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Abstrakt 
 Die Evangelisation ist ein Teil der umfassenden Mission der Kirche, nämlich die 
Verkündigung der rettenden Botschaft an Menschen. Welche Dimensionen hat 
Evangelisation? Wie evangelisch und wie biblisch ist sie? Auf diese Fragen sucht 
dieser Artikel zu antworten. In einem knappen Überblick werden 
unterschiedliche Definitionen von Evangelisation dargestellt, sei es auf dem 
theologischen, charismatischen oder fundamentalistischen Hintergrund. Es ist 
kein Geheimnis, dass sich die ökumenische und die evangelikale Definition des 
Begriffs unterscheiden. Wie sehen die einzelnen Positionen aus? Wie werden sie 
begründet? Der Artikel befasst sich auch mit dem biblischen Sprachgebrauch des 
Wortes Evangelisation und stellt Zusammenhänge zwischen Evangelisation und 
Mission. 
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Keby sme dnes mali skúmať názory teológov i neteológov  na význam pojmu evanjelizácia, 

určite by sme dostali širokú škálu odpovedí a rozličných definícií. Pri menovaní najrozmanitejších 

variant pochopenia tohto pojmu by sme prechádzali od všeobecného označenia, ktoré by zahŕňalo celé 

misionárske dianie až po špecifické pomenovanie nejakého konkrétneho pietisticko-evangelikálneho 

podujatia. Čo je vlastne evanjelizácia a ako tomuto pojmu rozumeli jednotliví bádatelia, to si chceme 

teraz ozrejmiť v tomto exkurze. 

 

Jedným z najhorlivejších odborníkov v skúmaní pohľadov na pojem evanjelizácia bol David B. 

Barrett, ktorý vo svojom diele „Evangelize! A historical survey of the concept“1 podáva širokú 

analýzu používania tohto pojmu od doby novozmluvnej. Sám konštatuje, že v chápaní pojmu 

evanjelizácia vždy existovalo napätie. Pod pojmom evanjelizovať  rozoznáva dva hlavné názory2: 

1. Jedna skupina chápe tento pojem ako kázať, prinášať, zvestovať, ohlasovať, oznamovať evanjelium, 

robiť ho známym, a to bez ohľadu na to, či ho ľudia príjmu alebo nie, či budú ním získaní alebo 

obrátení, hoci je toto jeho zámerom. Takéto chápanie zodpovedá skôr jazykovému úzu Novej zmluvy 

a používajú ho väčšinou exegéti, kresťanskí lexikografovia a vedci v oblasti misie. 

2. Druhá skupina pod týmto pojmom rozumie nie len zvestovať, ale ľudí ku kresťanskej viere skutočne 

privádzať, obracať a ich pre ňu získavať. Tomuto názoru sú blízki praktici evanjelizácie, tvorcovia 

neteologických slovníkov a  prevažná väčšina kresťanov. 

 

                                                 
1 Global Evangelisation Movement: The AD 2000 Series, 1987. 
2 BARRETT, D.B. Evangelize! A historical survey of the concept, , s.51, 79. 
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Walter Klaiber vo svojej knihe „Ruf und Antwort“ zhodne s D. B. Barrettom tvrdí, že pri 

všetkých rozdieloch chápania „hralo len malú úlohu konfrontovanie evanjelizácie ako misie vo vlastnej 

krajine a v rámci vlastnej cirkvi a potom misie ako zvestovania evanjelia v nekresťanských zemiach“.3 

Barrett menuje aj niekoľko príkladov, ktoré sú z časti ovplyvnené  nemeckým jazykovým úzom. 

V anglicky hovoriacej literatúre sa prakticky od začiatku 20. storočia pojmy evanjelizovať 

a evanjelizácia dosť často používali ako synonymá k pojmu misia. Odkedy presne sa začal používať 

pojem evanjelizácia v nemecky hovoriacich oblastiach, to by sa dalo zistiť len hlbším skúmaním 

pramenných materiálov. Etymologické a historické nemecké slovníky veľa o tomto pojme 

neprezrádzajú. 

 

Spomenuli sme už, že sa pojem evanjelizácia často zamieňal s pojmom misia. Nejasností 

v tomto smere bolo dosť. Ak by sme si tu chceli v krátkosti zhrnúť a skompletizovať doterajšie názory 

v nemecky a anglicky hovoriacej literatúre a hľadať v nich východiská, mohli by sme rozlíšiť veľa 

základných druhov chápania vzťahu misie a evanjelizácie. Tu spomeniem len tie, ktoré sú pre nás 

najdôležitejšie:  

1. Misia a evanjelizácia je to isté (dochádza k voľnému premiešaniu pojmov). Dnes sa už nehovorí 

o misii, ale viac o evanjelizácii (pojem misia sa necháva upadnúť, prestáva sa hovoriť o misionovaní 

a začína sa viac hovoriť o evanjelizovaní). 

2. Evanjelizácia sa orientuje viac na pokrstených, ktorí ale nemajú živú vieru. Misia je činnosť, ktorá 

sa obracia viac na nepokrstených a prekračuje rámec kresťanstva.  

3. Misia je to, čo koná sám Boh = misio dei (trinitárske). Evanjelizácia je konkrétna podoba činnosti 

(konania) cirkvi.  

