowacji czy w Polsce, nie myśląc o chrześcijaństwie i Piśmie 

Świętym. Dlatego, spośród różnych tekstów, które mówią o ludzkim duchu 

i jego rozwoju, odniesiemy się do małego fragmentu z Ewangelii św. Jana, 

w którym Jezus rozmawia z Nikodemem (J 3,1-21). Tutaj możemy wyróżnić 

kilka etapów życia duchowego: wejście w relację interpersonalną, 

konstruktywny dialog międzyosobowy, przemiana mentalna oraz konkretne 

głębsze codzienne życie (G. R. Beasley-Murray). W analizach posłużymy się 

przede wszystkim metodą historyczno-krytyczną (J. Czerski), która dobrze 
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prezentuje tekst z jego zakresem słownikowym, schemat oraz pozwala na 

wyprowadzenie wniosków niezależnych od czasu i przestrzeni.  

1 Dlhý a pokojný rozhovor medzi Ježišom a Nikodémom v noci 

Perykopa J 3,1-21 rozpoczyna się od prostego wprowadzenia, 

stwierdzającego, że był człowiek spośród faryzeuszy o imieniu Nikodem, 

zwierzchnik żydowski: „Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος 

ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων” (en de anthropos ek ton Farisaion, 

Nikodemos onoma auto, archon ton Ioudaion – wers 1). Wszystkie teksty 

greckie na postawie tekstu krytycznego (R. Bogacz – R. Mazur). Nie bardzo 

wiemy, kiedy więc ta scena się rozgrywa i gdzie ma miejsce, co pozwala nam 

na wniosek, że chodzi tutaj o scenę ponadczasową i uniwersalną 

geograficznie. Każdy zatem człowiek może doświadczyć tego, co spotkało w 

Ewangelii Nikodema. Ważnym pouczeniem św. Jana jest tak, że do Jezusa 

przychodzi Faryzeusz (ἐκ τῶν Φαρισαίων) i to w dodatku zwierzchnik 

żydowski (ἄρχων τῶν Ἰουδαίων). Zasadniczo bowiem faryzeusze czy 

przełożeni ludu nie byli nastawieni przychylnie do Jezusa, tymczasem tutaj 

św. Jan wskazuje na pozytywny wyjątek od tej reguły, który nakazuje nam 

zmienić patrzenie na różne stronnictwa, które występują w ewangeliach 

(Š. Pružinský – J. Husár). Myślimy o nich, jako o wrogach Jezusa i Kościoła, 

tymczasem wśród nich zdarzają się jednostki, które mają bardzo dobre 

odniesienia do wspólnoty wierzących w Chrystusa. 

Kolejne zdanie Ewangelii wprowadza czytelnika w swoistego rodzaju 

dialog Nikodema z Jezusem: on przyszedł do Jezusa nocą, i rzekł do niego, 

rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś nauczać, nikt bowiem nie mógłby 

takich znaków uczynić, jak Ty czynisz, jeśliby nie Bóg nie był z nim „οὗτος 

ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ 

ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ 

ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ” (hutos elthe pros ton Iesoun nyktos, kai 

eipen auto: rabbi, oidamen, hoti apo theou eleluthas didaskalos, oudeis gar 

dunatai tauta ta semeia poiein ha su poieis, ean me e ho theos met autou – 

wers 2). Cechą wyjątkową owego spotkania i rozmowy jest noc (νυκτὸς), pod 

osłoną której, Nikodem przychodzi do Jezusa na rozmowę. Ewangelie mówią 

nam o takich nocnych rozmowach Jezusa, ale On wtedy prowadzi dialog ze 

swoim Ojcem – Bogiem. Natomiast tutaj rozmawia nie z Ojcem niebieskim, 

ale zwierzchnikiem żydowskim i faryzeuszem – Nikodemem. Dalsze słowa 

Nikodema to swoiste wyznanie, w którym stwierdza, że Jezus jest 
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nauczycielem (διδάσκαλος / didaskalos), posłanym przez Boga, gdyż nikt nie 

mógłby czynić tak wielkich znaków, jak Jezus, gdyby Bóg nie był z nim.  

Nikodem stwierdził swoją postawą i wypowiedzią, że Jezus jest kimś 

wyjątkowym, gdyż żaden człowiek nie mógłby czynić tak wielkich rzeczy, 

gdyby Bóg nie był z nim. Ważnym także terminem, które przy tej okazji 

wypowiedział jest wyraz: wiemy „οἴδαμεν” (oidamen), który rozumiemy, 

jako wiedzę, ale jest tutaj zapisany przez św. Jana w formie perfektum 

w pierwszej osobie liczby mnogiej – „wiemy” (R. Popowski, s. 160), choć 

Nikodem rozmawia z Jezusem tylko we dwójkę. Są zatem, w tej wypowiedzi 

zawarci ludzie, którzy tak samo, jak Nikodem wiedzą, że musi to być Boży 

Człowiek, ale nie odważyli się, jak Nikodem do Niego przyjść nawet pod 

osłoną nocy. 

Patrząc na religijność ludzi z perspektywy perykopy J 3,1-21, widzimy 

nade wszystko, że konieczne jest osobiste przyjście – dotarcie do Jezusa – 

zmniejszenie dystansu do Niego. Nie może człowiekowi nic ani nikt 

przeszkadzać w dialogu z Nim. Jest tutaj noc i tylko dwóch ludzi: Jezus 

i Nikodem. Tutaj widzimy fundament religijności biblijnej, zbudowanej na 

osobistej relacji do Boga. Religijność XXI wieku musi zawsze odwoływać się 

do tego wydarzenia, aby każda jednostka nie była częścią tłumu widzów, ale 

weszła w osobową relację z Bogiem. 

2 Riešenie výsledných koncepčných ťažkostí Nicodému  

Rozmowa Nikodema z Jezusem wchodzi w tym momencie (wers 3) 

w nowy etap, jakim jest wypowiedzenie słowa przez Jezusa. Do tej pory 

bowiem mówił tylko Nikodem i właściwie on był w centrum narracji janowej. 

Teraz głos zabiera Jezu i mówi: zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli się ktoś 

nie narodzi ponownie nie może ujrzeć Królestwa Bożego „Ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ” 

(amen amen lego soi, ean me tis gennethe anothen, ou dynatai idein ten 

basilesian tou theou – wers 3). Temat wypowiedzi Jezusa nie jest logicznie 

połączony ze słowami, które wcześniej wyrzekł Nikodem. Poprzedni paragraf 

mówi o spotkaniu Nikodema z Jezusem w nocy, a teraz Jezus mówi 

o powtórnym narodzeniu „γεννηθῇ ἄνωθεν” (gennethe anothen – wers 3). 

Forma tej wypowiedzi jest znamienna, gdyż w wielu miejscach Nowego 

Testamentu słowo to odnosi się do rodzenia człowieka, ale nie ma nigdzie 

mowy, że człowiek ma narodzić się ponownie, jak gdyby drugi raz 

(R. Popowski, s. 51). Dlatego dla Nikodema pojawia się w tym momencie 
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problem logiczny i stawia Jezusowi pytanie: w jaki sposób może człowiek 

narodzić się powtórnie będąc starcem, nie może do łona swej matki wejść 

ponownie i się narodzić „Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; 

μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ 

γεννηθῆναι” (pos dynatai anthropos gennethenai geron on; me dunatai eis 

ten koilian tes metros autou deuteron eiselthein kai gennethenai – wers 4). 

Widać tutaj płaszczyznę rozumowania Nikodema, która jest jak najbardziej 

naturalna (Š. Pružinský). Przecież logicznie ujmując wypowiedź Jezusa, nie 

jest możliwe narodzenie się ponowne człowieka. Nie jest w stanie żaden 

człowiek, będąc już starym, na nowo wejść w łono swej matki, aby powtórnie 

się narodzić. Jezus jednak poucza Nikodema, że należy odrzucić właśnie takie 

czysto naturalistyczne rozumowanie, i wejść w wiedzę wyższego czy 

głębszego rzędu. Nie jest tu oczywiście mowa o jakiejś gnozie, czyli wiedzy 

zarezerwowanej dla wtajemniczonych, ale o nowym wymiarze ludzkiego 

życia, w którym jest zawarte Królestwo Boże. Owo nowe narodzenie nie jest 

bowiem wytworem naturalnego ewoluowania natury, ale darem Boga, który 

uobecnia się w Jezusie. Podobnie chrześcijaństwo nie jest jakąś ewolucją 

judaizmu, ale Królestwem Bożym w ziemskim etapie. 

