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Abstract: Lutheran Charismatics : Possibilities of Including Charismatic Practice 
into the Life of Lutheran Church 

This paper performs a critical analysis of charismatic spirituality, which in recent decades 
underwent a significant development and shifts. It also penetrated the environment of the 
Lutheran Church in Slovakia addressing mainly young people. Therefore it presents a 
serious challenge to the church by having a double potential: to contribute to renewal of 
spiritual life in the church as well as to threaten the teaching of the church. A church that 
understands itself as a fellowship of unity in diversity cannot become defensive in 
meeting a charismatic movement. Its task is to create room for its manifestations and, 
with pastoral wisdom, protect the unity of the church. There are several options to find a 
solution to the current relation crisis between the church and charismatic movement: 
among them are platform of churches open to renewal, structured dialogue and exchange 
of experiences with partners abroad.   
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V nasledujúcom príspevku hľadáme odpoveď na otázku, či je možné integrovať prejavy 

charizmatickej zbožnosti do duchovného života evanjelickej cirkvi. Po vymedzení pojmov si 

všimneme existujúce charakteristické prejavy charizmatickej spirituality a zhodnotíme ich z hľadiska 

evanjelickej teológie a všimneme si príklady integrácie charizmatických prejavov zbožnosti do 

evanjelických cirkví. Napokon sa pokúsime navrhnúť niektoré riešenia v podmienkach evanjelickej 

cirkvi na Slovensku. 

 

 

1. Vymedzenie pojmov 

Vzhľadom na to, že pojmy „charizmatický“ a „charizmatické hnutie“ sa používajú často nepresne, pre 

účely tohto príspevku stanovíme vymedzenie oboch pojmov. 
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1.1.  „charizmatický“  

Prídavné meno „charizmatický“ má svoj pôvod v gréčtine. Sloveso cari,zomai znamená darovať 

z milosti.1 Ide teda o konanie, ktoré je motivované milosťou alebo milostivou náklonnosťou. V dobe 

pred napísaním novozmluvných textov je toto sloveso doložené len zriedkavo. V Novej zmluve sa 

milosť (ca,rij) chápe ako Boží dar človeku. Proces prijatia milosti je zo strany človeka pasívny.2 

Charizma je vyjadrením Božej milosti formou daru. Takto používajú tento pojem hlavné pavlovské 

listy, pastorálne listy a tiež listy Petrove. Podľa Pavla je prameňom každej charizmy Boží duch. 

Charizmy sú prejavmi Božieho ducha v rôznej podobe. V 1K 12,8-10 Pavel uvádza jednotlivé 

charizmy: reč múdrosti, slovo známosti, viera, dar uzdravovať, schopnosť činiť divy, prorokovať, 

rozlišovať duchov, glosolalia, vykladanie glosolalie. Všetky dary sú pritom uvedené slovami „evn tw/| 

auvtw/| pneu,mati“ (v tom istom Duchu) alebo „evn tw/| e`ni. pneu,mati“ (v jednom a tom istom Duchu). 

V závere zoznamu Pavel zdôrazňuje ešte raz, že „všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch“. Po tomto 

zdôraznení nasleduje podobenstvo o tele, ktoré hovorí o jednote v rôznosti. Charizmy slúžia všetkým a 

napomáhajú budovanie zboru. Až neskôr, v 2. stor., sa základná charizmatická štruktúra zboru dostáva 

do úzadia a upevňuje sa štruktúra rozličných úradov.3  

Používanie pojmu „charizmatický“ a „charizma“ v súčasnej náboženskej sociológii sa opiera 

o ich pavlovský obsah. Označuje mimoriadne kvality určitej osoby, jej nadprirodzené  a neobvyklé 

schopnosti a nadania.4 

Možno teda povedať, že prídavné meno „charizmatický“ znamená „Božím Duchom 

obdarovaný“, alebo „Božím Duchom spôsobený“. 

