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Abstrakt 
 

KALIVODA, Martin: Internet ako moderný nástroj komunikácie evanjelia. [Bakalárska práca] / Martin 

Kalivoda. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta; Katedra teológie 

a katechetiky. – Školiteľ: PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – 

Banská Bystrica: PF UMB, 2013. 50 s. 

digdigBakalárska práca sa zameriava na využitie médií pre evanjelizáciu v dnešnej dobe a to so 

zameraním na internet. Rozoberá všeobecne médiá, evanjelium, jeho moc a možnosti komunikácie 

cez internet. Teologicky opodstatňuje používanie elektronických médií, nie je to nič protibiblické. 

A tak isto spôsoby, ako by sme mohli využívať tento nástroj v dnešnej dobe. Internet je nepochybne 

nástroj s neuveriteľne veľkým vplyvom na masy ľudí. To je dôvod prečo je kľúčový pre evanjelium. 

Abstract 

KALIVODA, Martin: Internet as modern tool for communication of the gospel. [Bachelor thesis] / 

Martin Kalivoda. – University of Matej Bel, Banska Bystrica. Faculty of Pedagogy, Department of 

Theology and Christian Education.  Advisor: Viktória Šoltésová, PaedDr., PhD. Degree of professional 

qualification: Bachelor [Bc.]. Banska Bystrica: PF UMB, 2013, 50 p. 

Bachelor's thesis is focused on the use of media focusing on the internet for the evangelization 

nowadays. I discuss generally about media, gospel and its power, and possibilities for communication 

using internet. Also, I theologically affirm using of electronic media, it is not against the Bible. I am 

also disccusing about possibilites how church can use this tool nowadays. There is no doubts that 

internet is a great tool with incredible impact on mass of people. This is reason why it is key for  the 

Gospel. 

Kľúčové slová 
Média, Internet, Evanjelium, Komunikácia, Božie Slovo,  
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Úvod 
Motiváciou, prečo som si vybral túto tému je, aby som poukázal na dôležitosť internetu ako nástroja 

pre komunikáciu evanjelia. Verím tomu, že jeho prínos pre šírenie evanjelia v dvadsiatom prvom 

storočí je kľúčový. V práci teologicky odôvodňujem, že jeho využívanie nie je nebiblické. Verím tomu, 

že cirkev musí pravidelne a v každom čase hľadať Boha a jeho spôsob systém ako slúžiť. Každý systém 

sa časom stáva mŕtvym a môže sa stať až prekážkou pre Boha.1 Tiež rozoberám možnosti a spôsoby, 

ako komunikovať evanjelium prostredníctvom internetu. Evanjelium Ježiša Krista je tou 

najdôležitejšou a najurgentnejšou správou, ktorú musí počuť celý svet. Praktická časť obsahuje 

prieskum, na základe ktorého som zistil, ako je využívaný kresťanmi každej vekovej kategórie. Mojím 

účelom je inšpirovať a posunúť používanie internetu na Slovensku na vyššiu úroveň a to pre lepšie 

šírenie evanjelia. Boh chce hovoriť k ľudom v každej dobe a na každom mieste, pričom rešpektuje ich 

jazyk a do istej miery aj kultúru (neschvaľuje napríklad ich okultizmus a modloslužbu) a tiež chce 

hovoriť k celej generácií v tejto dobe. Úplne bežným pre dnešnú dobu a charakteristickým 

komunikačným nástrojom sú internet a médiá. V práci namiesto slova moderný používam dnešný, 

alebo súčasný, ktoré v podstate považujem za synonymá. Samozrejme internet nie je nástrojom iba 

dneška, ale aj budúcnosti. internet, hoci je na scéne relatívne krátko, teda päťdesiat rokov, už má 

neuveriteľne veľký a globálny vplyv, ktorý je už nenahraditeľný pre fungovanie súčasnej spoločnosti. 

Médiá sú neutrálnym nástrojom, tak ako kladivo. Môže byť použité na pribíjanie klincov alebo stavbu 

domu, ale tiež ním je možné niekoho zraniť. Médiá môžu byť využívané na dobré, ale aj na zlé. Na 

budovanie spoločnosti, ale aj na jej ničenie, na šírenie bludných náuk alebo Božieho slova. V tejto 

práci sa zaoberám médiami, obzvlášť internetom ako nástrojom, ktorý by si Boh mohol použiť pre 

šírenie a komunikáciu evanjelia po celom svete. Uvádzam nielen dobrú stránku internetu, ale tak isto 

sa dotknem aj jeho temnej stránky, jeho nebezpečenstiev a nečistoty, ktorá z neho plynie do celého 

sveta.  

 

                                                           
1 LIGUŠ, J. Propedeutické systematicko-teologické reflexie o kresťanskej viere v Boha. Banská Bystrica : KTK PF 

UMB, 2010 s.31 
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1 Médiá a spoločnosť 

1.1 Definícia médií a masovej komunikácie 
Slovo je z latinského slova médium čo znamená nachádzajúci sa uprostred, sprostredkujúci činiteľ, 

sprostredkujúci informácie alebo niečo iné medzi dvomi javmi.2 Vo fyzike je médium látkou, ktorá je 

nositeľom určitých vlastností. V technike existujú pamäťové médiá, prostriedky ako napr USB, CD, 

DVD a podobne, ktoré slúžia na sprostredkovania dát, súborov, hudby a iných informácií. Známe sú aj 

duchovné médiá ako špiritisti alebo parapsychológovia, ktorí sú využívaní rôznymi démonickými 

silami,  aby  sprostredkovali skrze nejakého svojho zasvätenca alebo nejaký zasvätený predmet svoje 

plány. V istom zmysle aj kresťan môže byť takým médiom pre Boha, aby niečo sprostredkoval ľudom 

tak ako Mojžiš sprostredkoval od Hospodina zákon Izraelu.  

V tejto bakalárskej práci chápem o média len v zmysle masovokomunikačných prostriedkov, 

ktoré označujú všetky inštitúcie masovej komunikácie, ako tlač, rozhlas, internet, televízne vysielanie, 

ale aj audio nahrávky a film, z ktorých môžeme prijímať informácie, dezinformácie, vzdelanie alebo 

zábavu. Kedykoľvek použijem pojem médiá v tejto práci, tak budem mať na mysli tento význam, 

masovokomunikačné prostriedky. Až na výnimku, keď budem hovoriť o texte hovorí médiách, ktoré 

sa používali v Biblii. Masovokomunikačné prostriedky predstavujú verejnú formu komunikácie od 

odosielateľa k prijímateľovi. Ich cieľ je k veľkému množstvu jednotlivcov, masám ľudí, ktorí nie sú 

sústredení na jednom mieste. Dnes je už masovo mediálna komunikácia hlavným formou 

komunikácie, prostredníctvom ktorej ľudia prijímajú informácie alebo ako prostriedok zábavy. 3 

1.2 Médiá v dnešnej spoločnosti 
Človek od stvorenia nachádzal nové a nové spôsoby, ako sa zdieľať s inými o svoje zážitky, poznatky 

a skúsenosti. Náš vývoj je „Od tamtamov po internet“, je isté že tento vývoj bude ešte viac 

pokračovať.4 Tamtamy boli pravdepodobne prvým médiom, ktoré slúžilo na zvolávanie kmeňa. Alebo 

iné nástroje v histórii, ako svetelné signály, dymové signály, trúby, gongy. Dnes sú už využívané 

hlavne elektronické formy ako sirény, televízia, rozhlas, internet. Pravdivé informácie, skúsenosti, 

poznatky sú nevyhnutne dôležité pre zdravý, vývoj, pokrok a rozvoj ľudstva. Je isté, že ľudský rod by 

sa nemohol vyvíjať bez odovzdávania pravdivých informácií.5 Predávanie informácií je ale 

podmienené technickou vyspelosťou, ktorá za posledné desaťročia stále viac a viac napreduje. Naša 

doba sa stáva globálnou, celý svet sa stáva navzájom prepojeným ekonomicky aj politicky. Neriešia sa 

                                                           
2 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, Kaligram, Bratislava, 2010. s.19 
3 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.28 
4 BRAČEK, S., Od tamtamov po internet, Bratislava :Eurokódex, 2009. s.314  
5 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.27 
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problémy už iba určitých častí sveta, ale globálne, vyskytujú sa problémy, ktoré ovplyvňujú celý svet, 

problém jedného sa stáva problémom všetkých a to vyžaduje spoločné riešenie. Riešenie od 

preľudnenia, blížiaca sa vojny medzi Izraelom a Iránom, nedostatok zdrojov, znečistenie prostredia 

a pod. Globálny svet by nemohol existovať bez médií, média sú nevyhnutnou časťou pre to, aby 

mohla vzniknúť globalizácia. Médiá sú jedným zo znakov obyčajného života v súčasnej dobe. Systém 

médií je naviazaný a prepojený aj na iné subsystémy akým je ekonomický, politický, kultúrny alebo 

vzdelávací. Myšlienka McLuhanova „Svet je dnes veľkou globálnou dedinou“ vďaka médiám je nám 

celý svet bližšie ako kedykoľvek predtým. 6 Veľké množstvo informácií, dokumenty, fotografie, videá 

môžu byť posielané na veľké vzdialenosti behom par sekúnd. Raz som bol v Banskej Bystrici 

a potreboval som knihu na predmet. V tom momente som telefonoval s rodičmi na chodbe cez môj 

mobil. A môj spolužiak, ktorý stal vedľa mňa ju mal na Gmaili medzi poštou. Ani nie za minútu zapol 

telefón prihlásil sa na svoj Gmail a odoslal mi 40-stranovú knihu na e-mail mojich rodičov, ktorí boli 

v Košiciach. V momente mi potvrdili, že im kniha došla a vytlačili mi ju. Bola to otázka možno minúty, 

a za tú minútu bola na väčšiu vzdialenosť ako 200km, ktorú mi vlakom trvá prejsť štyri hodiny, 

odoslaná práca, ktorá obsahovala okolo 75 000 znakov. A toto nie je technika, ktorú má k dispozícii 

armáda, ale bežní študenti. Nad niečím takým sa už dnes ani nezastavíme, lebo je to tak bežné. Čo sa 

týka masovej úrovne, tak udalosť, ktorá sa stane na jednom kontinente, môže mať ostatok sveta na 

všetkých svojich obrazovkách behom pár sekúnd. Celý svet o tom vie, behom okamžiku. V roku 2012 

na hokejových majstrovstvách vo Fínsku, keď slovenský tím strelil gól kanadskému, tak bol vysielaný 

ten moment  behom pár sekúnd do celého sveta, všetci mohli vidieť, že Slováci skórujú, aj Kanaďania 

v Amerike aj Slováci v Európe.  