Ważnymi słowami, które trzeba tu przywołać są dwie relacje do Bożego 

Królestwa. Najpierw jest tutaj użyte słowo: widzieć „ἰδεῖν” (idein – wers 3), 

a następnie wejść „εἰσελθεῖν” (eiselthein – wers 5). Zdecydowanie widać tu 

różnicę jakości partycypowania w Bożym Królestwie, począwszy od 

patrzenia na nie, aż do wejścia w nie osobiście. Konieczne do tego jest 

ponowne narodzenie z wody i Ducha. 

Religijność, którą się zajmujemy w naszych badaniach, wymaga 

dokładnie tego, na co Jezusa zwraca uwagę Nikodemowi. Konieczne jest 

ponowne narodzenie, ale już nie typowo naturalistyczne, ale innego rzędu. 

Człowiek, który jest już dorosły, nie może stać się dzieckiem w sensie 

dosłownym, ale może stać się jak dziecko w sensie duchowym. Wówczas 

możemy mówić o ponownym narodzeniu, ale w znaczeniu przenośnym 

i niematerialnym. Można by to próbować porównać do uczenia się. Uczeń się 

uczy i zapamiętuje wszystko, co ma wiedzieć, ale jest różnica pomiędzy 

wiedzą, którą się „wykuło”, a wiedzą, którą się zrozumiało. Zrozumienie – 

pojęcie istoty rzeczy jest niejako nowym narodzeniem się umysłu człowieka, 

który się długo uczył na pamięć, ale dopiero na końcu swej edukacji 

„zrozumiał” istotę zagadnienia, jego funkcjonowanie i obraz całości. 

 



 

143 

3 Nové narodenie človeka zo Svätého Ducha 

Kolejny werset badanej perykopy zawiera wyjaśnienie, co Jezus rozumie 

pod pojęciem powtórnych narodzin, i mówi do Nikodema: zaprawdę, 

zaprawdę mówię ci, jeśli nie narodzi się ktoś z wody i Ducha, nie może wejść 

do Królestwa Bożego „Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μὴ τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος 

καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ” (amen 

amen lego soi, ean me tis gennethe ex udatos kai Pneumatos, ou dunatai 

eiselthein eis ten basileian tou Theou – wers 5. Poprzednia wątpliwość 

Nikodema zostaje teraz rozwiązana przez słowa Jezusa, który doprecyzowuje 

o jakie narodziny powtórne Mu idzie. Otóż jest teraz mowa o narodzinach 

„z wody i Ducha” (ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος), a więc kompletnie nie takich, 

o jakich myślał Nikodem (E. Szymanek). Nie jest możliwe narodzenie się 

ponowne z łona swej matki, ale konieczne jest narodzenie się z wody i Ducha, 

co oznacza wszczepienie przez Chrzest święty w Bożą Rodzinę Kościoła. 

Ono – takie nowe narodzenie – dokonuje się w sakramencie Chrztu, a tutaj 

Jezus uprzedza to, co uczniowie i ich następcy będą robili w kolejnych 

pokoleniach (W. R. Farmer). Jezus przenosi więc środek ciężkości z myślenia 

naturalistycznego, które jeszcze cechuje Nikodema, na myślenie alegoryczne, 

którego naucza w przypowieściach o Królestwie. Aby do Królestwa Bożego 

wejść konieczne jest powtórne narodzenie człowieka, ale nie z łona matki lecz 

w Kościele. 

Ważną myślą, tutaj ukazaną jest to, co wspomnieliśmy nieco wyżej, 

a mianowicie nie mówi teraz Jezus o zobaczeniu „ἰδεῖν” (idein – wers 3) 

Królestwa, ale o wejściu „εἰσελθεῖν” (eiselthein – wers 5) do niego. Aby 

wejść do Królestwa Bożego konieczne jest, w myśl słów Jezusa, ponowne 

narodzenie się człowieka „z wody i Ducha” (ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος). Nie 

pochodzi to w żadnym wypadku z natury ludzkiej i nie jest to wynik 

ewoluowania ludzkiego życia aż do poziomu Bożego Królestwa, ale jest to 

dar zstępujący od Boga, w którym ludzie mogą i powinni mieć swój udział. 

To niezwykle ważne pouczenie o istocie Królestwa, że nie pochodzi ono 

z tego świata (na drodze ewoluowania), ale jest dane nam – ludziom – z góry 

(objawione). Nie na mocy naszych wysiłków czy zasług, ale stanowi 

bezinteresowny dar Boga dla ludzkości. 

Kontynuując swe myśli Jezus wypowiada do Nikodema jeszcze inne 

ważne zdanie stwierdzające, że to, co narodziło się z ciała, jest ciałem, to co 

narodziło się z ducha, jest duchem: „τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ 

ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν” (to 
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gegennemenon ek tes sarkos sarx estin, kai to gegennemenon ek tou 

pneumatos pneuma estnin – wers 6). To stwierdzenie wskazuje na dwojakie 

pojawienie się rzeczywistości: cielesnej i duchowej (K. Romaniuk – 

A. Jankowski – L. Stachowiak). To, co jest z materii, należy do materialnego 

wymiaru, zupełnie zaś inny jest wymiar duchowy. Dobrze to ilustruje 

przykład mówienia. Słowo, które się wypowiada ma element materialny, 

jakim jest fala dźwiękowa, która umożliwia komunikację międzyosobową. 

Jednakże zupełnie inaczej wygląda zrozumienie i przyjęcie tego, co słowo, 

które się usłyszało, niesie ze sobą. Dźwięk trafia do uszu, ale słowo do 

umysłu. Dźwięk jest materialny, słowo już nie jest, ale są ze sobą złączone, 

analogicznie, jak ciało z duszą, a w naszym kontekście, narodziny z łona 

matki i narodziny z wody i Ducha. 

W kontekście badanej przez nas religijności widać bardzo wyraźnie ową 

dychotomię wartości. Materia i duch, które ze sobą są złączone w pobożności 

poszczególnych osób, wspólnot i całego Kościoła, ale czasem może się 

zdarzyć religijność materialna – powierzchowna, która odstręcza od 

praktykowania pobożności, dominuje w danej parafii, a religijność duchowa 

i mistyczna pozostaje nieznana, albo czasem marginalizowana. Dziś człowiek 

jest zachłyśnięty materialnością nawet w Kościele i praktykach religijnych, 

trudno więc odnaleźć Ducha i łaskę.  

4 Odkaz na kľúčové zásahy Boha do dejín jeho ľudu 

Jezus, rozmawiając z Nikodemem wskazuje na wydarzenia z dziejów 

Izraela, które on – jako nauczyciel (διδάσκαλος – didaskalos) doskonale zna. 

Mówi jednak, że tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, konieczne jest 

wywyższenie Syna Człowieczego „καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου” (kathos Mouses 

upsosen ton ofin en te eremo, outos upsothenai dei ton uion tou anthropou – 

wers 14). Wydarzenie, które zostało opisane w Księdze Liczb (Lb 21,5nn), 

zawiera pouczenie, które dokonało się bardzo dawno w historii narodu 

Izraela, a przekazane zostało przez tradycję i Prawo. Jezus jednak w tym 

przypadku nie zatrzymuje się ani na przyczynie Bożej kary, jaką było 

szemranie Izraelitów, ani na ocaleniu ich przez sporządzenie owego węża z 

miedzi, ale na jednym czynie, jakim było wywyższenie owego węża na 

pustyni. Każdy ukąszony mógł tego węża ujrzeć, gdyż był wyniesiony ponad 

całą społeczność. To samo dokona się w dziejach Jezusa, gdy Jego – jako 

Syna Człowieczego – wywyższą, czyli ukrzyżują (R. Rubinkiewicz). Wąż 
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w historii wędrówki Izraela do ziemi obiecanej stanowił ocalenie dla narodu, 

tak samo Jezus w dziejach nowego ludu Bożego, będzie dla niego 

zbawieniem.  