4. Misia je celková úloha zboru. Evanjelizácia je len jedna z oblastí tejto úlohy. Popri evanjelizácii 

(µαρτυρία) zbor vo svojej misijnej úlohe pozná ešte bohoslužby (λειτουργεία) a službu (διακονία).  

 

Nemecký teológ Helmut Egelkraut vo svojej prednáške Hartensteins Bemühungen um eine 

missionarische Ethik na margo chápania vzťahu evanjelizácie a misie uvádza, že „evanjelizácia je 

hrotom oštepu misie“4. Podľa neho existujú dve nebezpečenstvá, a to prípad, že oštep stratí svoj hrot 

a na druhej strane, že tento oštep si ponechá len hrot. Inak formulované: evanjelizácia je srdcom misie. 

Vzťahom evanjelizácie a misie sa v mnohej miere zaoberal aj teologický odborník na misiu 

David J. Bosch. On dokonca popísal minimálne dvanásť rozličných pozícií, ktoré na 

základe súčasných diskusií a polemík vychádzajú z rozličných kombinácií pojmov evanjelizácie 

a misie.5 

  

                                                 
3 KLAIBER, W. Ruf und Antwort, s.16. 
4 EGELKRAUT, H. Hartensteins Bemühungen um eine missionarische Ethik in Karl Hartenstein – Leben in 

weltweitem Horizont, s. 78. 
5 BOSCH, D. J. Mission and Evangelism, Clarifying the concepts, s.161nn. 
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Paulus Scharpff na začiatku svojej knihy „Geschichte der Evangelisation“ obsiahlejšie definuje, 

čo chce rozumieť pod pojmom evanjelizácia. Jej najdôležitejšie elementy sú svedectvo o „zatratení 

človeka bez Krista“ a o „zachraňujúcej láske Božej v Kristu, ktorá je prinášaná každému 

jednotlivcovi“, ďalej zvestovanie „objektívnych základných biblických právd, ktoré môžu viesť 

k osobnej viere v Krista“, „cieľ znovuzrodenia skrze moc Ducha Svätého konajúceho 

v evanjelizačnom slove“, zvestovanie spásy v Kristu „subjektívne zaostreným spôsobom 

prebúdzajúcim svedomie“ a „pôsobivé získavajúce volanie k Bohu, ktoré jednotlivca vyzýva vážne 

brať darovanú chvíľu a činiť pokánie, rozhodnúť sa a odovzdať sa Kristu“.6  

Takýto druh evanjelizácie je známy už od čias pietizmu. Obracia sa v podstate na papierových 

kresťanov, na prívržencov tradičného konvencionálneho kresťanstva, predovšetkým na 

sekularizovaných ľudí, ktorí opustili cirkev a náboženstvo, vlastne na všetkých, ktorí sa síce volajú 

kresťania, ale nemajú žiadnu osobnú skúsenosť s Kristom. Čo sa týka dejín samotného pojmu 

evanjelizácie, u Scharpffa sa nachádza len veta: „V odlíšení sa od misie v pohanských krajinách sa 

zvestovanie v kresťanských zemiach od druhej polovice minulého storočia (rozumej 19.storočia) 

označuje ako evanjelizácia.“7 

Rozličnými významovými rozdielmi pojmu evanjelizácia sa vo svojom dejinnom výskume 

spomedzi nemecky hovoriacich autorov  podrobnejšie zaoberal len Heinrich Rendtorff8. Vo svojom 

skúmaní sa zameriava na rozličné chápania evanjelizácie predovšetkým z jej obsahovej stránky. Ako 

prvú charakterizuje pietistickú evanjelizáciu. Táto podáva evanjelium ako spásu v Ježiši Kristu ľuďom 

vo svete s cieľom osobného rozhodnutia v prebudení, obrátení a v zhromažďovaní obrátených v zbore 

ako tele Kristovom. 

Od nej Rendtorff odlišuje evanjelizáciu, ktorá bola ovplyvnená anglosaskou vetvou vedenou 

prebudeneckým hnutím G.Whitefielda a J. Wesleyho v prvej polovici 18. storočia a o storočie neskôr 

evanjelizačnými kazateľmi ako bol C. G. Finney a D. L. Moody (Anglicko a Severná Amerika) a ktorá 

potom v druhej polovici 19. storočia bola stále viac a viac  praktizovaná v Nemecku, kde bola zo 

začiatku zastúpená najmä E. Schrenkom a S. Kellerom. O nej sa dosť podrobne zmieňuje aj Otto 

Riecker. Takýto druh evanjelizácie aj sám opisuje nasledovne: „Evanjelizácia je kázňou obrátenia, 

ktorá je orientovanou na masy a zvestovanou  skrze jednotlivých charizmaticky obdarených 

evanjelistov.“9 Riecker dodáva, že táto evanjelizácia mala veľký dosah aj na samotnú cirkev. Hoci 

bola aj v mnohom zo strany samotnej cirkvi kritizovaná, predsa značne vplývala aj na dianie v cirkvi, 

keď napr. „v Anglicku a Amerike mala pomerne silný účinok na cirkevné ponímanie kázne týkajúce sa 

jej formy so stanovením jej cieľa, alebo v Nemecku bola myšlienka evanjelizácie zvlášť po 1. svetovej 

vojne na pôde cirkvi nielen prijímaná, ale aj uskutočňovaná ako kirchliche Volksmission“10 