 

1.2. „charizmatické hnutie“  

Spojenie „charizmatické hnutie“ v zásade chápeme ako prostredie, v ktorom sa prejavujú 

špecifické vonkajšie formy zbožnosti. Presné vymedzenie pojmu je ťažké. Súvisí to so samotným 

výrazom „hnutie“. Ten totiž vyjadruje pohyb, dynamiku, zmenu. V zmysle definície adjektíva 

„charizmatický“ môžeme povedať, že ide o pohyb spôsobený Božím Duchom. Ide teda o hnutia 

vyjadrujúce svoju vieru a zbožnosť zvláštnym spôsobom, odvolávajúc sa pritom na pôsobenie Ducha 

Svätého.  

Od polovice 20. stor. sa výrazom „charizmatické hnutie“ označujú zoskupenia ľudí, ktorí 

zdôrazňujú, že ich Duch Svätý oslovil a zasiahol zvláštnym spôsobom a spájajú toto oslovenie 

s neobvyklými skúsenosťami s pôsobením Ducha Svätého. Správy o takýchto charizmatických 

prejavoch, ktoré si v príspevku všimneme bližšie, sa v posledných rokoch objavujú častejšie. Ľudia, 

ktorí prišli do kontaktu s týmito prejavmi sa združujú vo vnútri etablovaných organizovaných cirkví 

                                                           
1
 BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, s. 1733. 

2
 SCHÜTZ, J.H: Charisma IV., Neues Testament, s. 689. 

3
 tamtiež 

4
 RATSCHOW, C.H. Charisma I., Zum Begriff in der Religionsgeschichte, s. 682. 
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i spontánne mimo nich. Presnejšie by teda bolo, keby sme hovorili o „charizmatických hnutiach“ 

v pluráli. Ich formy a usporiadanie sú totiž veľmi rozmanité.  

V odbornej literatúre sa popisujú tri, prípadne štyri vlny charizmatických hnutí. Prvá sa spája 

s pôsobením takzvanej Azusa-Street-Mission v Los Angeles na začiatku 20. storočia. Kazateľ W. J. 

Saymour (1870-1922) tam svojou činnosťou spôsobil duchovné prebudenie. Zdôrazňoval, že 

glosolalia je vonkajším znakom krstu Duchom Svätým v zmysle 1K 12,12-13, teda to, že spolu 

s krstom Duchom Svätým prichádzajú dary milosti ako sú opísané v 1K 12,7-11. Krst Duchom 

Svätým v tomto chápaní sa stal rozpoznávacím znakom letničných cirkví, ktoré na začiatku minulého 

storočia očakávali nové letnice.5 Toto hnutie sa rozšírilo nielen v USA, ale aj v Európe. V roku 1907 

sa v domove Modrého kríža v Kasseli vyskytli entuziastické prejavy, ktoré spôsobili veľký rozruch. 

Popri oduševnených prejavoch radosti a naplnenia a popri pôsobivom speve v cudzích jazykoch došlo 

aj k plaču, vzdychaniu, hlasnému kriku, nekontrolovaným prejavom reči a správania sa, k chveniu 

a traseniu.6 Predstavení Modrého kríža v Kasseli hodnotili tento jav veľmi kriticky, až odmietavo. 

Takzvané Kirchliche Gemeinschaften preto iniciovali v roku 1909 „Berlínske vyhlásenie“, v ktorom 

sa hovorí: „Držte si odstup od tohto hnutia. Ak sa niekto z vás dostal pod moc tohto ducha, nech sa ho 

zriekne a prosí Boha o odpustenie a oslobodenie“.7 Toto vyhlásenie zdôrazňuje tiež, že ako kresťania 

neočakávame nové letnice ale druhý príchod Kristov. Tým, že sa Kirchliche Gemeinschaften, ktoré 

pôsobili vo vnútri štruktúry krajinských cirkví v Nemecku, dištancovali od charizmatických prejavov, 

spôsobili tým ich vytesnenie z pôdy evanjelickej cirkvi v Nemecku. Pokiaľ ide o slovenskú 

evanjelickú cirkev, v odbornej literatúre nie sú zachytené podobné prejavy v tomto ranom štádiu 

charizmatického hnutia. O charizmatických prejavoch v prostredí evanjelickej cirkvi na Slovensku, 

registrujeme ich vlastne až po roku 1989.   

V 50-tych rokoch minulého storočia prichádza druhá vlna charizmatického pohybu. Opäť začína 

v USA. Spája sa s činnosťou evanjelizátorov, ktorí pri svojich vystúpeniach uzdravovali prítomných. 