Kolejne ważne przesłanie, które wypowiedział Jezus do Nikodema 

obrazuje coś, co stanowi niejako istotę dzieła zbawienia. Bóg bowiem tak 

bardzo umiłował świat, że swego jedynego Syna dał, aby każdy, kto wierzy 

w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne „οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν 

κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 

μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (outos gar egapesen o theos ton 

kosmon, oste ton uion ton monogene edoken, ina pas o pisteuon eis auton me 

apoletai all eche zoen aionion – wers 16). Powyżej była mowa i nawiązanie 

do Księgi Liczb, gdzie działał Mojżesz dla ocalenia Izraelitów oraz 

wskazanie, że analogicznie konieczne jest wywyższenie – ukrzyżowanie 

Syna Człowieczego, które dopiero nastąpi w przyszłości. W badanym 

wersecie 16, Jezus mówi w czasie teraźniejszym, wskazując na niezależną od 

wieków przeszłych i przyszłych postawę Boga Ojca, który kocha świat 

i ofiaruje swego jedynego Syna, aby świat nie został potępiony, ale zbawiony. 

Miłość Boga do człowieka stanowi oś owego nocnego pouczenia, które 

kieruje Jezus do Nikodema (C. S. Keener).  

Kontekst religijności, która interesuje nasze analizy, wyraźnie podkreśla, 

że nie da się budować pobożności bez odniesienia do historii religii w każdym 

narodzie. Historia i wydarzenia, które ją tworzą, wraz z ludźmi, którzy w nich 

żyli, tworzy środowisko dla rozwoju i owocowania religijności. Nie wolno 

także tracić perspektywy przyszłości, która rozpoczyna się, jak wiadomo, 

dziś. I to, co dokonuje się teraz powinno być odzwierciedleniem tego, co 

czyni aktualnie Bóg. Bóg kocha człowieka każdej epoki i każdego w swoim 

własnym czasie zbawia przez ofiarowanie mu swego Jedynego Syna. Jezus 

jest więc darem Ojca dla zbawienia każdego pokolenia, aktualnie zaś my 

tworzymy owo umiłowane przez Boga pokolenie ludzkości, za które Jezus 

wywyższony oddaje swoje życie, aby nas ocalić od grzechu. 

5 Nevyhnutnosť vykonávania konkrétnych skutkov spravodlivosti 

W dalszej części dialogu z Nikodemem, Jezus zwraca uwagę na fakt 

przybycia do świata światłości: sąd polega na tym, że światło przyszło na 

świat, a ludzie ukochali bardziej ciemność niż światłość, złe bowiem były ich 

uczynki „αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ 

ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ 
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τὰ ἔργα” (aute de estin e krisis oti to fos eleluthen eis ton kosmon kai 

egapesan oi anthropoi mallon to skotos e to fos, eh gar auton ponera ta erga 

– wers 19). Każdy bowiem, kto pełni zło ucieka od światłości, gdyż nie chce, 

aby oceniono prawidłowo jego uczynki. Woli żyć w szarej strefie, gdzie nie 

widać wyraźnie pełnej oceny zła, które popełnia. Ludzie, którzy zbliżają się 

do światłości pełnią dobre uczynki i chcą weryfikacji swojego życia w świetle 

prawdy. Każdy człowiek, który tworzy bogactwo swego życia chce wiedzieć 

dokładnie, ile dobra posiada w świetle obiektywnej prawdy. Człowiek 

zakłamany ucieka od światła prawdy (B. Górka). 

W kontekście religijności jest to także bardzo ważne, aby była ona oparta 

o prawdę, nie tylko zewnętrzną, czyli możliwą do zweryfikowania przez 

Kościół, na przykład poprzez przestrzeganie przepisów liturgicznych, ale 

także wewnętrzną, czyli stawanie w prawdzie wobec własnego sumienia, 

które szczerze ocenia rozproszenia, błędy i zaniedbania, których nie widać od 

strony zewnętrznej, sam jednak człowiek wie, gdzie i kiedy dopuścił się 

dobrowolnie odejścia serca od Boga w modlitwie. 

Wnioski  

Analiza perykopy J 3,1-21 pozwoliła nam na sięgnięcie do biblijnego 

wzoru religijności, który powinien realizować się w każdej epoce Kościoła, 

począwszy od spotkania Nikodema z Jezusem aż do skończenia świata. 

Każdy człowiek powinien nawiązywać z Jezusem osobistą więź i prowadzić 

z Nim samym twórczy dialog.  

Trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, że nie ma nikogo innego w czasie 

owego dialogu Jezusa z Nikodemem. Nie ma apostołów, innych faryzeuszy, 

tłumu ludzi… Jest ich w tym dialogu tylko dwóch. To wyznacza opcję 

religijności indywidualnej, gdzie nie przeszkadzają nam inne osoby ani 

czynniki. Noc sprawia, że widzimy jedynie tego, który z nami rozmawia – 

nawet nie wiemy, czy płonęła wtedy jakakolwiek lampa, gdy Nikodem 

rozmawiał z Jezusem. Nie ma także innych ludzi. Aby więc dobrze prowadzić 

dialog i wzmacniać swą religijność konieczna jest „obróbka” danych, 

polegająca na przybliżeniu postaci najważniejszej oraz wycieniowaniu 

i schowaniu w tło innych postaci obrazu. Tutaj na scenie są tylko dwaj: Jezus 

i Nikodem. Nawet nie widzimy nic więcej, gdyż jest noc, która zakrywa nawet 

podstawowe przedmioty. Nie wiemy bowiem czy siedzieli na ziemi czy na 

krześle, czy w domu czy na zewnątrz, sami czy w towarzystwie innych.  
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Religijność Nikodema zmieniła się pod wpływem rozmowy z Jezusem. 

Dzięki bowiem owemu dialogowi zauważył Nikodem, że posiada braki 

w rozumieniu tajemnic Bożych. Najpierw Jezus poszerza jego horyzonty 

myślenia, stwierdzając, że należy się narodzić powtórnie. Następnie 

wyjaśniając to zagadnienie, mówi o nowych narodzinach z wody i Ducha, 

a więc zupełnie innych, niż sądził Nikodem. Jezus pokazuje Nikodemowi 

nowy i wyższy horyzont humanizmu, oddzielając człowieka od zwykłego 

tylko ewoluowania, a wprowadzając w misterium objawienia – czyli zupełnie 

inną formę myśli, która pochodzi nie z natury, ale jest darem z nieba. 

Nawiązując do wydarzeń z okresu wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, Jezus 

przypomina wywyższenie przez Mojżesza węża na pustyni, co ma odnieść się 

do Niego, gdy zostanie ukrzyżowany. Analogicznie, jak w czasie exodusu, 

tak w drodze do królestwa niebieskiego, konieczne będzie wpatrywanie się 

w wywyższonego Jezusa. To wydarzenie może z jednej strony odnosić się do 

niewierności Bożego ludu, który sprzeciwiał się Bogu i Mojżeszowi, często 

się buntując i szemrząc, ale z drugiej strony, co szczególnie w czasie 

rozmowy z Nikodemem, Jezus akcentuje, do nieskończonej miłości, jaką Bóg 

umiłował swe dzieci. Dlatego poświęca On swego jedynego Syna, aby świat 

został przez Niego definitywnie zbawiony. Kończąc rozmowę Chrystus 

wskazuje na zasadę relacji człowieka do Niego. Każdy człowiek, który żyje 

uczciwie nie boi się światła prawy, gdyż doskonale wie, że jego uczynki są 

dobre i szlachetne. Ludzie zakłamani, grzeszący i czyniący rzeczy 

obrzydliwe, unikają Jezusa – światłości, gdyż ich uczynki są mroczne, i nie 

chcą, aby ktoś o nich się dowiedział. 

Kontekst religijności ludzi na Słowacji, w Polsce czy innych krajach 

Europy, powinien opierać się na tym dialogu, w którym poszerzamy swe 

horyzonty myślenia, rodzimy się „z góry” oraz wpatrując się Jezusa, 

dokonujemy sprawiedliwych uczynków, wypowiadamy budujące słowa 

i myślimy bardziej jako dzieci Boże niż zwyczajne „wytwory ewolucji”. 

 

Słowa kluczowe: Nikodem, Ewangelia św. Jana, dialog z Jezusem, 

duchowość biblijna. 