                                                 
6 SCHARPFF, P. Geschichte der Evangelisation, , s.1n. 
7 SCHARPFF, P. Geschichte der Evangelisation, s.1n. 
8 RENDTORFF, H: RGG III, s.771. 
9 RIECKER, O. Das Evangelistische Wort, s. 84n. 
10 RIECKER, O. Das Evangelistische Wort, s. 353n. 
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 Tomuto posledne menovanému druhu evanjelizácie „kirchliche Volksmission“ sa vo svojom skúmaní 

nevyhýba ani Rendtorff . Hovorí, že táto má svoje korene  v činnosti  J. H. Wichernsa a po prvej 

svetovej vojne dostáva významnú pečať cez účinkovanie G. Hilberta a G. Fuellkruga. O nich sa 

zmieňuje aj Beyreuther vo svojej prednáške Geschichte der Evangelisation und Volksmission11. Ako 

Rendtorff neskôr vysvetľuje, že „cieľ tejto Volksmission je ten istý ako u evanjelizácii: prebudenie 

a obrátenie, avšak nositeľom je cirkev vo svojej misionárskej zodpovednosti za tento svet. Objektom je 

človek zachránený zo zatratenia, avšak nie len vo svojej izolovanosti: on má byť vovedený do zboru, 

aby mohol v ňom žiť ako živý člen. A samotný zbor má byť prebudený a vystrojený k misijnej službe 

vo svete.“12 Podobný úsudok má aj Lienhard Pflaum, ktorý vo svojej knihe Evangelisation – was 

bremst denn da? Zdôrazňuje, že „biblicky zdravá evanjelizácia má trojnásobnú štruktúru: Vzchádza zo 

zboru resp. zo spoločenstva. Pozýva ku Kristu a tým k obráteniu. Privádza do zboru resp. do 

spoločenstva“.13  

V čase po druhej svetovej vojne do popredia preniká pojem evanjelizácie  ekumenického hnutia. Tento 

bol v prvej polovici minulého storočia silno ovplyvnený postavou a dielom Johna Mottsa a po roku 

1945 sa stal znakom pre misijnú úlohu cirkvi vôbec, a to i vďaka holandskému misijnému teológovi J. 

C. Hoekendijkovi. Rendtorff tu kvôli lepšiemu pochopeniu cituje nasledovnú zhrňujúcu definíciu: 

„Evanjelizácia je účasť celého kresťanského zboru na vyslaní do sveta zo strany Krista; každé strana 

života a konania cirkvi má vo svojej osobitosti evanjelizačný význam: vo zvesti, bratstve 

(spoločenstve) a službe má cirkev v opravdivom živote zboru robiť evanjelium viditeľným; laici stoja 

v popredí, im slúžia nositelia úradu, ktorých úlohou je vystrojiť Boží ľud k svojmu vyslaniu.“14 Už 

v tejto definícii vidieť, že s evanjelizáciou je zviazaný sociálny aspekt, ktorý sa stal dlhoročným 

kameňom sváru medzi evanjelizáciou ekumenického hnutia a evanjelizáciou evangelikálnou. Už 

v roku 1921 pri zakladaní Medzinárodnej rady pre misiu poukázal J. H. Oldham na potrebu  aktívneho 

záujmu o sociálne otázky.15 Rovnako aj prvý generálny tajomník Ekumenickej rady cirkvi W. A. 

Vissert Hooft zdôrazňoval sociálne angažovanie sa ako jednu  z dôležitých misijných úloh cirkvi.16 To 

sa nepáčilo zástancom evangelikálnej evanjelizácie, keď na svojom kongrese v Lausanne v roku 1974 

tvrdili, že zvesť evanjelia môže tým prísť o svoju pravú podstatu, že evanjelium bude viac 

zdôrazňovať lásku k blížnemu ako osobné vykúpenie a že evanjelizácia práve vďaka tomuto 

sociálnemu angažovaniu utrpí ujmu. Takéto protiargumenty mal na spomenutom  kongrese 

v Lausanne John Stott so svojím úvodným referátom „Podstata biblickej evanjelizácie“. Hlavnú 

prednášku „Dimenzie svetovej evanjelizácie“ mal Donald McGavran, ktorý sociálnu službu videl ako 

ovocie vykúpených, keď povedal: „Samozrejme sa kresťania angažujú na sociálnych podujatiach, veď 

                                                 
11 BEYREUTHER, E. Kirche in Bewegung, s. 213n. 
12 RENDTORFF, H. RGG III, s. 773. 
13 PFLAUM, L. Evangelisation – was bremst denn da?,  s. 25. 
14 RENDTORFF, H. RGG III, s. 773n. 
15 JOHNSTON, A. Umkämpfte Weltmission, s. 53. 
16 JOHNSTON, A. Umkämpfte Weltmission, s. 53. 
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to robili aj predtým. Vylepšenia v etickej oblasti, ako pre indivíduum tak i pre spoločnosť, sú predsa 

ovocím zažitej spásy. Oni vyrastajú prirodzeným spôsobom z opravdivého obrátenia. Najsilnejšími 

silami pre sociálne zmeny sú kresťania a zbory, ktoré Bibliu čítajú a Bibliu poslúchajú. Takých 

kresťanov a také zbory však potrebujeme najskôr mať. Najskôr tu musia byť znovuzrodení ľudia...“ 