Títo väčšinou vyrástli v prostredí letničných cirkví, ale v čase svojho účinkovania sa už neviazali na 

žiadnu z denominácií.8 Známe sú mená ako William Branham, Oral Roberts, Gordon Lindsay a T.L. 

Osborn. V tomto období vzniká aj organizácia charizmatických laikov „Full Gospel Bussiness Men’s 

Fellowship International“, ktorá má svoje pobočky v mnohých krajinách sveta. 9 

Druhá vlna zasiahla oveľa väčší počet duchovných a laikov v tradičných cirkvách, ktorí prevzali 

prejavy charizmatického hnutia a jeho teologické dôrazy. Tým sa pripravila pôda pre vznik 

charizmatických skupín vo vnútri tradičných cirkví. Najprv sa takéto skupiny utvárali na pôde 

protestantských cirkví a neskôr aj na pôde rímsko-katolíckej cirkvi. V Nemecku sa táto vlna spája 

                                                           
5
 ZIMMERLING, P. Die charismatischen Bewegungen. Theologie, Spiritualietät, Anstösse zum Gespräch , s. 36. 

6
 REIMER, H.-D. Die Pfingstbeweung, s. 132. 

7 FLEISCH, P. Geschichte der Pfingstbewegung in Deutschland von 1900 bis 1950. Marburg an der Lahn: 
Francke-Buchhandlung, 1983. s. 112-115. 
8
 ZIMMERLING, P. Die charismatischen Bewegungen. Theologie, Spiritualität, Anstösse zum Gespräch , s. 39. 

9
 tamtiež 
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s menom evanjelického farára Arnolda Bittlingera, ktorý dlhší čas pôsobil v USA a začiatkom 60-tych 

rokov sa snažil o uplatnenie svojich skúseností v prostredí nemeckej evanjelickej cirkvi.10 V dôsledku 

jeho misijného pôsobenia vznikli charizmatické zoskupenia vo viacerých evanjelických cirkvách. Tie 

sa neskôr združili do organizácie s názvom „Chrisamtische Gemeinde-Erneuerung in der 

Evangelischen Kirche“ (Charizmatická obnova v evanjelickej cirkvi). V roku 1984 sa organizácia 

premenovala na „Geistliche Gemeinde-Erneuerung“. 

Tretia vlna charizmatického hnutia prichádza v 80-tych rokoch minulého storočia. Spája sa 

s pôsobením Johna Wimbera a C.P. Wagnera, ktorí prišli s dôrazom na rast cirkevných zborov. 

Predstavitelia tejto skupiny sa často označujú aj ako „third wawers“ a hovoria o tretej vlne vyliatia 

Ducha Svätého. Zdôrazňujú rozmanitosť duchovných skúseností a znamenia a zázraky používajú ako 

spôsob evanjelizácie. Význam krstu Duchom Svätým a hovorenia jazykmi ustupuje do úzadia. Väčší 

dôraz sa kladie na vypočutie modlitieb, na spočívanie v Duchu a na vedenie zápasu v Duchu. Vznikajú 

nové nezávislé charizmatické zoskupenia a úsilie o obnovu existujúcich cirkví ustupuje do úzadia.  

Napokon sa v literatúre uvádza aj štvrtá vlna, ktorú charakterizujú zoskupenia ako sú „Jesus 

People“ alebo „Youth With a Mission“11. Kladú veľký dôraz na vonkajšie prejavy Ducha a nezávislosť 

ich združení.12  

 

1.3. Zhrnutie  

Koncom 20. storočia a na začiatku 21. storočia sa v rôznych častiach sveta odohrávajú s rôznou 

intenzitou charizmatické pohyby vo vnútri cirkví i mimo nich. Podľa odhadov odbornej literatúry 

možno v súčasnosti hovoriť o počte 500 miliónov ľudí, ktorí sa považujú za charizmatických 

kresťanov, čo predstavuje asi štvrtinu celkového počtu kresťanov vo svete. Najpočetnejšie zoskupenia 

sú v Afrike a Latinskej Amerike.13  

Charizmatické hnutia možno popísať a zachytiť skôr v ich praktických, vonkajších prejavoch 

a nie v ich teológii. V centre ich pozornosti totiž stojí spiritualita. Zdôrazňujú svoju dynamickosť ako 

protiklad k organizovanosti cirkevných inštitúcií. Aj preto je ťažké presne popísať ich formy. Ide vždy 

predovšetkým o zážitok a skúsenosť s mocou Ducha Svätého.  