Kľúčové slová: Nikodém, evanjelium sv. Jána, dialóg s Ježišom, biblická 

spiritualita. 
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SUMMARY 

Nicodemus' dialogue with Jesus (Jn 3: 1-21) as the basis of biblical 

spirituality. 

The pericope, John 3: 1-2, brings the conversation between Nicodemus 

and Jesus. It took place during the night and Jesus spoke with the Pharisee. 

We know that Jesus never despised any man, including the Pharisees. The 

conversation concerned on a new birth from the water and the Spirit, which 

must be accomplished in the sacraments of initiation. Religiosity in Slovakia, 

Poland or other European countries should be based on a solid analysis of 

this meeting of an educated man with God's Son. Changing the horizon of 

thinking, being born of water and the Spirit, looking at the Cross and learning 

the infinitely great love of God for man are the basic conclusions of the 

exegetical analyzes carried out. 

Keywords: Nicodemus, Gospel of Saint. John, dialogue with Jesus, 

biblical spirituality. 
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Názov príspevku: Miesto náboženstva v rodinách 

rozvedených a znovuzosobášených katolíkov  

Miroslav Lyko 

Anotácia 

Častý rozpad manželstiev kresťanov kladie stále väčšie požiadavky na 

cirkvi, aby sa pokúsili eliminovať tento jav a keď nastane, aby vedeli 

primerane reagovať, integrujúc týchto veriacich do svojich partikulárnych 

spoločenstiev. V príspevku sa zameriame na kroky a postupy Katolíckej cirkvi 

na Slovensku, ktoré súvisia s jej praxou v tejto oblasti pastorácie i s jej víziou 

do budúcnosti. A to vo svetle nových trendov vyplývajúcich aj z biskupskej 

synody venovanej rodine (2014-2015). Dôvodom je podporiť miesto 

náboženstva v živote ľudí, ktorým sa rozpadlo manželstvo a urobiť z neho 

fenomén, ktorý bude pre nich impulzom pre plnohodnotný život v rodine 

i v spoločnosti, nehovoriac o eschatologickom rozmere, smerujúcom 

k Baránkovej svadobnej hostine vo večnosti. Pokus o konkretizovanie 

a pomenovanie cesty, ktorá bude na jednej strane rešpektovať princíp 

nerozlučiteľnosti manželstva, no na druhej strane bude podporovať 

prináležitosť znovuzosobášených k Cirkvi, hoci aj so všetkými nevyhnutnými 

osobitosťami, je cieľom nasledujúcich riadkov. 

Úvod 

Podľa ostatného sčítania obyvateľov v Slovenskej republike – z roku 2011 

– sa hlási ku Katolíckej cirkvi takmer 66% obyvateľov. Celkovo sa za 

veriacich považuje takmer 76% ľudí na Slovensku, z toho patrí drvivá väčšina 

do jednej z registrovaných kresťanských cirkví. Je všeobecne známe, že 

kresťanské cirkvi hovoria o posvätnosti manželstva a niektoré z nich, vrátane 

Katolíckej cirkvi, aj o jeho bezvýhradnej nerozlučiteľnosti. Na druhej strane, 

rozvodovosť v roku 2016 bola na úrovni 31 rozvodov na 100 uzavretých 

manželstiev. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola presne 

rovnaká miera rozvodovosti aj v roku 2017. Dá sa s istotou predpokladať, že 

medzi týmito rozvedenými manželstvami boli aj také, ktoré boli uzavreté pred 

tvárou Katolíckej cirkvi, majúc teda punc nerozlučiteľnosti. Takže rozvody aj 

cirkevne uzavretých manželstiev sú realitou. A faktom je aj to, že mnoho 

z rozvedených uzavrie ďalšie manželstvo, založiac si tak novú rodinu. Preto 
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hovoriť o situácii týchto ľudí, ktorí deklarujú o sebe, že sú veriaci, o tom, aké 

miesto im prináleží vnútri cirkevného spoločenstva, ako praktizovať svoju 

vieru a náboženské zameranie, je aktuálne. 

Objektívna situácia znovuzosobášených 

Tí, ktorí po rozvode prvého manželstva vstúpili do nového zväzku, mohli 

ho uzavrieť len na mimocirkevnom fóre, keďže podľa Katolíckej cirkvi ich 

prvé manželstvo naďalej trvá. Pokrstení veriaci sa tak dostávajú do objektívne 

nedovolenej situácie – nachádzajú sa totiž v hriechu cudzoložstva. Ján Pavol 

II. v exhortácii Familiaris consortio (1993, č. 84) v tejto súvislosti uvádza, že 

„ide o zlo, ktoré (...) čoraz viac infikuje aj katolíkov“. Benedikt XVI. (2007, 

č. 29) túto skutočnosť nazýva boľavým a komplexným pastoračným 

problémom. Podľa jeho slov, ide „o skutočnú pliagu dnešného spoločenského 

kontextu, ktorý rastúcim spôsobom poznačuje samotné katolícke prostredia“. 

Pápež František (2016, č. 292) pripomína, že kresťanské manželstvo, odraz 

spojenia medzi Kristom a jeho Cirkvou, sa naplno uskutočňuje v spojení 

medzi jedným mužom a jednou ženou, ktorí sa jeden druhému navzájom 

dávajú vo výlučnej láske a v slobodnej vernosti, patria si až do smrti“. 

A zdôrazňuje, že Cirkvi prináleží, aby osobám, ktoré sú rozvedené 

a znovuzosobášené, „odhalila Božiu pedagogiku milosti v ich živote 

a pomohla im dosiahnuť plnosť Božieho plánu, čo je vždy možné s posilou 

Ducha Svätého“ (František, 2016, č. 297).  

Subjektívne situácie katolíkov, žijúcich v druhom manželstve 

V kontexte s nami uvádzanými skutočnosťami, ktoré nazýva situáciami 

„krehkosti alebo nedokonalosti“ (František, 2016, č. 296) pápež František 

pripomína, že „cestou Cirkvi je nikoho naveky neodsudzovať; vylievať Božie 

milosrdenstvo na ľudí, ktorí oň prosia s úprimným srdcom. (...) Preto sa treba 

vyhnúť súdom, ktoré neberú do úvahy zložitosť rozličných situácií; a je 

nevyhnutné byť pozorní voči spôsobu, ktorým ľudia pre svoj stav žijú i trpia“ 

(František, 2016, č. 296). A ďalej podčiarkuje: „Nie je možné povedať, že 

všetci, ktorí sa nachádzajú v niektorej takzvanej iregulárnej situácii, žijú 

v stave smrteľného hriechu, bez posväcujúcej milosti. Obmedzenia nesúvisia 

len od prípadnej neznalosti. Subjekt, i keď dobre pozná normu, môže mať 

veľké ťažkosti pri chápaní hodnôt, ktoré mravná norma obsahuje, alebo sa 

môže nachádzať v konkrétnych okolnostiach, ktoré mu neumožňujú konať 

inak a robiť iné rozhodnutia bez spáchania novej viny. (...) Môžu existovať 
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faktory, ktoré obmedzujú rozhodovaciu schopnosť (František, 2016, č. 301). 

Napokon Ján Pavol II. (1993, č. 84) už v roku 1981 upozorňoval, že duchovní 

pastieri majú vedieť, že z lásky k pravde sú povinní dobre rozlišovať rozličné 

situácie“. A to v dobe, ktorú už v čase konania biskupskej synody o rodine, 

na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia, charakterizoval neskorší 

kardinál Walter Kasper, ako obdobie, keď manželstvo stratilo takmer všetky 

spoločenské opory. „Občianske právo, ktorého vplyv na mravné povedomie 

nemožno podceňovať, uznáva relatívne široko poňaté dôvody rozvodu 

a všeobecná mentalita sa k fenoménu rozvodu a následného druhého 

civilného zväzku stavia nielen tolerantne, ale až indiferentne, prípadne 

s blahosklonným porozumením. V tejto situácii je pochopiteľné, že mnohí 

rozvedení, ktorí uzavreli ďalšie civilné manželstvo, pokladajú svoje konanie 

za niečo viac menej samozrejmé, ba dokonca za svoje právo. Mnohí, ktorí 

uzavreli druhý občiansky zväzok, chápu svoje prvé manželstvo ako neblahý 

osud“ (Kasper, 1997, s. 53-54). O tri desaťročia neskôr, pred ďalšou synodou 

o rodine, hovorí o komplexnom a pálčivom probléme a pýta sa, ako „Cirkev 

dokáže vo svojej pastorálnej činnosti pre rozvedených a civilne zosobášených 

zohľadniť nerozlučiteľnú jednotu vernosti a milosrdenstva?“ (Kasper, 2014, 

s. 37). 