Mc Gavran pritom definoval aj (evangelikálnu) evajelizáciu: Evanjelizovať znamená zvestovať Ježiša 

Krista ako Boha a jediného Vykupiteľa a viesť ľudí k tomu, aby sa stali učeníkmi a zodpovednými 

členmi Jeho cirkvi. To je prvá a základná úloha...“.17 Kongres v Lausanne považovali mnohí 

evangelikáli za jeden z najlepších. Peter Beyerhaus o ňom napísal, že bol prielomovým v dejinách 

modernej misiológie a že „otvoril nový absolútny pohľad na globálne dimenzie evanjelizácie“.18  

 

Zaujímavým pohľadom na evanjelizáciu a na evanjelizovanie sa po 2. vatikánskom koncile 

predstavila rímsko-katolícka cirkev so svojou obnovenou misijnou koncepciou. V apoštolskom liste 

„Evangelii nuntiandi“ podáva pápež Pavol VI. o  „Evanjelizovaní vo svete v súčasnosti“ dojímavý 

náčrt spoločnej misionárskej zodpovednosti cirkvi ako evanjelizovaného a evanjelizujúceho 

spoločenstva, ktoré sa „skrze neprestajné obrátenie a obnovu samo evanjelizuje, aby mohlo vierohodne 

evanjelizovať svet“19 Práve šírka tejto koncepcie schováva v sebe aj v rímsko-katolíckom prostredí 

nebezpečenstvo provokačných otázok a zdvihnutých hlasov proti spájaniu biblického pojmu 

evanjelizovať so sociálnou angažovanosťou pre chudobných. Inak pojem evanjelizovať nemá v rímsko-

katolíckej teológii žiadnu pozoruhodnú prehistóriu a vo všeobecnosti sa chápe v zmysle úplného 

pokresťančovania.  

 

Keď odbočíme od týchto teologických názorových výmen týkajúcich sa pojmov  evanjelizácia 

a evanjelizovať a pozrieme sa na to, čo k týmto pojmom uvádzajú neteologické slovníky a lexika, 

môžeme hovoriť o ďalekosiahlej zhode. Napr. Nemecký slovník z roku 1990 zostavený 

bibliografickým inštitútom v Lipsku20 len stroho poznamenáva, že evanjelizácia je zvestovanie 

evanjelia. Rovnako charakterizuje evanjelizáciu aj Encyklopedický lexikón podľa Meyera vo zväzku 

8. z roku 1973, pričom ešte dodáva, že v evanjelickom zmýšľaní je to podanie evanjelia presahujúce 

bežnú kázeň cirkvi, ktoré je do sveta nasmerované s výzvou k osobnému obráteniu. Podobne 

evanjelizáciu približuje Brockhaus-encyklopédia (19. A. 1988): Evanjelizácia je označenie pre každé 

zvestovanie evanjelia. Táto encyklopédia popisuje aj formy evanjelizácie, keď napr. hovorí o jednej 

z nich ako o snahe cirkvi získať späť tých, ktorí sa je odcudzili. Starší Nemecký slovník od Brockhaus-

Wahring, ktorý bol vydaný v šiestich zväzkoch v roku 1981 o evanjelizácii hovorí, že je obrátením sa 

k evanjeliu. Lutz Makkensen v cudzojazyčnom lexikóne (3. A. 1988) evanjelizáciu definuje ako misiu 

vo vnútri kresťanského zboru. Podľa Pravidiel pravopisu vo Veľkom slovníku nemeckého jazyka 

                                                 
17 JOHNSTON, A. Umkämpfte Weltmission, s. 302n. 
18 KASDORF, H., MÜLLER, K. W. Bilanz und Plan: Mission an der Schwelle zum Dritten Jahrtausend, s. 346. 
19 KLAIBER, W. Ruf und Antwort, s.19. 
20 BAER, D. Deutsches Woerterbuch, s. 144. 
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(zv.2, 765) znamenajú pojmy evanjelizácia a evanjelizovať: oboznamovať s evanjeliom tých, čo stoja 

ďaleko od kresťanského života a viery, zvestovať a priblížiť im ho a ich pre evanjelium získať 

a k evanjeliu obrátiť.  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že v neteologických slovníkoch a lexikách sa o evanjelizácii 

hovorí, že je zvestovaním evanjelia, pričom sa v niektorých dodáva bližšie vysvetlenie, že sa jedná 

napr. o re-evanjelizovanie odcudzených  cirkvi, alebo aj privádzanie ľudí k osobnému rozhodnutiu 

viery. 

 

Povedali sme si už, ako sa na evanjelizáciu pozerajú jednotliví odborníci  a špecialisti v oblasti 

misie a evanjelizácie a všimli sme si aj jednotlivé interpretácie v neteologických prameňoch. Pozrime 

sa teraz v krátkosti na to, čo na evanjelizáciu hovoria učebnice dogmatiky. Tam vidíme určitú 

zdržanlivosť. K našej téme sa napr. aspoň v krátkosti vyjadrujú dvaja z najväčších dogmatikov, a to 

Karl Barth a Paul Tillich. 