1.3 Vplyv médií 
Pôvodnou úlohou médií je šíriť a zhromažďovať informácie, vzdelanie, kultúru, toleranciu medzi 

kultúrami a prispievať k budovaniu spoločnosti. Každé médium má niekoho, kto pre neho 

zhromažďuje informácie, ďalej niekoho, kto ich spracováva a vysiela na verejnosť. A tak isto, každé 

médium ma svojich majiteľov, niekedy je to štát a niekedy to môže byť nejaká záujmová skupina ľudí. 

Mediálny svet ovláda určitý počet vlastníkov. Vlastníci mediálnych monopolov nielenže určujú 

základnú koncepciu médií, ktoré vlastnia, ale stoja i za manipuláciou verejnej mienky a ohlupovaním 

verejnosti.7 

„Ten, kto chce ovládnuť svet, potrebuje médiá. Ten, kto kontroluje médiá, kontroluje mienku 

širokých vrstiev obyvateľstva, a tým i voličské hlasy, demokratické voľby, politikov, 

                                                           
6 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s28 
7 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s39 
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rozdeľovanie daňových prostriedkov, ducha doby, súdy a nositeľov výkonnej moci, „vhodných 

odborníkov“ i obsahy vzdelávania, minulosť i budúcnosť. Všetko, čo na to potrebuje, sú 

peniaze, dostatočný kapitál sústredený do rúk pevne stmelenej záujmovej skupiny, čiže tých, 

ktorí ťahajú za nitky.“8 

Je všeobecne známou pravdou, že médiá majú veľký vplyv na myslenie a správanie 

sa širokých vrstiev obyvateľstva a kvalitu spoločenského systému.9 Ten, kto chce ovplyvňovať ľudstvo, 

či už v dobrom alebo v zlom, potrebuje na to médiá, otázku je, kto alebo čo ovplyvňuje médiá. Či už 

to sú tí, ktorí stoja za nimi, vlastníci, pracovníci v médiách, alebo iné faktory, sledovanosť, ekonomika, 

kultúra, politika atď. 

1.3.1 Ekonomické a politické zneužívanie médií 

Ekonomické zneužívanie médií. Médiá sú ovplyvnené ekonomikou (trh) a ekonomika ovplyvňuje 

médiá, náklady – výnos, dopyt- ponuka. Médiá sú najviac ovplyvňované tým, aby zarábali, až 

sekundárne kultúrou, právom, politikou, morálkou ...10 Môže to byť skupina ľudí, ktorej ide o zárobok, 

v takom prípade je kľúčová sledovanosť a inzercia, lebo od toho závisí zisky. Problém môže nastať 

vtedy, keď médiá poskytujú to, čo divák požaduje alebo čo priťahuje jeho pozornosť za cenu 

nemorálnosti. Médiá sú závislé od diváka, preto sa snažia diváka urobiť závislým na sebe samom. To 

môže niekedy viesť k tomu, že médiá začnú vysielať čo žiada divák alebo to, čím by získali jeho 

pravidelnú pozornosť. Vtedy je cieľom zvýšiť alebo aspoň udržať sledovanosť aj za cenu degenerácie 

spoločnosti, šírenia nemorálnosti, vzbury, strachu, perverzity, ponižovania, okultizmu, zveličovania 

(dezinformácie) a pod. Médiá sa stali gigantickou propagandou konzumu, určitého spôsobu života 

a hodnôt súčasného západného sveta: kultu tela, sexu, peňazí a zábavy. Zameranie na konzum dávno 

prekročilo hranice západného sveta a šíri sa do celého sveta aj do miliardovej Číny.11 Médiá ako 

rozhlas, televízia, internet sa v 21. storočí dostávajú do rozporu so svojím pôvodným spoločenským 

poslaním. Vo veľkej miere ovplyvňujú negatívne spoločnosť a kultúru namiesto toho, aby ju budovali. 

Je potrebné dodať, že ešte stále existujú médiá, ktoré vysielajú vzdelávacie programy, šíria pravdivé 

informácie a zábavu, ktorá negatívne neovplyvňuje spoločnosť. Vďaka médiám sa posilnila solidarita 

ľudu na zemi. Príkladom sú médiá ktoré dokážu vyburcovať svedomie ľudí po rôznych nešťastiach, 

pohromách, zemetraseniach, aby pomohli iným a pohnúť ľudí k tomu, aby zakročili proti 

nespravodlivosti. Ďalším je politické zneužívanie médií. V spojení s touto oblasťou  sa stretneme s 

pojmom mediokracia, čo znamená vláda médií.12 Vplyv médií môže byť až taký veľký a významný, že 

                                                           
8 VERICK, M.A., Mediálny Monopol, Praha : Earthsave CZ, 2009. s.17 
9 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.20 
10 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.30 
11 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.30 
12 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.246 
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začne nielen ovplyvňovať svet, ale ho aj ovládať a vládnuť mu. V dnešnej dobe ľudia už opatrnejšie 

primajú čo, počujú a vidia cez médiá, lebo vedia, ako môžu byť informácie zneužité. Aj to však 

nevylučuje hrozbu, že sa im to môže podariť. Ľudia aj v dnešnej dobe netúžia za každých okolností 

počuť pravdu ale to, čo sami chcú. Zvod a klam dokáže byť veľký, chytrý a sto krát opakované jasné 

klamstvo môže byť postupne prijaté za pravdu. Je samozrejmé, že každé médium s demokratickým 

potenciálom je dnes hrozbou pre každého diktátora typu Stalin alebo Hitler.13 Dôvodom je 

zverejňovanie informácií pošliapavanie základné ľudské práva, zverejniť pravdivý obraz skutočnej 

situácie, ktorá nie je až taká ideálna, ako si ľudia zainteresovaní v nej myslia. Hitler aj Stalin využívali 

pre svoju propagandu médiá, aby nakazili svojim „ideálnym“ zmýšľaním spoločnosť. A potom aj tie 

médiá kontrolovali a cenzurovali, aby nevydávali správy, ktoré by mohli spochybniť ich systém. V 

dnešnej demokratickej spoločnosti to nemusí byť inak. Aj dnes sú médiá využívané na manipulovanie 

spoločnosti, či už politicky alebo ekonomicky. 

1.3.2 Manipulácia v médiách 

Manipulácia, je z latinského slova manus –ruka, ručne ovládať.14 Manipulácia je ovládanie druhých 

ľudí, ako prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov. Manipulácia je vedomá a cieľavedomá činnosť na 

dosiahnutie toho, aby druhí konali podľa nášho želania. Obeť manipulácie si to pritom často ani 

nemusí uvedomovať. Manipulácia je spravidla skrytá a na prvý pohľad veľmi ťažko rozlíšiteľná. 

Majstrovský manipulátor je ten, ktorému sa podarí presvedčiť obeť, že je tam nejaká blízkosť, že mu 

ide o dobro obete, ale pri tom si zo zásady udržuje bezpečný odstup a ide mu o jeho osobné 

záujmy.15„Nie každý dokáže rozpoznať zaujatosť reportéra, alebo skreslenú správu, alebo skrytú 

reklamu.“16 Formy manipulácie: šírenie nesprávnych alebo skreslených údajov, lživých správ (obzvlášť 

vo vojenských konfliktoch), preferovanie určitej osoby a jej názoru, šírenie poplašných správ, 

zamlčovanie závažných informácii, neobjektívne správy alebo reportáže. To všetko spôsobuje stratu 

dôvery v médiá. V zábavných programoch sublimovanie, stupňovanie vážnych životných 

a spoločenských problémov, zavádzanie o možnostiach dosiahnutia úspechu,  zavádzanie o možnosti 

výhry, podsúvanie pseudopotrieb, podporovanie konzumného spôsobu života, zamieňanie ideálneho 

sveta so skutočným, prezentovanie násilia ako niečoho prirodzeného pri riešení konfliktov a pod. 17 

                                                           
13 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.246 
14 GLORIA, B. Zakázaná rétorika. Praha: Portál 2001, s.10 
15 GLORIA B. Zakázaná rétorika, s.11-12. 
16 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.244 
17 REMIŠOVÁ, A. Etika médií, s.246 
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1.3.3 Vplyv médií na morálku 

Príklad z biblie, Jakob podľa toho akú palicu postavil pred ovce, také sa rodili v stáde.18 To aký obraz 

a vzory postavíme pred oči tejto generácie, taká generácia povstane. Morálka je norma, podľa ktorej 

určujeme, čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo nesprávne. Morálka jednotlivca je regulovaná 

skupinou a prostredím, v ktorom sa nachádza. Médiá majú obrovský vplyv na stav spoločnosti ako 

celku, ale aj na myslenie a správanie sa jednotlivcov. Ich vplyv vývojom a rozširovaním techniky čoraz 

viac a viac rastie. Spravodajské aj zábavné produkty sú každodennou súčasťou  života miliardy ľudí, čo 

ma značný vplyv. Médiá postupne spoločnosť infikovali svojím životným štýlom a zmýšľaním ľudí, 

ktorí ich tvoria a veci, ktoré sú zlé a prevrátené prezentujú ako dobré a normálne. Vytvorili sa názory, 

že to, čo prezentujú médiá, to je teraz už „moderné“ a „normálne“ a preto v poriadku. Jeden z ich 

úspechov prečo sa im to tak podarilo lebo aj hrané a vymyslené veci prezentujú ako reálne normálne. 