Náboženstvo ako cesta k integrácii 

Kresťanské posolstvo je o integrácii, včleňovaní do spoločenstva, ktorého 

hlavou je Ježiš Kristus. A týka sa to aj tých, ktorí nemajú na objektívnej či aj 

subjektívnej rovine, usporiadané manželstvo. „Ježiš chce Cirkev pozornú voči 

dobru, ktoré Duch šíri uprostred krehkosti: matka, ktorá v tom istom 

momente, keď jasne vyjadruje svoje objektívne učenie, nezanedbáva dobro, 

ktoré môže vykonať, aj keď riskuje, že sa zašpiní blatom z ulice“ (František, 

2016, č. 308). Ako uviedol Henri de Lubac (2010, s. 120), človek Cirkvi 

„odmieta jednoduché riešenia, ktoré síce nezasahujú vieru priamo, ale mohli 

by znamenať stratu plnosti, vyváženosti a hĺbky katolíckeho dedičstva“. Ani 

v prípade rozvedených a znovuzosobášených mužov a žien neexistujú 

jednoduché riešenia pre ich začleňovanie do života Cirkvi. Tak, aby sa necítili 

odlúčení od Krista a ani od kresťanského spoločenstva, ktoré sa najčastejšie 

prejavuje v živote farnosti.  

Hoci za normálnych okolností nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu, 

nemôžu prijať úlohu krstného a birmovného rodiča, katechétu, mimoriadneho 

rozdávateľa svätého prijímania – a katalóg obmedzení by mohol pokračovať, 
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predsa existuje výzva Magistéria Katolíckej cirkvi tým, ktorých sa to týka, 

„dať v pastorácii priestor bezpodmienečnej láske Boha,“ (František, 2016, č. 

311) povzbudzovať k vyzrievaniu osvieteného svedomia, formovaného 

a sprevádzaného zodpovedným a serióznym rozlišovaním“ (František, 2016, 

č. 311). „Logika včlenenia je kľúčom pre ich pastoračné sprevádzanie, aby 

nielen vedeli, že patria do Kristovho tela, ktorým je Cirkev, ale mali z toho aj 

radostnú a plodnú skúsenosť. Sú pokrstení, sú to bratia a sestry, Duch Svätý 

do nich vlieva dary a charizmy pre dobro všetkých. Ich účasť sa môže prejaviť 

v rozličných cirkevných službách: treba to rozlíšiť, ktoré z rozličných foriem 

vylúčenia, momentálne praktizovaného v liturgickej, pastoračnej, 

vzdelávacej a inštitucionálnej oblasti, je možné prekonať“ (František, 2016, 

č. 299). 

Náboženstvo ako výzva k angažovanosti 

Príslušnosť k Cirkvi má teda ambíciu spájať rodiny, ktoré sú založené na 

objektívne nedovolenom partnerskom spolužití, s ostatnými. Náboženstvo, 

ktorého centrom je trojjediný Boh, vedie členov aj takýchto rodín 

k vykonávaniu pravého kultu, najmä v nedeľu a ostatné sviatočné dni; vedie 

ich k skutkom lásky, ktoré presahujú hranice ich domova; vedie ich 

k pravidelnej a častej modlitbe, k svedomitému plneniu pracovných 

povinností; k spravodlivému vzťahu k spoločnosti v ktorej žijú; vedie ich 

k tomu, aby stáli spolu s ďalšími kresťanmi v prvej línii obhajovateľov života 

od počatia po prirodzenú smrť, obhajovateľov pravdy, a to aj tej, ktorá sa týka 

posvätnosti a nerozlučiteľnosti manželstva. Je na kompetentných, a možno aj 

na riešiteľoch tohto projektu, načrtnúť možnosti, vďaka ktorým by religiozita 

rozvedených a znovuzosobášených manželov bola primeraná ich krstu 

a birmovaniu, ktoré kedysi prijali a aby ich vklad do života partikulárnych 

cirkví bol citeľný.  

Z toho vyplýva aj podstatná úloha pre takéhoto kresťana: Má sa angažovať 

aj vo výchove svojho svedomia, tak, aby bolo čoraz pravdivejšou inštanciou 

na subjektívnej úrovni. Ak veriaci katolík uznáva, že „Cirkev má svoj pôvod 

v Pánovi, potom autenticky rozvíjaná služba náuke Cirkvi má právo, aby bola 

prijímaná pri formovaní svedomia prednostným spôsobom. Tomu zodpovedá 

aj povinnosť Magistéria vyjadrovať svoje postoje takým spôsobom, aby bolo 

možné chápať ich uprostred konfliktov hodnôt a orientácií“ (Ratzinger, 2010, 

s. 152). Správne vedené svedomie dokáže postupne prijať a pochopiť náuku 

Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva a dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú. 
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Človek s takýmto svedomím pochopí, že „Boh nie je konkurentom (jeho) 

života, ale garantom (jeho) veľkosti“ (Ratzinger, 2010, s. 132). 

Cesta k dokonalosti manželov 

Kresťanské posolstvo ponúka pokrsteným i hľadajúcim cestu na ktorej nie 

sú sami. Cirkev im sprostredkúva Božiu pomoc. Najmä prostredníctvom 

sviatostí. Učí ich aj modlitbe, otvára im Božie slovo, ukazuje im otvorenú 

náruč spoločenstva ochotného pomôcť konkrétnymi skutkami lásky. Aj 

vďaka tomu kresťanskí manželskí partneri majú možnosť postupne kráčať 

k dokonalosti. „Manželstvo a rodina sú zvláštnym spôsobom cirkvi v malom. 

(...) Nie sú pritom iba formáciou cirkvi, ale skôr prispievajú k vnútornému 

a vonkajšiemu rastu Cirkvi prijatím a výchovou detí, ktoré sú im dané. 

Príkladom spoločného kresťanského života, pohostinnosti a otvorenosti 

svojho domu môžu tvoriť živé bunky Cirkvi“ (Kasper, 1997, s. 35). V tomto 

pozostáva ich postavenie prijímajúcich i dávajúcich: Prijímajúcich od Cirkvi 

a od konkrétneho spoločenstva a dávajúcich tým, ktorí čakajú na ich službu 

a dobrý príklad. Túto reciprocitu vyjadril aj pápež František (2016, č. 87): 

„Cirkev je rodina rodín, neustále obohacovaná životom všetkých domácich 

cirkví. Takže vďaka sviatosti manželstva sa každá rodina stáva dobrom pre 

Cirkev, so všetkými účinkami. (...) Cirkev je dobrom pre rodinu, rodina je 

dobrom pre Cirkev. starostlivosť o Pánov sviatostný dar sa netýka len 

jednotlivej rodiny, ale kresťanského spoločenstva ako takého.“ V rovnakej 

exhortácii povzbudzuje manželov k láske, ktorá má atribúty trpezlivosti, 

vľúdnosti, veľkorysosti, odpúšťania, znášanlivosti, dôvery, nádeje (František, 

2016, č. 91-119). Ľudská krehkosť však spôsobuje, že nie všetci dokážu 

pestovať tieto cnosti. Preto je realita rozpad manželstiev a ďalší pokus s iným 

partnerom. Otázka je, či možno aj druhé manželstvo, ktoré má vlastnosti 

neplatnosti, a z ktorého pochádzajú deti, aspoň sčasti nazvať domácou 

cirkvou. Nech je odpoveď akákoľvek, aj jej členovia majú právo na lásku 

a pozornosť Cirkvi. A tak na jednej strane je tu pozvanie k dokonalosti, no na 

druhej strane je tu milosrdná náruč Boha, ktorý jediný pozná ľudské srdce. 

A ktorý aj hriešneho človeka pozýva k obráteniu a k realizácii pravého kultu 

v kráse i ťarche každodennosti.  