V Cirkevnej Dogmatike Karla Bartha vydanej v roku 1959 sa vo IV. Zväzku 3, 2, pod   § 72,4 

(Služba cirkevného zboru) nachádza odsek, ktorý evanjelizáciu pomenováva ako jednu z úloh 

cirkevného zboru. Pod evanjelizáciou Barth chápe odovzdávanie zvesti v blízkom okolí cirkevného 

zboru. „Evanjelizácia je významná úloha daná cirkvi bezpochyby na celej čiare slúžiť práve 

nespočetne mnohým ľuďom slovom Božím, ktorí sa o ňom museli teoreticky dávno dozvedieť, 

pozitívne ho prijať a na neho odpovedať, to ale nie fakticky alebo len z diaľky,  a preto pre účasť na 

veciach zboru ho počuli bezvýznamne. Evanjelizácia slúži prebudeniu tejto spiacej cirkvi.“21 Ďalej 

Barth zdôrazňuje, že evanjelizujúci cirkevný zbor, to, čo má povedať, totiž evanjelium, má povedať 

radostne a pokojne... Barth upozorňuje aj na nebezpečenstvá  evanjelizácie týkajúce sa predovšetkým 

formy  podania. V každom prípade je si však istý, že cirkev, ktorá chce evanjelizovať, sama potrebuje 

obnovu skrze evanjelizáciu. Podobné tóny zaznievajú aj u Paula Tillicha, ktorý vo svojej 

Systematickej teológii vo zväzku III. z roku 1966 menuje evanjelizáciu ako tretiu z funkcií na 

rozširovanie cirkvi. „Evanjelizácia sa orientuje na odcudzených a indiferentných členov cirkvi. Je 

misiou na nekresťanoch vo vnútri kresťanskej kultúry. Môže prijať dve formy, ktoré sa navzájom 

prelínajú, avšak predsa sú rozdielne, totiž praktickú apologetiku a evanjelizačnú kázeň. Evanjelizácia 

prostredníctvom kázne je podľa Tillicha viac charizmaticky podmienená ako evanjelizácia 

prostredníctvom apologetiky. Aj Tillich poukazuje na nebezpečenstvá evanjelizácie, avšak k tomu 

pridáva, že by bolo nesprávne kvôli týmto nebezpečenstvám evanjelizáciu i samotného nejakého 

jednotlivca -  evanjelistu úplne zavrhnúť. Evanjelizácia je potrebná, ale má sa chrániť pred zámenou  

vzrušenia s extázou.22  

Popri týchto dvoch dielach sa ostatné dogmatiky len málo zmieňujú o evanjelizácii. Viac si ale 

všímajú samotné misijné poverenie ako také,  to však s rozličným dôrazom. Podobne je to aj 

                                                 
21 KLAIBER, W. Ruf und Antwort, s. 22. 
22 KLAIBER, W. Ruf und Antwort, s. 22. 
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u katolíckych dogmatík, z ktorých je známe predovšetkým dielo Mysterium salutis, v ktorom v tomto 

smere vyniká obsiahly článok k Teológii misie od Pietra Rossana.23  

 

Nakoniec sa aspoň v krátkosti, a to len heslovite pozrime, čo o evanjelizácii hovorí Biblia. Pojem 

evanjelizácia  nadväzuje na grécke slovo εύαγγελίζεσθαι (euangelizesthai) a na jeho používanie 

v Novej zmluve. Toto má vo veľkej miere svoje korene v Starej zmluve, a to najmä v hebrejskom 

slove כשד (bsr). Základným významom tohto hebrejského slova               (s výnimkou mnoho 

diskutovaného miesta v 1 S 4, 17) je oznámenie alebo zvestovanie radostnej udalosti. Teologicko-

náboženské jazykové použitie môžeme podľa Waltera Kleibera24 začleniť do troch skupín: 

1. Tou prvou je bohoslužobná zvesť o Božej zachraňujúcej pomoci. Táto sa nachádza V Ž 40, 10 

ako úryvok z ďakovnej piesne, v Ž 96, 2 ako výzva k oslave časťou hymny a v Iz 60, 6 ako 

ohlasovanie chvályhodných skutkov Hospodinových. 

2. Obraz o poslovi víťazstva je prenesený na zvesť o Božej vykonanej zachraňujúcej pomoci. 

V Nah 2,1 zvestujú poslovia radosti pokoj, oslobodenie od hroziacej cudzej nadvlády a znovu 

obnovenia celého Izraela. Iz 52,7 zaznamenáva tiež túto formuláciu, ľudu v exile sú 

prostredníctvom blahozvestov ohlásené pokoj, blaho a záchrana, lebo, ako je to zdôvodnené, 

Tvoj Boh je kráľom. V Iz 40, 9-10 má hlásateľ radostnej zvesti vystúpiť na vrch a hlasno 

volať, že prichádza Boh so svojou pomocou. Znakom pre obidve miesta u Deuteroizaiáša je 

skutočnosť, že poslovia zvestujú, čo sa už stalo, že Boh konal. Víťazstvo Hospodina a nástup 

spásy je obsahom posolstva. 