Obzvlášť ak ich prezentujú alebo hrajú osobnosti ktoré si ľudia berú za vzory. Ich neustály vplyv, ak 

 chýba práve poznanie Božie, na základe ktorého by sme to mohli rozsúdiť. Kto ale určuje čo je dobré 

alebo zlé?! Nie je to spoločnosť, ani doba, ani vladári, ale Boh! Boh určuje, čo je dobré a čo zlé, čo je 

hriech a čo nie je hriech. Čo sa týka prijímania vplyvu médií, dospelí vedia oveľa lepšie odfiltrovať 

negatívny vplyv médií, ale čo sa týka teenagerov a deti, nemajú až tak dobré vyvinuté rozsudzovanie 

a skúsenosti, aby dokázali rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé, čo je realita a čo fikcia. A keďže to vidia robiť 

ich vzory, tak to považujú za normálne. Je dôležité spomenúť aj to, že každý človek má v sebe 

svedomie od Boha, ktoré mu pomáha určovať, čo je dobré a čo je zlé. Avšak hlas svedomia vie byť 

veľmi ľahko potlačený tlakom spoločnosti.  

2 Internet 
Výskum a vývoj internetu začal začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia vo Veľkej Británii.19 

Internet sa začal výrazne šíriť v neskôr v osemdesiatych rokoch do Európy, Austrálie, začiatkom 

deväťdesiatych rokov aj do Ázie prenikol.20 Internet je v podstate na scéne relatívne krátko, ale jeho 

vývoj a rozšírenie je bleskové. Dnes sa už stal bežným až nevyhnutným prvkom. Čo sa týka Slovenska, 

dnes je už skôr nemožné nájsť občana, ktorý by nemal e-mail alebo prístup na internet. Prístup na 

internet má už dnes väčšina ľudí, či už doma alebo v práci. Je bežné že ho majú aj na školách, 

internátoch, v obchodných centrách, na autobusových staniciach, ale aj na uliciach a v dopravných 

prostriedkoch. V podstate prístup na internet môžeme mať každý, stále a na každom mieste. Tým 

                                                           
18 1M 30,37-39 
19http://en.wikipedia.org/wiki/Internet> Prvý krok: heslo v anglickej časti: Internet, Kapitola: História, [cit. 

2013-03-12] 
20http://en.wikipedia.org/wiki/Internet> Prvý krok: heslo v anglickej časti: Internet, Kapitola: História, [cit. 

2013-03-12] 
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nehovorím, že ešte nie sú miesta na svete, kde nie je pripojenie na internet alebo že každý nosí pri 

sebe mobil s neustále spusteným internetom. Len to, že k tomu pomaly spejeme a už je to reálne. 

Spôsoby pripojenia na internet, prostredníctvom mobilov a počítačov, môže byť pripojenie cez kábel, 

alebo modem, alebo Wi-Fi (bezdrôtové pripojenie) alebo prostrednictvom mobilného operátora. 

„Internet je celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré používajú 

štandardný internetový protokol (TCP / IP), slúži miliardám užívateľov po celom svete. Je to sieť 

sietí, ktorá sa skladá z miliónov súkromných, verejných, akademických, obchodných a vládnych 

sietí, s miestnym aj globálnym rozsahom, ktoré sú prepojené širokým poľom elektronických, 

bezdrôtových a optických sieťových technológií. Internet nesie širokú škálu informačných zdrojov 

a služieb, ako sú prepojených hypertextových odkazov a dokumentov na World Wide Web 

(WWW) a infraštruktúru pre podporu e-mailov“.21 

Internete ma v sebe taký veľký potenciál, že dokáže do seba obsiahnuť aj ostatné médiá,. napr. 

tlač, reklamu, knihy, televíziu, hudbu, rozhlas, video aj audio nahrávky a pod. Elektronické médiá ako 

rozhlas a televízia narušili doterajší platný sociálny stereotyp používania tlačových médií, prekonali 

jedinečnosť priestoru a času. Tento jav sa stal ešte výraznejším pri používaní internetu.22 Internet tak 

isto vďaka messengerom, fóram a rôznym sociálnym sieťam, ktoré sa začínajú ľudia používať častejšie 

ako e-maily. Urýchľujú komunikáciu s ľuďmi na veľké vzdialenosti a možnosť veľkého počtu 

požívateľov. Vďaka Internetu si ľudia po celom svete môžu behom pár sekúnd vymieňať informácie, 

obrázky, programy, správy a komunikovať spolu a v reálnom čase bez oneskorenia na veľmi veľké 

vzdialenosti, čo by inak mohlo trvať aj niekoľko dní. Pre dnešnú dobu je charakteristické, že znižujú 

nutnosť osobného styku, čo môže byt aj dobré aj zlé. Výhodou je to že môžeme komunikovať na 

veľké vzdialenosti a byť pravidelne v kontakte s blízkymi. Nevýhodou je to že nás to môže separovať 

od ľudí, sociologický aspekt.. Vďaka internetu vznikli aj internetové obchody, ktoré značne ovplyvňujú 

priemyselné reťazce. „Čas sa pre nás stáva relatívnym, pretože môžeme súčasne vnímať udalosti 

odohrávajúce sa na rozličných fyzických miestach a v rôznych sociálnych situáciách. Čím viac médium 

dovoľuje ľuďom získavať informácie bez nutnosti opustiť pôvodné miesto, prerušiť staré putá, tým 

viac prispieva k homogenizácii štádií socializácie.“23 Existencia kyberpriestoru, ktorý bol pred 

dvadsiatimi rokmi iba snom, že by ľudia sa stretávali vo virtuálnom svete, kde by spolu komunikovali 

                                                           
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet> Prvý krok: heslo v anglickej časti: Internet, Kapitola: Internet, [cit. 

2013-03-12] 
22 POLÁKOVÁ, E. Možnosti a nebezpečenstvá internetovej, PaedDr. , doc. Eva Poláková PhD. Fakulta 

masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 3. Internetová komunikácia a zmeny sociálno - komunikačných 

situácií, s.3 
23 POLÁKOVÁ, E. Možnosti a nebezpečenstvá internetovej, 3. Internetová komunikácia a zmeny sociálno - 

komunikačných situácií, s.3 
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a zabávali, sa stala realitou.24 „Tento priestor poskytuje nové formy a možnosti prekračovania 

doterajších fyzických, geografických, komunikačných bariér. Orientácia v obrovskej, relatívne ľahko 

dostupnej mase informácií je čoraz ťažšia. Človek musí reagovať na situáciu, v ktorej sa z informácií 

stáva tovar a ich vlastnenie zvyšuje moc.“25 

2.1 Internet ako moderný nástroj  
Moderna je obdobie európskych dejín od roku 1500-1900. Ktorá ma charakteristické črty ako 

technický pokrok, mechanickosť, materializmus, realistickosť, racionalizmus, ale aj hľadanie podsiatia 

bytia, evolúcia, román atď. 26 Posledná časť novoveku je od roku 1918/1945 dodnes, nazýva 

„Najnovšie dejiny“ alebo „Súčasné dejiny“, toto obdobie je súčasťou moderných dejiny, alebo 

neskorého novovek. 27 Pridávne meno moderný, tak isto znamená hodiaci sa do novej doby, 

vyrastajúci z nej, k nej primeraný, novodobý.28 Internet je moderný nástroj v zmysle, že je 

charakteristický pre našu súčasnú, technicky pokročilú dobu, vyrástol z nej, hodí sa k nej ale je aj k nej 

primeraný. V práci budem často používať namiesto slova moderný pojem súčasný alebo dnešný. 

Tieto pojmi v práci zamieňať ako synonyma, kvôli tomu lebo sa mi k tomu pasujú oveľa lepšie. Chcem 

nimi poukázať na aktuálnosť pre jeho využitie v súčasnej dobe, tak isto to je kľúčový nástroj pre 

komunikáciu aj v budúcnosti. 

2.2 Zóny na internete 
Internet ma niekoľko zón. Jednou z nich je „biela zóna internetu“, ktorá je považovaná za legálnu 

a verejnú a nijako sa neporušujú ani autorské práva. Existuje tak zvána „šedá zóna internetu“. To je 

časť internetu, ktorou jasne neporušujeme žiaden zákon, ale je neetická alebo spoločenský 

nevhodná. Do šedej zóny patrí hacking a cracking, oblasť šírenia softwaru, hudby a videí s 

porušovaním autorských práv a oblasť erotiky. Šedá zóna sa dotýka až prelína s tak zvánov „čiernou 

zónou internetu“. V tejto zóne je internet využívaný pre protizákonné napr. šikanovanie, vydieranie 

apod.29  

                                                           
24 AUKSTAKALNIS, S ., BLATNER. D, Reálně o virtuální realitě, Umění a věda virtuální reality, Jota, Brno 1994,s. 
25 POLÁKOVÁ, E. Možnosti a nebezpečenstvá internetovej,  1. Uvod s.1 
26 http://sk.wikipedia.org/wiki/moderna_(dejiny)> Prvý krok vyhľadávanie: Moderna, časť Dejiny [cit. 2013-

04-19] 
27 http://sk.wikipedia.org/wiki/Najnovšie_dejiny> Prvý krok vyhľadávanie: Novovek/Najnovšie dejiny. [cit. 

2013-04-19] 
28 Slovník cudzích slov, Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo- Mladé Leta, 2005, Heslo: moderný s. 

644  
29 POLÁKOVÁ, E. Možnosti a nebezpečenstvá internetovej, 2. Aplikácia elektronických sietí vo vzdelávacej praxi 

a netiketa s.3  
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V poslednom čase sa viac uvažuje o možnom sociálno – psychologickom ohrození ako o 

možnostiach pozitívneho vplyvu na príjemcu.30 Na Slovensku existujú stránky proti ilegálnemu 

zneužitiu internetu či už kvôli šikanovaniu, porušovaniu súkromia, šíreniu rasizmu, detskej pornografii 

a iným veciam.31 A cieľom týchto stránok je prevencia rizík internetu so zameraním hlavne na tých 

najmladších. Lebo problém je ten, že neplnoletí majú bez problémov prístup k nevhodnému 

materiálu.  