Odporúčania 

1. Zistiť, či a do akej miery náboženský prvok ovplyvňuje manželov 

k zachovaniu nerozlučiteľnosti zväzku. 
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2. Zistiť, či dôsledná príprava snúbencov zo strany Cirkvi nepôsobí 

kontraproduktívne, t. j. či neodradzuje kresťanov uzatvárať manželstvo pred 

tvárou Cirkvi. 

3. Zistiť, či rozvedení a znovuzosobášení manželia aj navonok praktizujú 

svoje náboženstvo. 

4. Zistiť, či a ako sú registrované cirkvi a náboženské spoločnosti 

v Slovenskej republike nápomocné rodinám založených na manželstve 

rozvedených párov. 

Záver 

Keď je reč o perspektíve vývoja súčasnej religiozity na Slovensku a keď 

v tejto súvislosti pomenuvávame úskalia, obmedzenia, ale aj výzvy pre tých, 

ktorí žijú v druhom manželstve i pre tých, ktorí sa s takými ľuďmi stretávajú, 

je potrebné opätovne povedať, že manželstvo medzi jedným mužom a jednou 

ženou je nerozlučiteľné, pričom úloha pre kresťanských manželov je 

ukazovať na sebe fakt, že také spolužitie sa dá realizovať. Aj oni môžu pohnúť 

vývojom súčasnej religiozity, žijúcej v praktickom každodennom živote. 

Zároveň je úlohou Cirkvi ukazovať východisko aj tým párom, ktorých prvé 

manželstvo sa rozpadlo a ktoré hľadajú nádej v novom zväzku. 
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Nové náboženské hnutia a ako im porozumieť 

Štefan Šrobár 

Abstrakt 

Špecifickým javom súčasnej katolíckej cirkvi sú nové duchovné hnutia. Ide 

o spontánne vznikajúce skupiny laikov a duchovných, ktorí sa snažia 

špecifickým spôsobom reagovať na spirituálnu a náboženskú krízu katolíckej 

cirkvi ako inštitúcie. Svojou náukou i praxou stoja plne na cirkevných 

základoch, zároveň však zdôrazňujú niektoré aspekty, ktoré považujú za 

zvlášť dôležité práve v tejto historickej situácii. Niektoré z týchto hnutí sa 

v posledných desaťročiach rozšírili do väčších regiónov, prípadne aj 

globalizovali, čo so sebou prináša tiež istú mieru inštitucionalizácie. 

Etablované náboženstvá a nové náboženské hnutia 

Sotva nájdeme na svete nejakú kultúru, ktorá by nepoznala náboženstvo. 

Už najstaršie archeologické nálezy dosvedčujú, že ľudia vždy cítili bytostnú 

potrebu uctievať niekoho, kto je vyšší, mocnejší a silnejší než oni. Slovo 

„náboženstvo“ môžeme chápať ako myslenie „na Bohu stojace“. Latinský 

pojem „religio“, ktoré sa objavuje s malou úpravou v rade európskych 

jazykov je zrejme odvodený od slovesa „religiere“, ktoré v sebe okrem iného 

skrýva ja význam „na niečo upevniť“. Náboženstvo je pokusom prísť na kĺb 

odvekým otázkam spojeným s ľudskou existenciou. (Porov. Magie, zlí 

duchové, satanské obřady: pastýrský list toskánských biskupů. 1. vyd. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1966, s. 17-18). Kresťanstvo je 

jedným z veľkých tradičných náboženských systémov – vedľa judaizmu, 

islamu, budhizmu, hinduizmu, taoizmu a konfucianstva. Náboženské systémy 

vznikali väčšinou ako neformálne hnutia, ako spontánne nasledovanie 

určitej charizmatickej osoby – náboženského zakladateľa, či vodcu. Neskôr 

prechádzali procesom inštitucionalizácie, formalizovali a spevňovali svoje 

zvyky, rituály a pravidlá konania a tak vznikali náboženské organizácie. 

V prípade kresťanstva sa pre nich ustálil názov cirkev. (Martinek, 2016, s. 

11). Zo sociologického hľadiska môžeme súčasné cirkvi zahrnúť medzi tzv. 

formálne organizácie, ktoré „predstavujú umelo vytvorený nástroj 

koordinácie aktivít väčšieho počtu ľudí za určitým pevne stanoveným cieľom. 

Najrôznejšie ľudské aktivity je pochopiteľne možné uskutočňovať aj iným 
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spôsobom ako prostredníctvom formálnych organizácií. Vyrábať je možné do 

istej miery aj bez výrobných podnikov a veľkých firiem. Vzdelávať je možné 

aj bez škôl a celého systému školstva. Liečiť možno aj bez zdravotníckych 

zariadení, bádať možno aj bez výskumných ústavov, bojovať sa dá aj bez 

stálych armád. Výhody, ktoré plynú z formálne ustanovenej koordinácie 

ľudských činností vedú však k tomu, že stále väčšia oblasť našich aktivít je 

uskutočňovaná organizovane. (Keller, 2007, s. 9).  „Religiozita“ nie je určitý 

„svetový názor“, okolo ktorého je zoskupená množina jeho prívržencov 

(„veriacich“) oddelená z množiny ostatných („neveriacich“). Náboženskosť 

je prirodzená dimenzia človeka a spoločnosti, podobne ako zmysel pre krásu, 

pre humor, či pre verejný život. Podobne ako tieto rozmery života môže byť 

rozvinutá a pestovaná. Podobne ako je tomu v ostatných oblastiach života, aj 

náboženskosť môže v priebehu rokov meniť podobu a intenzitu svojej 

prítomnosti v našom živote. Stále sa stretávame s tým, že si ľudia pletú 

„vieru“ a „náboženské presvedčenia“. Systémy náboženských presvedčení sú 

šatníkmi viery, odrážajú vkus a štýl jednotlivých epoch a kultúr, ktorými 

viera prechádza. Náboženstvo je hĺbkovou štruktúrou spoločnosti a jej 

kultúry. Náboženstvo stavia a integruje ľudský svete, viera prekračuje 

hranice. Náboženstvo je domov, do ktorého sa človek rodí, viera je však vecou 

voľby, rozhodnutia, slobodnej odpovede na povolanie – a vydanie sa na cestu. 

Tradičné cirkevné kresťanstvo sa na stavenisku zjednocujúceho sa sveta 

pomaly stalo „mŕtvym jazykom“, používaným podobne ako latina – už len 

ako dekorácia pri slávnostných zhromaždeniach a možno ešte na zjazdoch 

odborníkov, nie však ako nástroj bežnej komunikácie. „Kresťanstvo tretieho 

tisícročia bude podobne (...) pluralitné a pestré ako bolo kresťanstvo prvého 

tisícročia, kedy vedľa seba žilo kresťanstvo grécke, rímske, koptické, sýrske, 

slovanské, keltské, africké, ázijské, so svojimi odlišnými liturgiami, 

spirituálnymi a teologickými dôrazmi“. (Halík, 2002, s. 27- 28, 127, 165-

166). 

Nové hnutia v cirkvi 

Špecifickým javom v súčasnej katolíckej cirkvi sú nové duchovné hnutia. 

Ide o spontánne vznikajúce skupiny laikov i duchovných, ktorý sa snažia 

špecifickým spôsobom reagovať na spirituálnu a náboženskú krízu súčasnej 

doby aj na krízu katolíckej cirkvi ako inštitúcie. (Martinek, 2016, s. 89). Nové 

hnutia nikto nenaplánoval a nik na ich vznik nevyzýval. Vzišli jednoducho 

z vnútornej vitality viery. V nich sa naznačuje akoby zornička Turíc v cirkvi. 
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Myslíme napríklad na charizmatické hnutie, na neokatechumenát, na kurzillo, 

na fokolare, na comunione e liberazione. Radosť z viery, ktorá ich napĺňa má 

v sebe čosi príťažlivé. Prekvapujúce je, že toto všetko nevypracúva dajaká 

plánovacia pastorálna administratíva, ale vzniká to samo od seba. Má to taký 

následok, že administratívne orgány, aj keď chcú byť progresívne, nevedia, 

čo si s tým počať, pretože sa to nehodí do ich konceptu. A tak vznikajú 

napätia, keď ide o zaradenie týchto hnutí do aktuálnej štruktúry inštitúcií. 