3. Celkom osobitne stojí biblické miesto u Iz 61, 1, ktoré je pre novozmluvné pochopenie pojmu 

evanjelizácie mimoriadne dôležité. Prorok tu popisuje svoje poverenie, ktoré dostal od 

Hospodina skrze Božieho Ducha: Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť. Pozoruhodné je 

použitie tohto pojmu. Obsahom posolstva je ohlasovanie zachraňujúceho slova, teda radostnej 

Božej zvesti, čo je vlastne prvým elementom v účinkovaní proroka popri záchrane, 

vyslobodení, úteche atď. a tým samotná udalosť záchrany.  

V poverení Tritoizaiáša vstupujú do popredia dve veci: Na jednej strane blízkosť Božej 

pomoci ľuďom v ich konkrétnom súžení, ktorých trápenie má vonkajšie a vnútorné dimenzie. 

Na druhej strane je to spätný poukaz na Božie konanie ako rozhodujúci a všetko  ovplyvňujúci 

základ veľkej zmeny, ktorú ohlasuje prorok.  

 

Rovnako v Novej zmluve  môžeme rozlišovať viacero vrstiev teologického používania 

εύαγγελίζεσθαι. Teologický slovník k Novej zmluve od Gerharda Kittela vo zväzku II.25 ich spomína 

niekoľko. K tým najdôležitejším prináležia nasledovné: 

                                                 
23 ROSSANO, P. Základy spásodejinnej dogmatiky, s. 503-531. 
24 KLAIBER, W. Ruf und Antwort, s. 25n. 
25 KITTEL, G. Theologisches Woerterbuch zum Neuen Testament, zv. II, s. 715-718. 
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1. Tá najstaršia vrstva stvárňuje samotného Ježiša ako posla radosti očakávaného konca. Patria 

sem miesta s Ježišovými výrokmi v Mt 11, 5 resp. v Lk 7, 22, v ktorých je na priblíženie 

pôsobenia Ježišovho viditeľne  použitý hore spomenutý Iz 61, 1.U Lukáša 4, 18 je Iz 61,1n 

výslovne citovaný ako programový poukaz  na úlohu Ježiša. Podľa Lk 4,43 Ježišovým 

poslaním bolo zvestovanie kráľovstva Božieho. A prítomnosť kráľovstva Božieho znamená 

radosť. 

Ježiš Kristus bol však aj najdôležitejším kristologickým objektom pre obsah zvesti. Vidieť to 

najmä v Skutkoch apoštolov: Kristus Ježiš (Sk 5, 42), Ježiš (Sk 8, 35), Pán Ježiš (Sk 11, 20), 

Ježiš a vzkriesenie (Sk 17, 18) ... 

2. S posolstvom radosti v Novej zmluve je spojený aj Ján Krstiteľ. O jeho činnosti  hovorí Lk 3, 

18. Už jeho samotné narodenie je zvestované anjelmi ako radostná novina (Lk 1, 19), ako 

u Ježiša. Ján Krstiteľ sa stal poslom radosti. Ako pripravovateľ cesty Mesiášovi bol 

evanjelistom. Jeho príbeh sa stal počiatkom evanjelia Ježiša Krista (Mk 1, 1).    

3. Osobitnú skupinu tvoria učeníci a apoštolovia, ktorí sa rovnako stali poslami radostnej zvesti.  

Ježiš si povolal dvanástich učeníkov a poslal ich kázať kráľovstvo Božie (Lk 9, 1-6) A oni 

zvestovali evanjelium a činili zázraky, aké robil Ježiš sám. Po letniciach nastúpila misijná 

a evanjelizačná činnosť apoštolov, ktorí neprestávali deň čo deň zvestovať evanjelium Krista 

Ježiša (Sk 5, 42). Evanjelium sa v krajine rozširovalo aj vďaka prenasledovaniu skrze tých, 

ktorí sa rozpŕchli po okolí              (Sk 8, 4). Medzi takých patril aj Filip, ktorý kázal 

o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša (Sk 8, 12. 35. 40). Apoštolovia sa so zvesťou 

obracali najskôr len na Židov, potom ale aj na Grékov (Sk 11, 20). Evanjelistom pohanov sa 

stal Pavel (Sk 14, 7. 15. 21; 16, 10; 17, 18; R 15, 20; 1 K 15, 1. 2; 2 K 10, 16; 11, 7; ...) On 

bol povolaný na to, aby evanjelium priniesol pohanom (G 1, 16). S pojmom εύαγγελίζεσθαι 

môže sám označiť svoju činnosť ako apoštola (1 K 1, 17). Predsa sa so svojou zvesťou 

obracal aj na kresťanov (R 1, 15; 1K 9, 12-18; ...) Vo svojich misijných a zborových kázňach 

kázal to isté evanjelium. V tomto Pavel nerobil žiaden rozdiel.    

 

Je ešte mnoho ďalších novozmluvných miest, kde môžeme nájsť pojem  εύαγγελίζεσθαι. Tento 

pojem neznamená len hovoriť a kázať, ale aj zvestovať v moci a sile. Posolstvo evanjelia sprevádzali 

aj divy a zázraky, to patrí tiež k tomu, lebo aj slovo je svojím účinkom mocné. Zvesť času milosti, 

Božieho kráľovstva prináša v každom ohľade niečo nové. Telesné choroby sa liečia, upravuje sa aj  

pomer človeka a Boha. Radosť vládne všade, kde je takéto slovo zvestované (Sk 8, 8).  