2.2 Virtuálna realita 
„Virtuálna realita- Počítačom vytvorené interaktívne trojrozmerné prostredie, do neho sa 

človek totálne ponorí.“ Jaron Lainer zakladateľ firmy VPL, Research, v roku 198932 

Raz v budúcnosti bude virtuálna realita tak skutočná, že ju nerozlíšime od našej 

skutočnosti.33Počítač, médiá a internet sú nástroje vďaka ktorým môžeme vytvoriť virtuálnu realitu. 

Virtuálna realita nie je skutočná realita, skôr to je simulácia reality alebo napodobenina, ktorá 

ponúka široké spektrum vymyslených svetov. Virtuálna realita je vytvára zobrazenie zložitých 

informácií, matematického sveta počítača v obrazoch, manipulácie a interakcie človeka 

prostredníctvom počítača. Teda jedná sa o počítačovú realitu. Predstavuje dialóg človeka s počítačom 

v rozhraní (interface).34 Ponoriť sa do virtuálnej reality trojrozmerného sveta sa môžeme aj cez 

počítač, človek môže sa môže stať súčasťou virtuálnej reality že mu nasadím okuliarov 

a slúchadiel(zmysly) a nachádza sa vo vymyslenom svete, v ktorom je v interaktívnej komunikácii 

s počítačom. Vo virtuálnej realite počítač určuje, čo môžeme vnímať, alebo ten, kto ovláda ten 

počítač. Ľudia sa dokážu až tak ponoriť do virtuálnej reality, že nevnímajú okolie. Ľudia často utekajú 

z reálneho sveta do virtuálneho, aby tam našli oddych od reálneho, ale časom sa z toho môže vyvinúť 

závislosť. Stráviť svoj život vo vymyslenom svete, a tým sa môže pripraviť o skutočnú realitu. Ľudia 

potrebujú niekedy na chvíľku vypnúť, a tak ujsť do virtuálneho sveta. A do istej miery to môže byť 

prospešné pre ľudskú psychiku, ako relax a uvoľnenie mysle. Náš svet reálny je oveľa farebnejší 

a zaujímavejší ako počítačový. Do akej miery sme schopný napodobniť realitu? Dnes sme už oveľa 

ďalej a dokážeme ju oveľa presnejšie ako kedykoľvek predtým vytvoriť.35 Bežne sa rieši problém pri 

deťoch, ktoré sú závislé na počítačových hrách a nielen pri deťoch. Virtuálna realita môže byť aj veľmi 

užitočná. Napríklad na vytváranie modelov budov, pre architektúru alebo pre medicínu na lepšie 

                                                           
26 POLÁKOVÁ E., Možnosti a nebezpečenstvá internetovej, NTONACE s.1 
31 www.stopline.sk, www.zodpovedne.sk, www.pomoc.sk...  
32 AUKSTAKALNIS, S., BLATNER, D., Reálně o vrtuální realitě s. 13 

33 AUKSTAKALNIS, S., BLATNER, D., Reálně o vrtuální realitě s. 19 
34 AUKSTAKALNIS, S., BLATNER D., Reálně o virtuální realitě, s.7 
35 Napríklad známa on-line hra World of Warcraft 

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.pomoc.sk/
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poznanie ľudského tela a pochopenie, kde sa jednotlivé orgány nachádzajú v ľudskom tele.(čo už je 

realita) Také niečo by dokázalo veľmi uľahčiť študentom medicíny štúdium, než učenie sa z knihy. 

Dnes je už úplne bežné, že ľudia vstupujú do virtuálnej reality a komunikujú navzájom spolu(On-line 

hry), čo môže mať aj výhodu, a to dopomôcť k zlepšeniu tímovej práce. Ale skôr to spôsobuje, že 

ľudia utekajú radšej do virtuálnej reality a zabudnú na skutočnú realitu. Jedno z mojich osobných 

pozorovaní je, že ľudia vo virtuálnej realite určite nebudú myslieť na Boha.  

2.3 Temné časti internetu 
Budem ponajprv písať o temnej stránke internetu a jeho zákutiach, ktoré na nás číhajú z neho, a 

neskôr o možnom využití internetu pre komunikáciu evanjelia. Vymenujem tie, ktoré pokladám za a 

najčastejšie. 

2.3.1 Závislosť na internete 

„Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný.“ (1K 

6,12) 

Ako som už vyššie spomenul, internet je súčasť nášho každodenného života. V istom zmysle 

sme na tomto prvku dnešnej doby každý závislý, potrebujeme ho pre bežné fungovanie, 

pre zaradenie sa do dnešnej spoločnosti. Používanie môže prerásť do až do netholizmu, čo je závislosť 

na internete, alebo MMORPG závislosť na virtuálnom kyberpriestore.36 Apoštol Pavel hovorí, že 

všetko môžem (okrem hriechu), ale nemám sa dať ničím zotročiť(Ekm), alebo nebudem ničím 

ovládaný (Roh). Závislosť nás ovláda a zväzuje do otroctva nejakej veci.  Spravidla prichádza postupne 

a nepozorovane s postupným zvyšovaním „dávok“. K uvedomeniu si závislosti prichádza často 

neskoro, až vtedy, keď si s tým jej „obeť“ nevie rady. Znaky závislosti na internete sú podobné ako pri 

iných návykových látkach, napr. drogách, alkohole alebo cigaretách. Rýchlo získaný prijemný pocit, 

pri ktorom sú do tela uvoľňované tak zváne takzvané hormóny šťastia (endorfín, dopamín). Opis 

závislosti na nových technológiách cituje zo stránky www.zodpovedne.sk, ktorá sa presne zaoberá 

problematikou internetu.37  

Zmeny nálady – ak sa človek práve nevenuje aktivite, tak sa mení jeho nálada, reaguje 

podráždene, je nervózny, nesústredený. Prehnane reaguje aj na to, ak ho niekto pri jeho 

aktivitách vyruší alebo ho za jeho správanie kritizuje. 

                                                           
36 netholizmus - odborný výraz pre závislosť od internetu (odvodené od slov slov „net“ a koncovky „holizmus“, 

ako v slovách alkoholizmus, workoholizmus).  

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) je online počítačová hra, v ktorej hráč vystupuje a 

koná ako fiktívna postava v komplexnom virtuálnom svete. Hra umožňuje súčasné zapojenie tisícov hráčov po 

celom svete a ich vzájomné interakcie  

Z internetového zdroja: http://www.zodpovedne.sk/kapitola3.php?kat=zavislosti1  
37 http://www.zodpovedne.sk/kapitola3.php?kat=zavislosti1 > Prvý krok: Závislosti, [cit. 2013-03-12] 

http://www.zodpovedne.sk/


16 

 

Zvyšovanie tolerancie – na vytvorenie príjemného pocitu potrebuje človek tráviť pri aktivite 

stále viac času. Nie je schopný prestať v čase, ktorý si dopredu naplánoval, stále nájde ešte 

niečo, čo potrebuje spraviť (dokončiť ďalší level v hre) alebo si pozrieť (ďalšie videá alebo 

stránky).  

Abstinenčné príznaky – po prerušení aktivity sa dostavujú nepríjemné pocity, rovnako ako aj 

vtedy, keď sa človek dlhšiu dobu nemôže aktivite venovať. Po svojej aktivite túži rovnako ako 

drogovo závislí po ďalšej dávke drogy. Reaguje podráždene, ak sa nemôže dostať k počítaču 

alebo ak sa ocitne niekde, kde nie je pripojenie na internet alebo mobilný signál.  

Konflikty s okolím – človek sa kvôli svojej závislosti dostáva do konfliktov s okolím, pretože 

zanedbáva svojich blízkych, školu, prácu či ostatné záujmy, nedodržiava dohodnuté termíny.  

Recidívy – aj keď sa človek snaží závislosti vyhýbať, skúša s ňou prestať alebo ju aspoň 

obmedziť, často jej znova podľahne. Pri recidíve býva dokonca vtiahnutý rýchlejšie a hlbšie.  

Zmiešané pocity – človek na jednej strane prežíva príjemné pocity a úľavu, keď sa môže 

venovať svojej aktivite na internete, na druhej strane má pocit zlyhania, keď sa mu 

opakovane nepodarí vyhrať nad závislosťou. Tiež má pocity hanby a viny, výčitky svedomia 

kvôli času, ktorý trávi na internete alebo kvôli aktivitám, ktorým sa venuje (napr. závislosť na 

internetovej pornografii).  

2.3.2 Pornografia na internete 

„Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj 

zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.“ ( Mt 5,28) 

„A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť,... A tí, ktorí 

sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.“ (G 5,19,24) 

Slovo pornografia sa skladá z dvoch gréckych slov porné- cudzoložstvo a grafé- obraz, fotka. 