Žasneme nad tým, že Duch svätý sa ukazuje opäť silnejší ako naše plánovanie 

a že sa uplatňuje celkom iným spôsobom než sme si to predstavovali. Staré 

formy opustia scénu. Nové je už na ceste. Rastie v tichosti. Úlohou cirkevných 

predstavených a teológov je nechať tomuto novému otvorené dvere 

a pripraviť preň priestor. Keď teda máme na mysli celkovú duchovnú situáciu 

dneška musíme ešte stále hovoriť o kríze viery a cirkvi. Ale môžeme ju 

prekonať, keď jej budeme odporovať bez strachu a sebavedome. (Ratzinger, 

1985, s. 46-47). Nová náboženská idea stojí nepochybne napríklad za 

vznikom radu rehoľných spoločenstiev kresťanskej cirkvi, ktorá počiatočné 

idei a na ne naväzujúce iniciatívy časom zaradila do svojej štruktúry. Naopak 

niektoré nové náboženské hnutia, ktoré vznikli v 16.storočí na základe ideí 

reformácie boli po vzniku unitárnych katolíckych a protestantských krajín 

násilne eliminované (napr. műnsterskí novokrstenci) alebo vyháňaní tak dlho 

až konečne našli útulok mimo unitárneho prostredia v Novom svete (napr. 

hutteriti). Nové náboženské idei stále vznikajú vo väčšom či menšom počte 

v rámci každého žitého náboženstva. Zrejme najväčším „novým hnutím 

v rímskokatolíckej cirkvi“ je Dielo Máriino známe ako focolare (taliansky 

„ohnisko“) podľa túžby svojich prívržencov horieť láskou ako k ostatným 

katolíkom, tak k ostatným kresťanom, ostatným veriacim (príslušníkom iných 

náboženstiev) i k ostatným ľuďom (tiež k ateistom). Založila ho v roku 1943 

talianka Chiara Lubichová (*1920). Z desiatok iných hnutí môžeme 

menovať napríklad ďalšie pôvodne talianske hnutie Sant Egidio, ktoré 

inicioval roku 1968 Andrea Riccardi s misijným zámerom osloviť 

predovšetkým chudobných, starých či opustených ľudí a nadviazať 

priateľstvo s príslušníkmi iných náboženstiev. Chemin Neuf je pôvodne 

francúzske komunitné hnutie, založené roku 1973 jezuitom Laurentom 

Fabre s poslaním jednoty v zmysle osobnej integrity, manželskej zhody 

a spolupráce medzi cirkvami (kresťanského ekumenizmu). K novým hnutiam 

v rímskokatolíckej cirkvi môžeme zaradiť rad iniciatív, ktoré vychádzajú 

z takzvaného charizmatického hnutia. Charizmatické hnutie má korene 
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v 50. rokoch 20. storočia v protestantskom prostredí a medzi protestantmi 

podobne ako aj medzi rímskymi katolíkmi sú jeho idei dosiaľ živé 

a inšpiratívne. Toto hnutie je nielen súčasťou etablovaných náboženských 

inštitúcií, ale tiež tieto inštitúcie prekračuje a vytvára aj na nich nezávislé 

samostatné nové náboženské hnutia. Teda je príkladom idei, ktorá spôsobila 

ako vznik nových hnutí uprostred etablovaných inštitúcií, tak vznik 

samostatných nových náboženských hnutí. (Vojtíšek, 2007, s. 15, 21, 22). 

Vznik nových náboženských hnutí 

Vznik nového náboženského hnutia nebýva nijako dramatický. Vyžaduje 

osobnosť, ktorá je schopná sformulovať a rozšíriť novú náboženskú ideu, tak 

aby oslovila aspoň určitú časť spoločnosti. Podmienkou úspechu tejto idei je 

vystihnutie určitých (väčšinou nevedomých) duchovných potrieb časti 

spoločnosti. Úspešná idea sa preto týka zanedbaných a opomínaných oblastí 

duchovného života a prinajmenšom naznačuje odpovede na náboženské 

otázky, ktoré doteraz neboli naplno vyslovené, ale ktoré predsa v časti 

spoločnosti skryto rezonujú. Okolo zakladateľskej osoby sa potom vytvorí 

jadro tých, ktorí sa s novou ideou identifikujú a ktorí ťažia z odpovedí, ktoré 

táto idea prináša. Nové náboženské hnutie potom žije vlastným životom. 

Nové náboženské idei a vznik nových náboženských hnutí neodmysliteľne 

patria k duchovnému životu. Nová nebýva ani tak sama idea ako skôr jazyk, 

ktorý ju vyjadruje. Nové idei spravidla prekračujú hranice náboženstva 

v rámci ktorého vznikli tým, že do neho vnášajú prvky iných náboženských 

tradícií a vytvárajú tak syntézu. V novej idei preto spravidla rozpoznáme rad 

„starých“ ideí, zmiešaných v rôznom pomere a s rôznymi dôrazmi. Musíme 

ešte upozorniť na to, že niektoré nové náboženské hnutia zostávajú „skryté“ 

uprostred existujúcich zavedených náboženských inštitúcií. V rámci najväčšej 

takej inštitúcie u nás v rímskokatolíckej cirkvi sa týmto hnutiam hovorí „nové 

hnutia v cirkvi“. Myslí sa nimi celé široké spektrum hnutí, ktoré vznikli, alebo 

sa rozvinuli v súvislosti s impulzmi Druhého vatikánskeho koncilu (1962-

1965). Tieto hnutia sú väčšinou inšpirované novými ideami, ktoré 

formulovali laici (nie kňazi) a pre ktoré sa predovšetkým laici dali strhnúť. 

Často sa tieto hnutia zameriavajú na oblasti kresťanského duchovného života, 

ktoré boli doteraz zanedbávané a ktoré sa v súčasnosti ocitajú v strede 

záujmu. Napríklad na vzdelávanie dospelých katolíkov, na misiu medzi 

kresťansky neveriacimi spoluobčanmi, na ekumenický či medzináboženský 

dialóg a podobne. (Vojtíšek, 2007, s. 14, 15, 16, 17, 18, 21). 
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Osobný rozmer viery 

Keď sa chcem podeliť o svoju duchovnú skúsenosť, nemôžem ani 

nesmiem zostať neosobný. „Boha nájdeš len poznaním seba samého“, to 

hovorí už svätý Augustín. Augustín tak objavil nový štýl myslenia viery: 