Popri zoskupeniach, ktoré stoja mimo štruktúry tradičných cirkví existujú však viaceré príklady 

charizmatických hnutí pôsobiacich vo vnútri cirkví, vrátane evanjelických cirkví. Takéto príklady 

integrácie nachádzame predovšetkým v USA a v Nemecku.  

 

 

 

                                                           
10

 tamtiež, s. 40. 
11 viď webová stránka hnutia Jesus People USA http://www.jpusa.org, viď webová stránka hnutia Youth With 
A Mission http://www.ywam.org 
12

 ZIMMERLING, P. Die charismatischen Bewegungen. Theologie, Spiritualität, Anstösse zum Gespräch , s. 53. 
13 BURGESS, S. M. Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity, Routledge, 2006. 
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2.  Charakteristické prejavy charizmatickej spirituali ty 

V nasledujúcej časti si všimneme hlavné charakteristické prejavy charizmatickej spirituality, 

ktoré sú súčasťou duchovnej praxe takto integrovaných skupín a priblížime niekoľko teologických 

poznámok hodnotiacich túto spiritualitu.  

 

2.1. Krst Duchom Svätým 

Krst Duchom Svätým sa považuje za jeden z konštitutívnych prejavov charizmatickej 

spirituality. V literatúre i praxi existuje pomerne široké spektrum opisov telesných prejavov prežívania 

tohto krstu, ako aj jeho hodnotenia. Zväz charizmatických zborov v slobodných  cirkvách (Bund 

freikirchlicher Pfingstgemeinden“ v Nemecku hodnotí krst Duchom Svätým na svojej webovej stránke 

ako jasne rozpoznateľnú prelomovú skúsenosť, ktorou človek získava zmocnenie pre službu. Toto 

zmocnenie sa spravidla prejavuje hovorením v jazykoch.14  

Hnutie obnovy „Lutheran Renewal“ v evanjelickej cirkvi v USA rovnako zdôrazňuje význam 

krstu Duchom Svätým. Uznáva, že hoci pojem „krst Duchom Svätým“ nie je zaužívaným pojmom 

v evanjelickej teológii, realita v živote cirkvi svedčí o opaku. Hnutie „Lutheran Renewal“ chápe 

prijatie daru Ducha Svätého ako posvätenie, alebo jednoducho ako kresťanský život. Jeden 

z predstaviteľov tohto hnutia, Larry Christenson opisuje svoj rozhovor s významným systematickým 

teológom ELCA, Williamom Lazarethom takto: 

 

„V prednáške na konferencii ELCA o charizmatickom hnutí (Ann Arbor, Michigan, 

1974) Dr. Lazareth okrem iného povedal: Ako evanjelici sme presvedčení, že nie je 

možné nič doplniť k dokonalosti Kristovej obete za nás. Teda neučíme to, čo 

charizmatici, že človek musí mať dar hovorenia jazykmi, aby bol spasený. Po prednáške 

Dr. Lazaretha viacerí z nás oslovili s prosbou, aby si vypočul naše svedectvá o tom, ako 

sme prežili krst Duchom Svätým. Povedali sme mu, že by sme si radi vypočuli jeho 

teologické stanovisko k našim svedectvám. Dr. Lazareth pristúpil na tento návrh. Jeden 

z prítomných farárov hovoril o tom, ako prijal Ducha Svätého a spomenul aj to že prežil 

skúsenosť hovorenia jazykmi. Dr. Lazareth na to reagoval: To čo som práve počul 

môžem označiť za do istej miery dramatickú skúsenosť posvätenia.“15 

 

Vo svojich publikáciách predstavitelia „Lutheran Renewal“ píšu: 

 

„Nespochybňujeme, nemeníme ani nezľahčujeme evanjelické učenie o ospravedlnení 

jedine milosťou. To, o čom hovoríme je uplatnenie tohto učenia v posvätení: Tak, ako je 

                                                           
14

 http://www.bfp.de/pages/wir-ueber-uns/lehre/heiliger-geist.php 
15

 CHRISTENSON, L. The Charismatic Movement, An Historical and Theological Perspective, , s. 10. 