Jednoducho spojené sú to obrázky obsahujúce cudzoložstvo. Pornografia je hriech. Pornografia 

v istom zmysle obsahuje hneď prvé štyri hriechy vymenované medzi skutkami tela (cudzoložstvo, 

smilstvo, nečistota a nestudatosť). Nečistota, závislosť a žiadostivosť, sú skutky tela ktoré produkujú, 

neuveriteľne negatívne ovplyvňujú zmýšľanie ľudí aj sexuálnu a  duchovnú klímu spoločnosti. Fakt je, 

že jedno z ôsmich vyhľadávaní na internete je vyhľadávanie pornografie.38 Pornografia negatívne 

neovplyvňuje iba mužov, ale aj ženy. Objavila sa veľká závislosť na pornografii hlavne medzi 

študentmi.39 Budem vyberať a porovnávať štatistiky z časopisu EMQ z roku 2004 a oficiálnej 

internetovej stránky www.covenanteyes.com ktorá sa zaoberá presne týmito štatistikami. Podľa 

štatistík z vydania časopisu 70% závislých skrýva svoj zlozvyk. Ostatných 30% udržuje informatívny 

                                                           
38 http://www.covenanteyes.com/pornstats/> Pornography Statistics: Annual Report 2013, Porn in churche 

[cit. 2013-03-04] 
39 EMQ,  Evangelical Missions Quarterly, Januar, 2003, Mission and the internet, The dark side of internet s. 54 
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materiál v obsahu e-mailu. Až 85% mladých mužov a približne 50% žien pozerajú porno aspoň raz za 

mesiac.40 Medzi kresťanmi je 50% mužov a 20% žien závislých na pornografii. Čo sa týka služobníkov, 

tak 51% pastorov povedalo, že porno na internete je možné pokušenie, 37% povedalo že majú 

pravidelný tok bojov s tým. Značne k tomu dopomáha ľahká dostupnosť, anonymita a pravidelne sa 

objavujúce odkazy na internete alebo nevyžiadaná pošta. Čo sa týka teenegerov, 50% chlapcov a 32% 

dievčat sa s tým stretlo do dvanástich rokov. Na internetovom prehliadači pod heslom „free porn“ 

v roku 2004 našlo 1,4 milióna odkazov, dnes (3.3.2013) po skoro desiatich rokoch, našlo behom 0,17 

sekundy viac ako 507 miliónov odkazov. Internet je tým čoraz viac preplnený. To že od roku 2007 

klesol zisk priemyslu o 50%, kvôli rozšíreniu sa voľne si stiahnuteľnému materiálu, to neznamená, že 

nespĺňa svoj účel, hoci voľne stiahnuteľný materiál koniec koncov tak isto bude podporovať finančne 

priemysel.41 Účelom pornografického nie je vzdelávať ľudí v oblasti intimity, ale Diablov nástroj na 

deformovanie pohľadu na sex a zaplavovanie celého sveta sexuálnou nečistotou. Je to aktuálny 

problém, ktorý prichádza cez médiá, obzvlášť cez internet. Pred týmto problémom si nesmieme ako 

cirkev zakryť oči a tváriť sa, že neexistuje a nekázať proti tomu lebo by nás pomaly pod povrchom 

zničil. Už vznikli kresťanské internetové stránky, ktoré sa zaoberajú touto tematikou a bojujú proti 

nej: www.pinkcross.org a na Slovensku www.pornojeloz.sk. Odkrývajú zvrátenosť, temnotu a násilie 

v porne. Ďalším faktorom po ľahkej dostupnosti je anonymita. Človek, ktorý do tejto závislosti upadá, 

myslí si, že ostáva v anonymite. 42 Tento hriech a závislosť nie je až tak viditeľná ako iné závislosti, 

napríklad alkoholizmus. Hovorí sa, že závislosť na pornografii vzniká najrýchlejšie, rýchlejšie než na 

drogách. Boh hovorí aj dnes svojim deťom: „Buďte svätí, lebo ja som Svätý“.43 Božia bázeň je o tom, 

že Boh vie o všetkom a jemu je všetko odkryté, a jemu samému sa budeme raz zodpovedať. Božia 

bázeň a zachovávanie božích prikázaní je niečo, čo nás chráni od pádu do hriechu. Pavel nás cez 

Svätého Ducha vyzýva, aby tí, ktorí sú Kristovi, si ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.44 

2.3.3 Pochybné „chatovanie“  

„Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Tedy buďte opatrní jako hadi a prostí jako 

holubi.“ (Mt 10,16) 

Chat je anglické slovo, ktoré znamená rozhovor alebo rozprávať sa. Je to slovo prevzaté 

z angličtiny do slovenčiny aj ako čet, četovanie, pokec. Znamená viesť dialóg s jedným alebo 

viacerými používateľmi, pomocou internetu a počítača v reálnom čase. Súčasnosti je už možne pri 

                                                           
40 http://www.covenanteyes.com/pornstats/> Porn and Young Adults, [cit. 2013-03-04]  
41 http://www.covenanteyes.com/pornstats/> [cit. 2013-03-04]  
42 EMQ, Evangelical Missions Quarterly, Januar, 2003, Mison on the WEB, The dark side od internet s52-54 
43 1Pt 1,16 
44 Mt 23,26; Hb 4,13 
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čete komunikovať nielen cez text, ale aj pomocou obrázkov, animácií, audio a video rozhovorov 

a pod. V prípade hlasového chatu, ktorý sa podobá na telefónny hovor cez internet, hovoríme 

o audiochate. V prípade, že sa účastníci chatu vidia aj cez video, hovoríme tomu videochat.45 Je to 

vynikajúci nástroj pre komunikáciu medzi ľuďmi. Isté percento kresťanov ho pravidelne využíva na 

šírenie evanjelia (anketa). Prináša však nebezpečenstvo, o ktorom sa málo hovorí, ako zverejnenie 

osobných údajov,  ktoré môžu byť zneužité, ľudia na Internete zvyknú byť viac otvorení, a ľahšie 

poskytovať údaje o sebe. Ďalším je na prvý pohľad nevinné chatovanie, ktoré môže prerásť do 

pravidelného chatovania a flirtovania. A tak vznikne vzťah, ktorý môže spôsobiť rozbitie manželstva 

a podobne.46 Sme ako ovce ako medzi vlkmi, preto nás Pán vyzýva, aby sme boli opatrní ako hady. Čo 

robíme, s kým a koľko času strávime, aké informácie a materiál o sebe poskytneme.  

Disinhibičný efekt47 – kvôli zdanlivej anonymite internetu majú ľudia menej zábran, sú menej 

opatrní, ľahšie a rýchlejšie prezradia o sebe intímne detaily, robia veci, ktoré by si v reálnom 

svete nedovolili. 

3 Evanjelium a komunikácia evanjelia 
„Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale jako budú vzývať toho, v ktorého 

neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa? A zase jako budú 

kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, 

ktorí zvestujú dobré veci! Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril 

našej zvesti? Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Ale hovorím: Či ozaj nepočuli? 

Áno: Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová do končín obydlenej zeme“. (R 10,13-18) 

3.1 Definícia evanjelia 
Evanjelium je z gréckeho slova, ktoré sa skladá z dvoch ďalších slov ευ- dobrý, radostný a αγγελιον- 

posolstvo, správa. Pojem evanjelium znamená dobrú správu alebo radostnú zvesť o znameniach 

Božej dobroty.48 To, že pokuta za naše hriechy bola zaplatená. Nemusíme už byť odsúdení za naše 

hriechy. Putá, ktoré nás zväzovali, môžu byť roztrhnuté, už ďalej nemusíme žiť v strachu a vinní pred 

Bohom za naše hriechy. Cena za hriech je smrť, teda odsúdenie do Pekla. Ale „Boh nás tak veľmi 

miloval, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“49 

Boh z lásky k nám poslal svojho Syna, pretože nás miloval. On zaplatil do poslednej kvapky svojej krvi 

na kríži za nás, aby my sme nemuseli byť odsúdení, ale ospravedlnení. To je vážne dobrá správa. Náš 

nezaplatiteľný dlh, bol zaplatený samým Bohom, aby sme nemuseli ísť do Pekla ale do Neba! Kľúč 

                                                           
45 http://sk.wikipedia.org/wiki/Chat  Prvý krok: Chat, [cit. 2013-03-12], 
46 EMQ, Evangelical Missions Quarterly, Januar, 2003, Mison on the WEB, The dark side of internet, s54 
47 http://www.zodpovedne.sk/kapitola3.php?kat=zavislosti1, [cit. 2013-03-12] 
48 GERDMAR A., Žive Slovo Teológia a umenie kázania, Uppsala, 2009, s. 26 
49 Ján 3:16 
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k tomu, ako byť spasený je vzývať Ježiša Krista ako Pána.50 Pavel sa veľmi dobre pýta, ako budú vzývať 

ľudia niekoho, o kom nepočuli. Na to, aby ľudia mohli uveriť v Ježiša Krista, potrebujú o ňom prv 

počuť, počuť tu dobrú správu. To je našou povinnosťou, ktorí sme poslaní do celého sveta, získavať 

učeníkov. Hlas evanjelia dobrej správy sa musí rozniesť do celého sveta, Boh to tak plánuje a plánoval 

od začiatku. Je napísané „Uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme“51 

Preto pre nás by evanjelizovať malo byť úplne prirodzené. 

3.2 Definícia komunikácie 
Existuje veľmi veľa definícií komunikácie. V najširšom slova zmysle môžeme hovoriť o nej v zmysle 

prekonávania geografických vzdialeností medzi ľuďmi ako o leteckej, automobilovej alebo námornej 

komunikácii. Ale tento ráz budem mať na mysli a budem zameraný na medziľudskú komunikáciu 

a komunikáciu evanjelia. Komunikácia je z latinského slova communicare -robiť niečo spoločne 

s niekým, deliť sa s niekým o niečo, radiť sa, rokovať s niekým. Komunikácia je mnohostranný proces 

dorozumievania sa medzi ľuďmi. Je to tiež sociálne, myšlienkové, citové a intelektuálne vplývanie na 

iných ľudí.52 Komunikácia je nielen verbálnym vyjadrením prostredníctvom slov, ale deje sa aj na 

neverbálnej úrovni ako cez gesta, mimiku, symboly, emócie, skutky atď. Engel definuje komunikáciu 

ako „Komunikácie je proces, ktorým sa vytvára pochopenie u poslucháčov, keď kominikujucí vysiela 

svoju zvesť primeranými meradlami(kanálmi).“53 Tým, že komunikujeme, tak niečo zo seba 

predávame druhému. Nemôžeme dať inému to čo samí nemáme. Keď komunikujeme Božie slovo tak 

predávame jeho život, nádej a vieru inej osobe, komunikácie je teda o predávaní, ale tak isto aj 

o dorozumievaní sa navzájom medzi sebou. Najdôležitejšia vec ktorú sme povinní sa deliť a predávať 

ďalej, je Božie slovo.  

3.3 Moc Božieho Slova 
„Lebo slovo Božie je živé a účinné(mocné) a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce 

až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca“. 