autobiografiu ako rámec filozofickej teológie. Je možné hovoriť o Bohu 

a nevložiť do tejto výpovedi vlastný život? Nebol by taký „vonkajší Boh“ len 

modlou? A je možné hovoriť o sebe a nepovedať nič o Bohu? Nestaval by 

som tým sám seba do Božej pozície? A  môžeme hovoriť o svete a nepoukázať 

k Tajomstvu? Vydržali by sme potom banalitu, plochosť a pustotu 

jednorozmerového sveta? A je možné poctivo hovoriť o pravdách viery  

a nepovedať, že viera je predovšetkým cesta – nepovedať vôbec nič 

o temných a vyprahnutých úsekoch tejto cesty, kedy je treba vydržať toľko 

tríznivých otázok a pochybností? A je možné o týchto veciach vierohodne 

hovoriť inak, než že sa pokúsime ponúknuť aspoň niečo zo svojej osobnej 

skúsenosti?  Môže viera bez hľadania a bez otázok zostať živou, môže zostať 

vierou? Paralelne so všetkými katechizmami, ktorých pravdy prijímame, sa 

v každom z nás rozvíja rovina celkom osobného hľadania a nezameniteľných 

skúseností. Tento osobný rozmer našej viery niekedy nemožno ľahko 

porovnať s našimi katechizmami, aj keď je prirodzené a legitímne sa o toto 

zladenie v záujme vlastnej integrity stále pokúšať. Zdá sa, že by bolo na svete 

viac pokoja a porozumenia, keby ľudia občas spolu komunikovali nielen cez 

svoje katechizmy, dogmy a programové vyhlásenia, ktoré iste majú  svoje 

nezastupiteľné poslanie, ale tiež na rovine najvnútornejších osobných 

skúseností a vlastného hľadania odpovedí na otázky, ktoré si katechizmy 

spravidla nekladú alebo sú s nimi hotové veľmi rýchlo. Veľký dôraz, ktorý sa 

v náboženstve v posledných stáročiach kládol na to, čo „objektivizuje vieru“ 

na doktrinálne systémy a inštitúcie, možno má svoj pôvod v obave, že 

„subjektívna stránka“ viery môže byť nebezpečná, viesť k omylom 

a konfliktom. Ale práve táto úzkostlivá starosť o doktrinálne systémy 

a inštitúcie vyvolala toľko konfliktov, že v súčasnosti táto podoba 

náboženstva je mnohými pokladaná za celkom nezaujímavú, keď nie mŕtvu, 

zatiaľčo pre poctivé osobné svedectvo o tom ako konkrétny človek prežíva 

svoju vieru sú ľudia spravidla otvorení. Kríza náboženstva je preto skôr krízou 

zrozumiteľnosti vieroučného jazyka a krízou dôveryhodnosti náboženských 

inštitúcií. Rozhodne nemôžeme všeobecne ani na „sekulárnom“ Západe 

hovoriť o slabnutí duchovného hľadania. „Ľudia však nechcú načúvať 
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definície, ale sa stretnúť s inšpirujúcou osobnou skúsenosťou duchovného 

života.“ (Halík, 2002, s. 14, 15, 22, 29).  

Náboženská skúsenosť 

„Lebo nenasycuje a neuspokojuje dušu, keď mnoho vie, ale keď pociťuje 

a zakúša veci vnútorne.“ (Noble, 2005, s. 12). Kategória náboženskej 

skúsenosti vstupovala do teológie len pomaly. Bola pripravovaná napríklad 

neoplatonizmom, mysticizmom Dionýza Areopagitu, Majstra Eckharta či 

Jána Taulera. Nakoniec paradoxne vznikla z osvietenstva. Bol to René 

Descartes (1596-1650), ktorý radikálne pozmenil myšlienku ľudskej 

skúsenosti. Descartes zdôrazňoval existenciu Ja, ktoré je dané pred 

objavovaním vecí na svete a ktoré je pred čímkoľvek, o čom môžem vedieť, 

že je (subjekt vo význame sub-jectum ako predpoklad pre skúsenosť 

a poznanie). Ustanovujúcim aspektom tohto vždy už existujúceho Ja je Boh, 

ktorý ako nekonečný subjekt je nezávislý na všetkom ostatnom. Ja ako 

konečná bytosť, dostalo svoju autoritu práve od Boha. Tento bod je dôležitý, 

pretože s osvietenstvom prišlo odlišné poradie vo vzťahu medzi náboženskou 

skúsenosťou a bežným zmyslovým zážitkom. „Náboženská skúsenosť je totiž 

zvláštnou kategóriou skúsenosti, ktorá dáva zmysel veciam vo svete 

a umožňuje ich.“ Lenže to je posun od predchádzajúcej situácie, kde bola 

náboženská skúsenosť tým, čo je bežnou skúsenosťou vecí vo svete 

sprostredkovane. (Širka, 2014, s. 17). Dôraz na Descarta je zdôraznený 

v monografii Boeve, L. a Stemming (Eds.), ktorých cituje Širka. Táto 

transformácia skúsenosti predstavená prvýkrát v Descartovom diele bola 

ďalej rozvíjaná rôznymi smermi. Rôznymi smermi šli empirici, racionalisti, 

Kant a neskôr Hegel či Nietzsche. Mysliteľ, ktorý inauguroval obrat 

k skúsenosti v teologickom kontexte je predstaviteľ romantizmu Friedrich 

Schleiermacher (1768-1834), ktorý odporoval skepticizmu a racionalizmu 

osvietenstva tak, že posunul dôraz na vieru vychádzajúcu z ľudskej 

skúsenosti. Schleiermacher vo svojej hermeneutike skúsenosti nepokračuje 

v stopách tradičnej hermeneutiky, ale pokúša sa o jej teoretické zdôvodnenie. 

Širka uvádza aj dostupnú literatúru o Schleiermacherovej hermeneutike 

skúsenosti. Z toho dôvodu Schleiermacher presúva ťažisko pozornosti od 

snahy nájsť objektívne správny zmysel textu k analýze vlastného procesu 

porozumenia. Z tohto zamerania vyplýva, že predmet hermeneutiky nie je 

možné obmedziť iba na výklad písomného textu (alebo ešte užšie na výklad 

špecifických textov Písma a antického staroveku), ale že je predmet 
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hermeneutiky daný v každom kontakte človeka s určitým rečou neseným 

zdelením. Schleiermacherova teologická metóda je založená na ľudskej 

náboženskej skúsenosti, podľa ktorej všetky ľudské bytosti podliehajú pocitu 

závislosti na niekom alebo niečom väčšom. Tento pocit závislosti je 

univerzálny u všetkých ľudí a je základom pravého náboženstva. 

Náboženstvo je pre neho primárne záležitosťou intuície a záležitosťou 

doktríny je až sekundárne. Ešte skôr než sa stalo doktrínou je náboženstvo 

skúsenosťou. Širka upozorňuje na dielo J.Friedericksa „A universal Religons 

Experience? Comparative Theology as an Alternative to a Theology of 

Religions“. Autor si tam všíma, že Schleiermacher nepoužíval pojmy Erlebnis 

alebo erleben, ale používal Gefŭhl a Empfindung.  Schleiermacher 

argumentuje proti náboženstvu charakterizovanému ako „vedieť“ alebo 

„konať“ a kladie dôraz na pocity, čo je vnútorná či osobná skúsenosť vnímaná 

spolu s prvkom nepoznateľným a tajomným. Vo svojom ranom diele 

O náboženstve (1799) Schleiermacher označuje náboženstvo za názor a pocit 

Univerza (Anschauung des Universums). Pre Schleiermachera je dôležitém, 

aby empirický a duchovný význam zostali spoločne v hre, pretože do 

základnej skúsenosti patrí ako čisté empirické zmyslové vnímanie, tak aj 

duchovné, prenikanie za to, čo je viditeľné. Všíma si to J. Kranát (2012), 

ktorého cituje Širka. Kľúčom k pochopeniu skúsenosti náboženstva je vzťah 

medzi univerzálnym a individuálnym. Svet ako celok, ktorého obsah je 

dodávaný duchovným zrakom, zároveň svet ako individuálne, ktoré môžeme 

zažiť vlastnými zmyslami. Ako sa Boh zjavuje človeku skrze jeho interakcie 

s konečným, človek sa stáva čoraz viac vedomým si svojej úplnej a totálnej 

závislosti na Bohu a tento pocit závislosti je to, čo určuje náboženskú 

skúsenosť. Vo svojej najzákladnejšej podobe to jednoducho poukazuje na 

spoločný pocit zdieľaný väčšinou ľudí, že človek neexistuje ako vlastné bytie, 

ale ako závislý na niečom väčšom mimo neho. „Boh však pre Schleiermachera 

neznamená Boha biblického, Boh je jednoducho výraz, ktorý používa na 

popis pocitu úplnej závislosti, na vyjadrenie niečoho čo je abstraktné a takmer 

neopísateľné.“ (Širka, 2014, s. 17-19). 

Záver 

Zakončime starolatinským príslovím Ignoti nulla cupido, ktoré znamená 

„Čo nepoznáme, po tom netúžime.“ Preto je nevyhnutne potrebné, aby sme sa 

oboznámili s jednotlivými hnutiami alebo základňovými cirkevnými 

spoločenstvami, aby sa mohli stať nádejou cirkvi aj u nás v súčasnosti. 
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Oboznámenie sa s hnutiami je nevyhnutne potrebné. Hnutia vznikajú iba tam, 

kde sa o nich vie. A čím sú vedomosti o hnutiach dôkladnejšie, tým sa stavajú 

príťažlivejšími. Môžeme tu ešte pripomenúť, že nedostačujúce poznatky 

o hnutiach spôsobili, že sa do činnosti cirkevných spoločenstiev dostali 

rozličné deviácie, ktoré zdeformovali účinkovanie spoločenstiev. Z toho 

vychádza, že dnes musí byť s hnutiami dôkladne oboznámený kňaz aj 

kresťanský laik. (Vrablec, 1993, s. 14). 
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