ONDREJ PROSTREDNÍK 

 6 

isté, že sme ospravedlnení jedine Kristovou zmierujúcou obeťou, tak je isté, že 

posvätení sme jedine jeho, Kristovým životom. Jedine prítomnosťou a mocou Ducha 

Svätého  môžeme žiť život, ku ktorému nás Ježiš povoláva.“16 

 

Christenson na centrálnu výčitku evanjelickej teológie voči charizmatickému hnutiu potvrdzuje, 

že charizmatici často čelia obvineniu z toho, že zdôrazňovaním skúsenosti prijatia Ducha Svätého 

spochybňujú dostatočnosť Kristovej obete a dostávajú sa tak do rozporu s učením o ospravedlnení 

jedine milosťou. Na túto výčitku jednoducho odpovedá, že medzi charizmatikmi v evanjelickej cirkvi 

je skutočnosť ospravedlnenia Kristom tak samozrejmá, že ju nepovažujú za potrebné zdôrazňovať.17 

Z hľadiska evanjelickej teológie k skúsenosti prijatia Ducha Svätého možno povedať, že bez 

Ducha Svätého nie je možné ani poznanie ani vyznanie Ježiša ako Krista (1K 12,3; R 8,16). Duch 

Svätý teda nie je ďalším zdrojom zjavenia popri Ježišovi Kristovi. Pôsobí však jeho pochopenie 

a potvrdzuje ho.18 Pre Pavla je tento súvis tak tesný, že môže dokonca Krista stotožniť s Duchom 

Svätým (2K 3,17: ò de. ku,rioj to. pneu/ma, evstin). Duch Svätý je viazaný na Krista, pochádza z neho 

a vedie k nemu a tak umožňuje vieru.19 Duch Svätý účinkuje ako pretrvávajúca prítomnosť Božia 

a pôsobí posvätenie a život vo viere. Kritériom darov Ducha Svätého je to, do akej miery vedú ku 

Kristovi a zodpovedajú Kristovmu duchu.  

Zároveň je však potrebné odmietnuť krst Duchom Svätým ako druhý stupeň krstu, podľa 

ktorého až v ňom krstený prijíma dar Ducha Svätého. Takéto chápanie krstu odporuje bilickému 

a reformačnému chápaniu ospravedlnenia a posvätenia ako otvoreného procesu (simul iustus et 

peccator). Rovnako je potrebné varovať pred snahou určovať mieru posvätenia individuálnymi 

a spontánnymi skúsenosťami. 

 

2.2.  Hovorenie jazykmi  

Hovorenie jazykmi patrí medzi charakteristické znaky charizmatickej spirituality. Charizmatici 

jeho praktizovanie zdôvodňujú textom 1K 12-14. Ide o stav, v ktorom človek hovorí alebo spieva 

jazykom, ktorému nerozumejú ostatní, resp. ani on sám. Túto skúsenosť charizmatici označujú za 

prejav Ducha Svätého. Vo viacerých prípadoch sa však vyskytuje aj dar vykladania jazykov. Pri 

charizmatických bohoslužobných stretnutiach sa väčšinou vyčleňuje čas na modlitby v jazykoch.  

Pri hovorení jazykmi ide o zvuky, ktoré nemožno analyzovať ani syntakticky ani gramaticky. 

Nie je to sémantický jazyk, ktorý možno preložiť slovo za slovom.20 Ide skôr o hovorenie ovplyvnené 

zvyklosťami daného spoločenstva ovplyvnené kreatívnou fantáziou. Vykladanie hovorenia v jazykoch 
                                                           
16

 CHRISTENSON, L. „I Will Restore“, s. 86. 
17

 CHRISTENSON, L. The Charismatic Movement : An Historical and Theological Perspective, s. 11. 
18

 HÄRLE, W. Dogmatik, s. 372 
19

 HÄRLE, W. Dogmatik, s. 359. 
20 BÖCKEL, H. Gemeindeaufbau im Kontext charismatischer Erneuerung. Theoretische und empirirsche 
Rekonstruktion eines kybernetischen Ansatzes unter Berücksichtigung wesentlicher Aspekte 
selbstorganisierender sozialer Systeme, s. 47-49. 
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spočíva na intuitívnom prenose pocitov vyjadrených vo zvukoch jazyka do pochopiteľných slov 

a obsahov. V hovorení jazykmi pociťujú ľudia, že niečo, resp. niekto prehovára do ich života. 