(Hb 4,12) 

Dôvodom prečo je taká temnota v dnešnej, dobe je aj, preto lebo nie je rozšírené pravé 

poznanie Boha. Temnota je to že ľudia majú často skreslený pohľad o Bohu a veľa falošných predstav 

o ňom a aj o cirkvi. Tak isto často sú prezentované iné náboženstva a ekumenizmus a to tak isto 

                                                           
50 R 11, 9-11 
51 2K 4,13 
52 LIGUŠ, J. Medziľudská komunikácia(teologická propedeutika), Banská Bystrica, 1998, s6 
53 ENGEL, F.J. Getting Your Message Across. Applied principles in Gospel communication, OMF Literature Inc. 

Manila Phlippines 1991, s.18 
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prináša temnotu do spoločnosti.54 To spôsobuje, že ľudia hľadajú a blúdia, lebo nevedia ani kde 

hľadať. Šírenie Božieho slova je kľúčová vec pre spasenie sveta. Božie slovo je svetlom a najlepším 

riešením pre tmu je jednoducho priniesť svetlo, teda Božie slovo. S ním príde nádej, riešenie, 

spasenie, uzdravenie, oslobodenie, keď Ježiš videl že za ním ide zástup ako ovce bez pastiera, videl 

ich potreby, tak ich začal vyučovať. Ježiš vie najlepšie ako naplniť potreby ľudí a vie, že naučiť Božej 

ceste je lepši a trvalejšie riešenie, pre ich problémy. Riešením pre temnotu a problémy súčasnosti je 

komunikovať Božie slovo. Božie slovo je živé, obsahuje v sebe Boží život, ktorý naše vnútro 

nevyhnutne potrebuje. Ježiš, keď bol na púšti a postil sa, odrazil pokušenie vyznaním „Človek nebude 

žiť iba zo samého chleba ale z každého slova ktoré vyšlo skrze ústa Božie.“55 Božie slovo je pokrm pre 

naše vnútro, ktorý potrebujeme rovnako ako fyzický pokrm pre naše telo, dokonca ešte viac 

potrebný. Každý jeden kresťan potrebuje život z Božieho slova a ním žiť, ak ho nemá, tak je duchovne 

buď podvyživený alebo mŕtvy. Keď náš duch prichádza do kontaktu so živým Božím slovom, tak 

v momente ožíva, hoci možno to rozum tomu úplne nechápe. Božie slovo tak isto aj produkuje vieru, 

ale aj potrebuje vieru, aby mohlo rásť. 

3.3.1 Oživenie Slova 

Každé Božie slovo je živé, ale každá litera potrebuje byť oživená Duchom Svätým,. vtedy sa stáva 

aktívnym. Písmo napísané či už na pergamene, papyruse, cigaretovom papieri alebo zobrazené na 

monitore, bez oživenia Duchom je iba literou, ale v momente oživenia Duchom Svätým, sa slovo to sa 

stáva aktívnym. Také živé slovo prináša zmenu, pracuje, tvorí, uzdravuje, napĺňa nás, hovorí k nášmu 

vnútru, usvedčia z hriechov a mnoho iného. To slovo sa stáva nástrojom Ducha Svätého. Je to ako 

keď na austrálsku púšť prídu mohutné dažde a zem, ktorá bola predtým suchá a mŕtva, (hoci plná 

potenciálu života), úplne ožije, rozzelená sa a krásne kvety z nej vyrastú. Ten obrovský potenciál 

života, ktorý je v zemi, sa až dažďom prejaví a vyrastie. Také isté to je aj s literou. V momente, keď je 

Bohom oživená, nič nehovoriace slová okamžite ožijú a čítanie Písma sa zrazu stane viac než aktuálne, 

pútavé a živé. Niekedy môže byť dlhú dobu siate do ľudského srdca slovo, ale až v momente oživenia 

vyrastie a pôsobí znovuzrodenie, zmenu, oslobodenie, uzdravenie atď. 

3.3.2 Ježiš je Slovo 

Keď zvestujeme Božie slovo, tak vlastne zvestujeme Krista! Ježiš je nazvaný Slovom na viacerých 

miestach. Najznámejšie je v Jánovi „A on, to Slovo sa stalo telom“ a v Zjavení Jána, kde prichádza 

druhýkrát na zem s armádou  na bielom koni a ma napísané na páse„a jeho meno sa zovie: Slovo 

                                                           
54 Ekumenizmus- nie v zmýsle zjednocovania sa cirkvi, ale iných náboženstiev ako budhizmus, hinduizmus(duch 

asisi a New ageu) 

55 Mt 4,3-4 
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Božie“.56 Potom je napísané, že Boh všetko stvoril skrze svoje Slovo.57 To isté je aj potvrdené v prvom 

liste Korinťanom „že jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko (stvorené)“.58 Ježiš sám je Slovo, 

skrze ktoré Boh Otec stvoril všetko a bez ktorého nič, čo existuje, by nemohlo existovať. A nie len 

všetko, čo existuje, bolo stvorené skrze neho, ale aj on to udržuje, aby to naďalej existovalo.59 

3.3.3 Slovo má obsah 

Každé slovo nie je iba mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré sluchovými vnemom vie náš 

mozog rozlíšiť ako nejaký zvuk alebo slovo. Alebo slovo na páperi nie je len atramentová machuľa 

ktorá nič nehovorí. Či už slovo alebo aj nejaké zvuky ako napríklad siréna, gong, trúba (varovať, 

zhromaždiť) nesú nejaký obsah. Tak, ako nádoba(slovo), má nejaký obsah (posolstvo). Slová sú 

nádoby, ktoré môžu obsahovať nádej i beznádej, sklamanie i povzbudenie, dokážu zraniť alebo 

uzdraviť. Čo sa týka Ježiš tak on sám povedal, že je Jeho slová sú Duch a Život. Oni, tie slova 

obsahovali Boží život, Božie obživenie a Ducha Svätého. Práve preto mohli o jeho slovách povedať, že 

jeho reč bola mocná, nie ako reč zákonníkov a farizejov. Slová, ktoré sú vyrieknuté Bohom, majú 

veľkú moc, lebo nesú Jeho autoritu. Keď prijímame slovo, môže zmeniť, ovplyvniť alebo zasiahnuť 

nášho ducha alebo myseľ. Slovo ma svoju moc inak by nás samo o sebe mechanické vlnenie mohlo 

zraniť na duchu? Niekedy môžeme počuť, ako ľudia povedia „To slovo, čo si mi povedal, ma 

zranilo/požehnalo“. Slová majú svoj obsah. 

3.3.4 Moc Božieho Slova pre spasenie 

Každý jeden učeník Ježiša Krista je splodený z neporušiteľného semena a to z Božieho Slova.60 Ježiš 

povedal Nikodémovi, že ak sa nenarodíte z vody a Ducha nemôžete nikdy uzrieť kráľovstvo Božie. 

Voda podľa listu Efežanom je symbolom pre Božie slovo.61 Božie slovo a Duch Svätý sú tí, ktorí v nás 

pôsobia znovuzrodenie, že sa stávame duchovne novými bytosťami. Pokiaľ naše vnútro nie je 

premenené a zrodené Božím slovom, tak nie sme spasení. 62 Bez neho to nie je možné a bez 

znovuzrodenia nie je možné byť spaseným. Tak isto ho potrebujeme aj na udržanie si spasenia.63 

Božie slovo v nás tak isto produkuje vieru, a viera produkuje poslušnosť Bohu. V Božom slove je moc 

pre spasenie každého a mimo neho nie je spasenie, v žiadnom učení Dalajlámu, ani Mohameda, ale 

iba v Božom slove, ktoré má svoj pôvod v Bohu Otcovi. To Slovo má v sebe moc, spasiteľnú, ale aj 

                                                           
56 J 1,14; Zj 19,3 
57 J 1,3; Gn 1 
58 1K 8,6 
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stvoriteľskú, ktorá dokáže meniť realitu alebo ju stvoriť. Tým istým slovom boli stvorené nebesia 

i zem. Boh pomocou svojho Slova urobil z ničoho všetko. Božie slovo je tak isto užitočné,  dokáže 

najlepšie prakticky pomôcť. Má moc nás očisťovať, povzbudzovať, učiť, karhať, naprávať 

a vychovávať, učiť v spravodlivosť, aby bol človek dokonalý a pripravený na všetko dobré.64 Je 

nevyhnutné pre zdravý rast k dokonalosti Božej, teda k tomu, aby sme boli takí, akými nás Boh sám 

chce mať. 

3.4 Spôsoby komunikácie evanjelia 
Ich zvuk sa rozniesol do všetkých končín zeme. Zvuk evanjelia o tom, kto je Ježiš a čo urobil, sa 

roznesie po celej zemi na svedectvo všetkým národom. Prv než budem hovoriť o možnostiach 

komunikovania evanjelia cez internet. Chcel by som rozobrať štyri druhy komunikácie evanjelia, ktoré 

považujem za najdôležitejšie.  

3.4.1 Kázanie 

„Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako 

počujú bez kazateľa?“ (R 10,14) 

Môžeme mať rôzne tradičné predstavy o tom, čo môže znamenať kázanie. Význam tohto 

slova, je v gréčtine ktorej bol písaný Nový zákon. Slovo κηρυσσεω ktoré je prekladané v Biblii ako 

kázať, znamená byť hlásateľom, pôsobiť ako hlásateľ, proklamovať na spôsob hlásateľa, vždy 

s náznakom oficiálnosti, vážnosti a autority, ktorú je potrebné počúvať a poslúchať.65 Kazateľ niesol 

autoritu toho, ktorý ho poslal. Nie je väčší poslaný, ako ten, ktorý ho poslal. Ten, ktorý ho poslal, je 

väčší. Niekedy to mohol byť kráľ, cisár alebo Boh. Vždy to niesol s oficiálnosťou a vážnosťou autority, 

ktorá ho poslala. Posol si nevymýšľa správu, on proklamuje správu, ktorú dostal od toho, ktorý ho 

poslal. Z kresťanského hľadiska, kázanie je proklamácia Božieho posolstva. Posolstvo, prichádza od 

vyššej autority, teda od Boha. Ak by sme kázali svoje vlastné múdre myšlienky vo vznešenej rétorike 

a nie Božie slovo, tak vzniká otázka, či ešte slúžime Bohu, alebo svojim zámerom.66 Boh nás posiela 

kázať Jeho slovo, lebo len to môže spasiť a vzbudiť vieru. Preto Písmo ospevuje tých, ktorí zvestujú 

radostné veci.67 Pričom kazateľ nie je iba pasívne médium, cez ktoré iba posolstvo prechádza, ale sám 

je tým posolstvom premenený. Pavel píše metaforicky, že my sme listom Kristovým, On sám je 

premenený Kristom. Ak niekto chce byť kazateľom, on sám musí zažiť to evanjelium vo svojom živote. 