 

Záverom sa v krátkosti pozrime, ako sa tejto otázky dotýka samotný Martin Luther a 

Symbolické knihy. 

Po apoštoloch bol Luther  považovaný za jedného z najväčších evanjelizátorov, keďže kázal 

evanjelium a sprostredkoval moc Božiu k záchrane i spaseniu hriešneho človeka. Luthera viedol sám 
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Boh, cvičil ho, vychovával i zreformoval, aby mohol byť súcim nástrojom k zreformovaniu zblúdilej  

kresťanskej cirkvi. 

IV. článok Augsburského vyznania, ktorý hovorí o ospravedlnení a na ktorom podľa 

reformátorov  cirkev stojí a padá, je aj pre samotnú evanjelizáciu veľmi dôležitý. Základné akcenty 

evanjelizačnej zvesti sa doslova zhodujú s obsahom tohto článku. 

„Odpustenie hriechov a ospravedlnenie pred Bohom dosahujeme z milosti pre Krista vierou...“26 

Evanjelizácia je kristocentrická, nepozná synergizmus. Pozýva ľudí z hriešneho položenia ku 

Kristovmu krížu (sola redemptione Christi), zvestuje odpustenie hriechov z milosti (sola gratia). Vedie 

ľudí nie ku chvíľkovému rozcíteniu, ale k rozhodnutiu v celom živote nasledovať Ježiša Krista. Pritom 

ráta jedine s divom viery (sola fide) a od neho všetko očakáva. 

Ľudia Luthera počúvali s veľkým záujmom, najmä keď hovoril o Božej láske a milosti, 

o zásluhách Spasiteľa Krista Ježiša a o spasiteľnej viere. V V. článku Augsburského vyznania  sa píše: 

Aby sme dosiahli túto vieru, ustanovil Boh kazateľský úrad, dal evanjelium a sviatosti. Nimi ako 

prostriedkami dáva Ducha Svätého, ktorý vzbudzuje vieru, kde a kedy chce, v tých, ktorí počúvajú 

evanjelium, totiž, že Boh je nám milostivý  pre Kristove a nie pre naše zásluhy, keď tomu veríme.“27 

Horst Beintker vo svojom diele Luther als Prediger des Evangeliums odpovedá na dve otázky týkajúce 

sa Lutherových kázní: Čo je ich obsahom a čo ich hlavným zámerom? „Obsahom jeho kázní je Božie 

slovo, ktoré ako zákon a evanjelium zvestuje vykúpenie človeka skrze zmierenie Boha v Kristu. 

Víťazstvo Božie v Kristu je pre nás rozhodujúcou výpoveďou kázní. Hlavným zámerom Lutherových 

kázní je viesť človeka k viere v spasenie v Ježiši Kristu a ho skrze to obrátiť, a to v jeho vzťahu 

k Bohu, k sebe samému a k blížnym.“28 Nad teológiou Lutherových kázní sa zamýšľa Ulrich 

Asendorf. Vo svojom diele Die Bedeutung der Predigt für Luthers Theologie analyzoval viaceré 

Lutherove kázne s konštatovaním, že „každá z jeho kázní je kázňou o Kristu, a to aj tie zo Starej 

zmluvy a v ich centre stojí Kristus konajúci skrze slovo.“29 

Luther hovorí, že hlavným dôvodom, ktorý nabáda k evanjelizačnej činnosti, je láska Kristova, 

ktorá zaväzuje k tomu, aby sme žili a zasvätili sa Tomu, ktorý za nás umrel i z mŕtvych vstal. Keď 

človek okúsil Božiu lásku a je z toho šťastný, podobné šťastie chce dopriať aj iným, a preto svedčí 

o Kristu a podáva ďalej evanjelium – radostnú novinu. 

V reformácii práve Lutherovým dôrazom na čistú zvesť evanjelia bol daný výraz protestu proti 

zosvetáčteniu a formalizmu kresťanskej cirkvi. To, akú moc videl v evanjeliu, poznáme z jeho 

reformačného diela, v ktorom mu šlo – povedané rečou evanjelizácie – o účinné zvestovanie evanjelia 

k dosiahnutiu osobnej viery  a istoty spasenia v Kristu z púhej milosti. Lutherovou túžbou bolo, aby 

                                                 
26 Symbolické knihy, AV, IV. čl., autorizovaný text ECAV na Slovensku, Glaube in der zweiten Welt, Zollikon, 

s. 45. 
27 Symbolické knihy, AV, IV. čl., autorizovaný text ECAV na Slovensku, Glaube in der zweiten Welt, Zollikon, 

s. 45n. 
28 BEINTKER, H. Luther als Prediger des Evangeliums, s. 127. 
29 ASENDORF, U. Die Bedeutung der Predigt für Luthers Theologie, s. 93. 
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každý otec bol spolu s matkou v rodine biskupom, pápežom, kazateľom – dal úlohu byť v rodine 

evanjelizátormi. Preto v lone luteránskej cirkvi viackrát dochádzalo k pohybu za zvrúcnenie osobného 

života viery.30  

 

Mnohí sa dnes pýtajú, aké môže mať evanjelizácia dimenzie príp. do akej miery je evanjelizácia 

evanjelická a biblická. Na tieto otázky môže pomôcť čitateľovi dať odpoveď tento článok. V ňom je 

aspoň v základe podaný prehľad rozličných názorov a definícií evanjelizácie, či je to na pozadí 

teologickom, pietistickom alebo fundamentalistickom.  