Modliaci sa pociťuje na nekognitívnej rovine svoju prepojenosť s Bohom a oddanosť Bohu. Výskumy 

potvrdzujú, že aj keď sa dar hovorenia jazykmi považuje za dôkaz naplnenia Duchom Svätým, často 

ide o zručnosť, ktorú človek nadobúda v skupine prostredníctvom socializácie. Nápadné je aj to, že dar 

jazykov sa odovzdáva ďalej skladaním rúk. Tak možno vysvetliť aj to, že konkrétna prax hovorenia 

jazykmi a ich výkladu sú v rozličných charizmatických zoskupeniach odlišné. 21 

V protiklade k tomuto názoru stojí výsledok výskumu fínskeho misionára Risto Santala, ktorý 

preskúmal nahrávky modlitieb v jazykoch získané od predstaviteľa „Lutheran Renewal“ Larryho 

Christensona. Santala po preskúmaní nahrávok napísal, že v týchto modlitbách rozpoznal hebrejský 

a aramejský jazyk a bol schopný urobiť ich preklad. Christenson poznamenáva, že sám tieto jazyky 

neovláda a bol prekvapený ako sa jeho modlitba v jazykoch svojim obsahom odlišovala od obsahu 

jeho modlitieb v angličtine. Bola menej zameraná na vlastné potreby a viac sa sústreďovala na Božie 

kráľovstvo.22 

Z hľadiska evanjelickej teológie treba zdôrazniť, že darmi Ducha Svätého nemožno disponovať 

podľa vôle človeka. To však nevylučuje možnosť, aby v liturgickom poriadku neboli vymedzené 

chvíle pre hovorenie v jazykoch a ich výklad. Je to vyjadrenie dôležitého postoja očakávania, ktorým 

sa otvára vonkajší priestor (liturgický poriadok) a vnútro človeka pôsobeniu Ducha Svätého. Zároveň 

však takéto súčasti liturgického poriadku musia byť veľmi prísne podrobené skúmaniu, aby sa predišlo 

prílišnej sugestívnosti. Dojem, že na povel možno disponovať zvrchovanosťou Ducha Svätého je 

rovnako pomýlený ako názor, že v poriadku služieb Božích nie je žiaden priestor pre dynamiku 

Božieho pôsobenia na človeku.  

 

2.3. Chvály a vzývanie  

Pre vonkajšieho pozorovateľa sú ďalším nápadným znakom charizmatickej spirituality 

spontánne fázy chvál a vzývania. Zhromaždenie pri nich spieva zvláštne piesne, pri ktorých ide často 

o zhudobnené biblické verše. Tieto spevy bývajú sprevádzané hudobnou skupinou, ktoré pri 

hudobnom stvárnení charizmatických bohoslužieb zohrávajú centrálnu úlohu. Hudba, ktorá je veľmi 

citovo zafarbená, je nosným prvkom atmosféry charizmatických bohoslužobných stretnutí. Vyjadruje 

určitý postoj vo vzťahu k Bohu a zároveň uvádza prítomných do tohto postoja. Opakovaný spev 

vtieravých melódií v štýle populárnej hudby vnáša človeka do meditatívneho postoja, pri ktorom 

človek spája duchovný obsah textov so svojim každodenným životom.  

Spontánne pôsobenie Ducha Svätého je konštitutívnym prvkom charizmatickej bohoslužby. 

Prítomní očakávajú, že prežijú Božie pôsobenie tu a teraz v konkrétnej podobe. Pravdivosť evanjelia 

sa dosvedčuje v tom, že človek osobne prežíva to, čo sa zvestuje. Prínosom charizmatických 

                                                           
21

 tamtiež 
22

 SANTALA, R. Armolahjoista armon tasolta; Karas-Sana Oy, Helsinki 1978. 
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hudobných prejavov je ich kultúrna a dobová aktuálnosť. Stávajú sa výzvou pre tradičné cirkvi, 

v ktorých tvorba duchovnej piesne takmer neexistuje a vystačia si s hudobným vyznaním kresťanov 

z minulých storočí. 