Tým nevylučujem, že nie je možné, aby niekto, kto neprežil tu premenu, ešte by nemohol teoreticky 

                                                           
64 1Tim 3,16-17 
65 GERDMAR, A. Žive Slovo Teológia a umenie kázania, s.68 
66 J 7,18 
67 Iz 52,7 
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kázať. Ale to, že kazateľ má byť prvý premenený tým slovom. O komunikácii evanjelia ešte skrze 

kázanie budem hovoriť neskôr, kde ho budem prezentovať ako možnosť kázať cez internet. 

3.4.2 Vydávanie osobného svedectva 

Svedectvo je osobná skúsenosť s Bohom. Prináša a popisuje čo sme my s ním sami osobne zažili. 

Skutočné svedectvo je to, keď Boh zasiahol a Jeho zásah spôsobil zjavnú zmenu, ktorá by nenastala 

bez Neho. Keď evanjelizujeme a hovoríme zo svojej vlastnej skúsenosti s Ježišom, to má omnoho 

silnejší evanjelizačný vplyv na ľudí, než svedectvá spred dvoch tisíc rokov. Ľudia nepotrebujú vieru, 

ktorá fungovala iba pred dvoma tisícmi rokov, ale ktorá funguje aj teraz v dvadsiatom prvom storočí 

a dokáže aktuálne pomôcť ľudom. Svedectvá potvrdzujú posolstvo, to že posolstvo funguje a nie je to 

výmysel, ale pravda. Svedectvo môže byť o odpustení hriechov, obrátení, uzdravení či už vnútornom 

alebo fyzickom, uzdravení vzťahov, zabezpečení, zmenení atď. 

3.4.3 Komunikácia evanjelia skrze zázraky 

Židia žiadajú znamenia, ako potvrdenie, že je niekto poslaný Bohom, ale nielen Židia. Keď Ježiš vstúpil 

do svojej verejnej služby to, čo ho odlišovalo od iných rabínov je, že ho sprevádzali zázraky. Príkladom 

je verejné vyháňanie démonov, uzdravovanie chorých, malomocných, vzkriesenie mŕtvych 

alebo rozmnožovanie jedla. Zázraky ho vlastne potvrdzovali ako Mesiáša, išlo vlastne aj o  napĺňanie 

prorockých Písiem. Keď bol Ján Krstiteľ bol vo väzení a nebol si istý a pochyboval o Ježišovi, či je 

mesiáš, poslal svojich učeníkov za Ježišom sa spýtať, či on je Kristus. A Ježiš mu odpovedal „slepí 

vidia, chromí chodia, malomocní sú očisťovaní, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a chudobným sa 

zvestuje evanjelium“.68 Tieto nadprirodzené zázraky potvrdzovali jeho mesiášstvo a manifestovali, že 

Božie kráľovstvo sa priblížilo. 

„A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali 

divy. Ameň“. (Mk 16,20) 

Divy a znamenia sú súčasťou šírenia evanjelia, lebo potvrdzujú, že Boh stojí za tým Slovom. 

Biblickým príkladom je Pavol, ktorý zvestoval evanjelium napríklad v Korinte a Tesalonikách v moci 

a v duchu.69 Príklad zo súčasnosti: keď sa v Južnej Amerike na evanjelizáciách modlili za chorých, veľa 

ľudí prijalo Božie uzdravenie a v dôsledku toho sa veľa ľudí obrátilo.70 Evanjelium nie je o zázrakoch, 

ale o Ježišovi. Zázraky sú sprievodným znakom, ktoré sa dejú, aby potvrdili Slovo alebo aby priniesli 

Božie uzdravenie, vyslobodenie ako manifestáciu toho, čo pre nás Ježiš získal na kríži. Evanjelium je 

mocou Božou, na spasenie, uzdravenie, oslobodenie... Evanjelium nie je bez moci, ale ono má v sebe 

                                                           
68 Mt 5,11, Čo bolo potvrdenie proroctva z Izajaša 35. 
69 1K 2,1-3; 1Tes 1,5 
70 WAGNER, C. P.: Strategies for Church Growth, Ventura, CA : Regal Books, 1989, s.188-190. 
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moc. Ja osobne som o presvedčený, že zázraky by mali byť úplne bežná súčasť cirkvi aj v dvadsiatom 

prvom storočí. Keďže Ježiš Kristus je ten istý včera dnes i naveky. Preto nie je pre mňa otázka, či Boh 

môže robiť zázraky alebo či chce. Verím tomu, že chce. V tom prípade ostáva iba otázkou, ako do 

toho vojsť, aby sa to stálo úplne bežnou skúsenosťou v cirkvi. Ak by sme popreli moc evanjelia, tak za 

chvíľku by sme upadli do prekrúcania písma a filozofovania. 

„Ktoré, keď o ňom začal najdriev hovoriť Pán, nám ztvrdili tí, ktorí ho počuli, pri čom spolu 

svedčil Bôh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa 

svojej vôle“. (Hb 2,3-4) 

Boh môže potvrdzovať svoje Slovo rôznymi znameniami, divmi, zázrakmi, uzdraveniami, 

vyháňaním démonov (oslobodením), proroctvami, zjaveniami, udeľovaním rôznych mocí a Svätého 

Ducha. Boh tým, že koná zázraky, tak vlastne spolu svedčí so svojím služobníkom, že to slovo je od 

Boha. Neoslavuje ním služobníka alebo samotnú službu, ale samého Seba. To je spôsob Božej 

komunikácie. Ak by sa zázraky diali mimo Písma, teda boli by nebiblické, treba ich odmietnuť, aj 

v prípade ak by nás odvádzali ďalej od Boha. Niekedy je nebezpečenstvo v tom, že dar ktorý nám Boh 

dal, začneme uctievať. Izraeliti uctievali medeného hada, ktorého im dal Boh. Ak sa zjavne udeje 

zázrak na evanjelizácii, tak je asi najväčším svedectvom pre neveriaceho, lebo je hmatateľný dôkazom 

Božej prítomnosti. 

3.4.4 Komunikácia evanjelia skrze zmenený život 

My sme listom Kristovým. On do nášho srdca napísal svoj zákon a vylial na nás svojho Ducha. Za 

účelom, aby sme reprezentovali Jeho, Jeho charakter, jeho spôsoby, jeho postoje a tým kto je. To je 

zmysel nášho života. Do plnosti Krista síce krok za krokom spejeme, tak ako je napísané od slávy 

k sláve, ale to že je Kristus v nás nemôže byť prehliadnuté uprostred perverzného, sebeckého sveta 

kde sa všetci ženú za peniazmi. My máme svietiť ako svetlá vo vesmíre. A ak tak nežiarime, je čas na 

pokánie a zmenu. A tento život v čistote, láske, kde nás nenapĺňajú veci tohto sveta, ale sám Boh, 

ktorý je skutočne zmyslom nášho života, je tou najsilnejšou komunikáciou evanjelia pre naše okolie, 

že Ježiš je Kristus a on je v nás. Známy evanjelikálny kazateľ Daniel Pastirčák sa ráz opýtal svojej 

sestry, prečo sa nestala kresťankou, keď od mala vyrastala v zbore. Čo ju tak odradilo? Sama to 

nazvala prázdnotou, priemernosťou a bezcieľnosťou. 71 Niet divu, že taký život ju odradil. To je totiž 

to, čo zostane kresťanovi, ak nebude nasledovať Krista, ale nejaké mŕtve náboženstvo, keď sa nevloží 

do veľkého duchovného zápasu, ktorý vedie Boh za záchranu sveta.  

                                                           
71 PASTIRČÁK, D. Evanjelizácia naša zodpovednosť za národ, Univerzita Mateja Bela. PF KETM BB, November 
1989, s.28 
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4 Internet ako nástroj komunikácie evanjelia 

4.1 Komunikácia evanjelia cez internet 
Dnes je už prístup na internet možný skoro všade a skoro pre každého. Stačí sa len prihlásiť a už 

máme v postate prístup k celej svetovej sieti. Ak niečo dáme uverejníme na internete, tak si to môže 

ktokoľvek a kdekoľvek na svete pozrieť a môže to niekoho osloviť, pravda, dokiaľ to neodstránime. 

Kvôli tomuto nástroju je oveľa ľahšie si predstaviť rozniesť zvuk evanjelia po celom svete, až do 

posledných končín obydlenej zeme, než iba podomovými evanjelizáciami. Načrtnem iba štyri formy, 

akými by sa dalo cez internet komunikovať evanjelium. A neskôr sa k nim vrátim v empirickej časti 

a ankete. 

4.2 Evanjelizačné a inšpiračné videá na internete 
Internet je plný videoklipov, videí, ale aj filmov, ktoré majú rôzny obsah a účel. Niektoré z nich slúžia 

iba na pobavenie, iné môžu prezentovať niečo na zamyslenie alebo niečo na vzdelanie. Avšak mnohé 

môžu obsahujú násilie, pornografiu, o ktorej som hovoril v časti „temná stránka internetu“. 

Vytvorenie videí, ktoré by niesli jednoduché, zaujímavé, stručné, jasné posolstvo  evanjelia s Božími 

pravdami, ktoré by boli umiestnené na správnom mieste, a malo odkazy na kľúčových miestach, by 

mohlo mať dobrý zásah. Teda umiestnené na stránkach kde sa veľký počet ľudí pravidelne pohybuje 

by mohlo zasiahnuť tisíce ľudí. Mohlo by im len prerozprávať príbeh o Ježišovi, prinášať Jeho Slovo 

a jeho pravdy do tejto doby alebo viesť ľudí ku priamo k odovzdaní sa Kristovi. Aj dlhý film o Ježišovi 

dokáže priviesť ľudí ku Kristovi, aby sa zastavili v tejto uponáhľanej globálnej dobe. Nebezpečenstvo 

môže byť v tom, že ľudom sa nebude chcieť pozerať niekoľkohodinový film, ktorý hneď neupúta ich 

pozornosť. Nachádzame sa v dobe, v ktorej sme bombardovaní informáciami a informácie majú moc. 