Evanjelizácia je dôležitou súčasťou rozsiahlej misie cirkvi Pánovej so zvesťou evanjelia vo 

vnútri i mimo cirkvi. Jej ovocie však bude len vtedy viditeľné, keď zvestovatelia a poslovia radostnej 

zvesti budú pamätať na slová apoštola Pavla: „Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána.“ (2 K 4, 

5). 

 

 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

[1] ASENDORF, U. 1986. Die Bedeutung der Predigt für Luthers Theologie. In Luther als 
Prediger. Erlangen : Martin-Luther-Verlag, 1986. ISBN 3-87513-052-9. 

[2] BAER, D. 1990. Deutsches Woerterbuch. Leipzig : Bibliografisches Institut, 1990, ISBN 3-323-
00330-6. 

[3] BARRETT, D. B. 1987. Evangelize! A historical survey of the concept. Birmingham, AL : New 
Hope, 1987. Global Evangelisation Movement: The AD 2000 Series. ISBN 0-936625-17-1. 

[4] BEINTKER, H. 1986. Luther als Prediger des Evangeliums. In Luther als Prediger. Erlangen : 
Martin-Luther-Verlag, 1986, ISBN 3-87513-052-9. 

[5] BEYREUTHER, E. 1968. Kirche in Bewegung. Berlin : GZV-Verlag, 1968. ISBN 3767400154. 

[6] BOSCH, D. J. 1984. Mission and Evangelism, Clarifying the concepts. ZM 68, 1984.  

[7] EGELKRAUT, H. 1995. Hartensteins Bemühungen um eine missionarische Ethik. In Karl 

Hartenstein – Leben in weltweitem Horizont. Bonn : Ver. Für Kultur und Wiss., 1995. ISBN 3-
926105-63-1. 

[8] Global Evangelisation Movement: The AD 2000 Series, 1987. 

[9] JOHNSTON, A. 1984. Umkämpfte Weltmission. Neuhausen-Stuttgart : Hänsler-Verlag, 1984, 
s.53, ISBN 3-7751-0896-3. 

[10] KASDORF, H., MÜLLER, K. W. 1988. Bilanz und Plan: Mission an der Schwelle zum Dritten 

Jahrtausend. Bad Liebenzell : Verlag der Liebenzeller Mission, 1988, ISBN 3 88002 337 9. 

[11] KITTEL, G. Theologisches Woerterbuch zum Neuen Testament. Zv. II. Stuttgart : Verlag von 
W. Kohlhgammer, 1935.  

                                                 
30 Viditeľné to bolo najmä v dobe pietizmu, ktorého zakladateľmi boli Spenner a Francke. Obidvaja si vážili 

Lutherove biblické práce, pričom boli proti skostnatenému ortodoxizmu, ktorý prízvukoval len dogmatickú 
čistotu, ale zabúdal na hĺbku viery a jej praktické prejavy v kresťanskom živote. Z lona pietizmu vyrástlo 
duchovné prebudenie v evanjelickej cirkvi s mnohými misionármi, ktorí  po celom pohanskom svete 
účinkovali, plniac príkaz Ježiša Krista zvestovať evanjelium všetkým národom. 



ROZMERY EVANJELIZÁCIE 

 11 

[12] KLAIBER, W. Ruf und Antwort, Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 1990, ISBN 3-
7887-1365-8. 

[13] METTE, N., RICKERS, F. 2001. Lexikon der Religionspädagogik. Band 1. Neukirchen-Vluyn : 
Neukirchener Verlag, Verlagsgesellschaft des Erziehungsvereins mbH, 2001. ISBN 3-7887-
1745-9. 

[14] PFLAUM, L. 1980. Evangelisation – was bremst denn da?. Bad Liebenzell : Verlag der 
Liebenzeller Mission, 1980. ISBN 388002 1171. 

[15] RENDTORFF, H. RGG III. 

[16] RIECKER, O. 1974. Das Evangelistische Wort. Neuhausen-Stuttgart : Hänssler-Verlag, 1974, 
ISBN 3-7751-0140-3. 

[17] RIENECKER, F. 1972. Lexikon zur Bibel. Wuppertal : Brockhaus Verlag, 1972. ISBN 3-417-
00403-9. 

[18] ROSSANO, P. 1972. Základy spásodejinnej dogmatiky. In Mysterium salutis. Zväzok 4/1, 
1972.  

[19] SCHARPFF, P. 1964. Geschichte der Evangelisation. Giessen : Brunnen Verlag, 1964. 

[20] Symbolické knihy, AV, IV. čl., autorizovaný text ECAV na Slovensku, Glaube in der zweiten 
Welt, Zollikon, ISBN 80-7140-002-5. 

 

 

Kontakt na autora 

Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Bartókova 8  

811 02 Bratislava 

 

Peer reviewed by: 

Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 