Z pozície evanjelickej teológie však treba zdôrazniť, že výlučne oslavná funkcia duchovnej 

piesne a spevu zatieňuje kristologickú a soteriologickú dimenziu bohoslužby, ktorá zdôrazňuje oslavu 

v Kristovi zavŕšeného diela spásy. Táto oslava posilňuje prítomných aj vtedy, keď sa počas 

bohoslužby neudejú žiadne divy. Charizmatická spiritualita, ktorá nemá zmysel pre liturgickú 

štruktúru a dôraz kladie len na oslavné piesne, oslabuje funkciu hudby ako vyjadrenia rôznych 

duchovných skúseností človeka. Napríklad žalospevy, ako odraz bolestnej reality ľudského života 

nemajú miesto v charizmatickej bohoslužbe. Pritom je zrejmé, že mnoho žalmov reflektuje práve 

duchovné zápasy človeka.  

 

2.4. Zhrnutie  

Všimli sme si tri hlavné prejavy charizmatickej spirituality. Ich krátke teologické zhodnotenie 

z pohľadu evanjelickej teológie ukázalo, že nejde o neprekonateľné, priepastné rozdiely. Na všetky tri 

hlavné prejavy možno teologicky nadviazať a hľadať v praxi spôsoby, ako ich udržať v intenciách 

biblickej a reformačnej teológie.  

 

3. Možnosti integrácie prejavov charizmatickej spirituality do evanjelickej cirkvi na 

Slovensku 

Pri uvažovaní nad touto možnosťou si musíme najskôr položiť otázku, čo je vlastne tradičná 

evanjelická cirkev na Slovensku a čo od nej očakávame. Pokladáme za možné, aby v nej aj dnes 

pulzoval duchovný život? Môže sa stať duchovným domovom ľudí, ktorí sú obdarovaní novou 

rozhodnosťou slúžiť Bohu a ľuďom? Dokáže evanjelická cirkev na Slovensku absorbovať rozličné 

štýly spirituality, rozličné teologické dôrazy a pochopiť a uznať ich ako prínos pre rast cirkvi? 

Podľa biblického, pavlovského obrazu je cirkev spoločenstvom jednoty, ktoré však pozostáva 

z veľmi rozličných a jedinečných jednotlivcov (1K 12,12-30: podobenstvo o tele). Úlohou každého 

vedenia cirkvi preto musí byť uznanie a podpora rozmanitosti. Zároveň sa však musí usilovať 

o udržanie jednoty. Povolanie biskupa a farára k chráneniu jednoty cirkvi a cirkevného zboru  však 

nemá zmysel tam, kde je v cirkvi direktívne vynútená uniformita a jednotvárnosť. V takej cirkvi 

biskupi a farári nie sú pastiermi, ktorí privádzajú ľudí k občerstvujúcim pastvinám ale menia sa na 

policajtov, ktorí úzkostlivo strážia nemenné poriadky tradície. Prirodzene, udržanie jednoty v rôznosti 

je náročná úloha. Nemožno sa jej však vyhnúť vynucovaním poriadku, ktorý bráni životu a rozvoju 

cirkvi.  

Ak predpokladáme, že evanjelická cirkev na Slovensku je života schopná cirkev, ktorá má 

potenciál rásť, potom možno hovoriť o niekoľkých možnostiach integrácie charizmatických prejavov 

spirituality do jej bohoslužobného života. 
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3.1. Platforma zborov otvorených pre obnovu 

Príklady a skúsenosti z iných cirkví ukazujú, že cesta integrácie charizmatickej spirituality do 

života tradičnej cirkvi začína vzájomnou komunikáciou. Farári v cirkevných zboroch, ktoré sú 

konfrontované s charizmatickými prejavmi nemôžu zostať v úlohe vyrovnať sa s nimi osamotení. 

Potrebujú podporu širšieho spoločenstva duchovných a biskupov. Potrebujú tiež vzájomnú výmenu 

skúseností.  

V našich podmienkach možno povedať, že otázka charizmatických prejavov sa týka väčších 

mestských zborov. Farári v týchto zboroch majú nielen množstvo skúseností s riešením 

charizmatických prejavov, ale aj množstvo nezodpovedaných otázok. Vytvorenie platformy 

cirkevných zborov s podobnými problémami a výzvami určite napomôže tomu, aby dary 

prichádzajúce zo strany charizmatického hnutia pre evanjelickú cirkev nezostávali nevyužité, či 

dokonca stratené. Rovnako takéto fórum pomôže tomu, aby charizmatické hnutie svojou spontánnou 

dynamikou a tendenciou k svojvoľnému chápaniu Písma neotriaslo jednotou cirkvi tak, že spôsobí jej 

rozkol. 

 

3.2. Štruktúrovaný dialóg s predstaviteľmi charizmatických zoskupení 

V prostredí evanjelickej cirkvi na Slovensku zatiaľ neprebieha štruktúrovaný dialóg 

s predstaviteľmi charizmatických zoskupení. Tento stav prispieva k vzájomnému odcudzeniu 

a prehlbovaniu predsudkov. Posledné dve desaťročia ukázali, že ani my v našich podmienkach 

nemôžeme ignorovať charizmatické hnutie a bagatelizovať ho ak záležitosť obmedzeného počtu ľudí 

s predispozíciami na tento druh spirituality.  

Nadviazanie takéhoto dialógu nie je jednoduché. Charizmatické skupiny nie sú organizované 

a preto je ťažko hľadať konkrétne osoby ako partnerov pre dialóg. Z prostredia evanjelickej cirkvi 

navyše zaznelo veľmi mnoho negatívnych, až zatracujúcich hodnotení charizmatického hnutia. 

Vzťahy sú narušené a len ťažko možno vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery. Iniciatíva k takémuto 

dialógu však musí vzísť zo strany evanjelickej cirkvi. Charizmatické skupiny nie sú odkázané na 

dialóg s cirkvou. Cirkev, ktorá sa chápe ako telo Kristovo zjednocujúce rozlične obdarovaných 

jednotlivcov však na takýto dialóg je bytostne odkázaná.  

 

3.3. Spolupráca so zahraničím 

Významnou mierou môže k úspešnej a konštruktívnej integrácii charizmatických hnutí v našom 

prostredí pomôcť spolupráca so zahraničnými partnerskými cirkvami. Či už ELCA v USA, alebo 

Würemberská krajinská cirkev a Evanjelická cirkev Stredného Nemecka majú s pozitívnym 

vyrovnávaním sa s charizmatickými hnutiami mnoho skúseností. Existuje mnoho cennej 

dokumentácie z ich dialógov. Nadovšetko však majú mnoho zaujímavých a fungujúcich príkladov 

integrácie charizmatických prejavov spirituality do ich bohoslužobného života.  
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4. Záver 

Predložený príspevok kritickou analýzou prejavov charizmatickej spirituality ukazuje, že 

charizmatické hnutie má za sebou značný vývoj a posuny v posledných desaťročiach. Preniklo 

významnou mierou aj do prostredia evanjelickej cirkvi na Slovensku. Svojimi prejavmi oslovuje 

predovšetkým mladých ľudí. Je preto vážnou výzvou pre evanjelickú cirkev. Potenciál 

charizmatického hnutia je dvojitý: môže významnou mierou prispieť k obnove duchovného života 

cirkvi; zároveň však môže vážne ohroziť čistotu biblického a reformačného učenia cirkvi.  

Cirkev, ktorá sa chápe ako spoločenstvo jednoty v rôznosti nemôže zaujať len defenzívny postoj 

pri stretnutí sa s charizmatickými prejavmi. Jej úlohou je vytvoriť priestor aj pre takéto prejavy 

a pastierskou múdrosťou chrániť jednotu cirkvi. Je niekoľko možností ako nájsť východisko zo 

súčasnej krízy vzájomných vzťahov. Medzi ne patrí aj platforma cirkevných zborov otvorených 

obnove, štruktúrovaný dialóg s charizmatickým hnutím a výmena skúseností so zahraničím.  
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