Preto prirodzene na prvý pohľad nezaujímavý a dlhý materiál si nemusíme vôbec všimnúť alebo 

dopozerať do konca. Avšak krátke inšpiračné videá s hlbokým jednoduchým a Biblickým posolstvom, 

by mohli zastaviť súčasného človeka v tomto uponáhľanom svete, aby sa zamyslel. Mohli by 

obsahovať od povzbudení a hlbokých myšlienok z Božieho slova, svedectvá, zázraky. Stránky, ktoré sa 

takouto problematikou vecami zaoberajú sú na Slovensku www.mojpribeh.sk a v Čechách 

www.tv7.cz. Začína vznikať nová s obsahom takých videí zázrakov, proroctiev, oslobodení 

www.emmanuel.sk. 

4.3 Živé vysielanie a záznamy z bohoslužieb na internete 
Živé vysielanie cez internet používajú už aj televízie od vysielanie svojich programov, športových 

udalosti alebo rôznych iných podujatí. Bohoslužby sa už tak isto dajú vysielať nie len cez televíziu a 

rádio, ale už aj cez life stream, ktorý je podstatne lacnejší ako si kúpiť televízny či rozhlasový čas. Na 

http://www.mojpribeh.sk/
http://www.tv7.cz/
http://www.emmanuel.sk/
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Slovensku už viaceré zbory používajú on-line vysielanie bohoslužieb.72 Nevýhodou, je že je tendencia 

odizolovať kresťana od jeho zboru. Cirkev nepredstavuje len o skupine ľudí, ktorí slúžia na pódiu 

a ostatní sú iba pasívnymi divákmi. Cirkev je telom a každá jedná časť potrebuje byť v spojení s inými 

časťami, inak by došlo k deformácii. Spojenie cez internet je veľmi prospešné, vtedy keď približuje 

k sebe ľudí. Slogan Nokie je „connecting people“ spájame ľudí. Spojenie cez internet je vtedy 

prospešné, keď spája ľudí a nerozdeľuje ich. Pri izolácií dochádza k strate alebo deformácii vzťahov. 

On-line vysielanie je vtedy veľmi prínosné, ak dokáže virtuálne sprítomniť bohoslužbu pre kresťana, 

ktorý je odcestovaný, chorý alebo ma iné vážne dôvody, prečo nemohol prísť. On-line vysielanie je 

výborné pre niekoho, kto vo svoje blízkosti nemá žiaden zbor a potrebuje čerpať Slovo. On-line 

bohoslužba môže slúžiť tak isto dobre aj pre neveriacich. Odstraňujeme bariéry, ktoré by potrebovali 

prekonať, kým by vošli do modlitebne, a tak môžu doma anonymným spustením vysielania cez 

internet sledovať. Boh do nich začne siať svoje slovo, ktoré časom môže vyprodukovať 

znovuzrodenie. U nás v Košiciach sa veľa ľudí obrátilo aj vďaka návšteve bohoslužieb (boli pozvaný). 

Záznamy z bohoslužby môžu tiež niekomu priniesť atmosféru zboru, hoci v momente jej konania 

nemohol byť prítomný alebo opakovane sa vrátiť do bohoslužby, aby mohol byť znova povzbudený. 

4.4 Textové posolstvá, kresťanské články, evanjelizačné články, svedectvá, 

verše z Biblie 
Na internete je veľa správ, aktualít, encyklopédií, časopisov, životných príbehov, slovníkov, 

odborných zábavných článkov a pod. Niekedy môžeme hľadať odborné poznatky na výskum alebo 

vzdelanie, niekedy iba pre hobby alebo zábavu. Tak isto evanjelizačné články a svedectvá môžu slúžiť 

výborne pre komunikáciu evanjelia. Ich vytvorenie je jednoduchšie ako vytvorenie videí, ale ťažšie si 

získavajú pozornosť neveriaceho, ale tak isto pre niekoho, kto hľadá, môžu byť veľkou odpoveďou. Vo 

video svedectve je silné to, že vidíme priamo toho človeka, ako rozpráva svoje svedectvo, hoci aj to 

má byť spochybniteľné, ale je to viac autentické. Komunikácia evanjelia cez textové posolstvá určite 

majú svoje miesto a využitie na internete, hoci väčší záujem je o videá alebo audio. Hlavne sú 

využívané cez sociálne siete, keď si ich ľudia dávajú na stenu, kde ich môže vidieť a čítať veľa ľudí. 

4.5 Osobné rozhovory cez „messenger“ alebo „chat“ 
 V súčasnosti je už vo veľkom rozbehnutá komunikácia cez internet, a to Cez sociálne siete ako 

facebook, twitter, pokec alebo cez messenger ako ICQ, SKYPE, MSN, Gmail a podobne. Dnes už skoro 

každý vlastní aspoň jeden z týchto komunikačných kanálov a nielen mladšia generácia, ale viac či 

menej celá súčasná generácia ich už využíva pre komunikáciu (medzi členmi rodiny, alebo medzi 

                                                           
72 Napríklad www.ackosice.sk , www.exitklub.sk, http://kosicebaptist.churchonline.org/ 
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priateľmi, alebo pracovne). „Messengery“ môžu byť veľmi dobre využité na zdieľanie evanjelia pre 

rozhovory o Bohu aj s neznovuzrodenými. Zo štatistiky vyplýva, že kresťania ich využívajú pre 

evanjelizáciu, niektorí dokonca stále, iní vôbec, ale väčšina ich využíva tak priemerne pre 

evanjelizáciu. Mne osobné pomáhajú udržať kontakt s ľuďmi ktorým som slúžil. A po prípade viesť ich 

ďalej k Bohu. 

5 Biblické východiská využitia médií pre evanjelizáciu 

5.1 Zmena formy, nie obsahu 
Obsah posolstva evanjelia nemôžeme zmeniť. Ak by sme zmenili evanjelium, tak už hlásame falošné 

evanjelium a neslúžime Bohu a takýmto „pozmeneným“ evanjeliom ich privedieme namiesto Boha 

do pekla. Je iba jedno evanjelium, a to nemôže byť zmenené.73 Môže byť zmenená forma 

komunikácie evanjelia, prispôsobená kultúre a jazyku. Každá kultúra má dve stránky. Na jednej stráne 

môže významne sprostredkovať krásu a dobro, na druhej je poškvrnená pádom človeka do hriechu,. 

preto musí byť preskúmaná Božím slovom.74 Forma zvestovania sa môže meniť. Podmienkou je to, 

aby sa nezmenil obsah posolstva teda aby forma nedeformovala obsah. Príkladom deformovaného 

spôsobu šírenia evanjelia je použitie metalovej hudby, niečo čo samo o sebe bolo vytvorené, aby 

šírilo agresivitu a rebéliu, nemôžeme predsa tým istým spôsobom šíriť evanjelium. Ktoré nás vedie od 

násilia a rebélie. Ďalší príklad je, ak zvestujeme evanjelium zábavou, ktorou až zdeformujeme zvesť 

evanjelia, nekážeme o odvrátení od hriechov, ale lacnú milosť. Si spasený, vôbec sa nemusíš  odvrátiť 

od svojich hriechov.75 Dobrým príkladom, ktorý sa pred nedávnom objavil na internete, je kňaz, ktorý 

slúži omše nie v Duchu Svätom, ale pomocou super hrdinov.76 To, čo ľudí má do cirkvi priťahovať nie 

je dobrá hudba, komixové postavičky, ale stretnutie sa so živým Bohom. Použijem jeden z výrokov 

známeho masového evanjelistu Reinharda Bonnkeho „kedysi sa žalo kosou dnes sa to robí 

kombajnom“.77 Forma šírenia zvesti evanjelia bola kedysi cez kázanie, osobné svedčenie, listy 

a podobne. Pre vtedajšiu dobu to bolo charakteristické, asi tak ako žať pole kosou. V súčasnosti sa už 

využívajú kombajny, ktoré sú omnoho efektívnejšie, praktické, úspornejšie pre prácu. Aj kosa 

v prvom storočí, aj kombajn dvadsiatom prvom storočí spĺňajú svoj účel, a to žať polia 

a zhromažďovať obilie. Len forma vyvinula, lebo to zefektívni mnohonásobne prácu.  

                                                           
73 G 1,6-7 
74 REIFLER, H.U., Kresťanská misia na prelome tisícročí- Úvod do misológie ,Levice : Ježiš pre každého, 1998, 

s.146 
75 FAZEKAŠ, Ľ. Svätí v civile, Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, TRIAN, 2002, s.16-22 
76 http://www.aktuality.sk/clanok/223884/video-fararovi-pomahaju-superhrdinovia/> Prvý krok: v Hľadať 

Fararovi pomahaju superhrdinovia, [cit. 2013-03-05]  
77 WHITTAKER, C. Nadšeni pro evangelizaci Reinhard Bonnke, 1998, s.115 

http://www.aktuality.sk/clanok/223884/video-fararovi-pomahaju-superhrdinovia/
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V súčasnosti je prirodzené šíriť správy cez médiá. Výdobytky modernej doby by sme nemali 

nechať využívať iba na prirodzené veci alebo nechať druhú stranu ich používať, ale sami ich začať 

používať. Médiá samé osebe sú neutrálne, len ide o to, kto ich používa a s akým zámerom. Médiá sú 

neutrálnym nástrojom, ako napr. kladivo. Môžu byť použité na pribíjanie klincov a stavbu domu, ale 

tak isto ním môžeme niekoho zraniť. Médiá sú neutrálny nástroj, ktorý môže byť využívaný na dobré, 

ale aj na zlé. Na budovanie spoločnosti, ale aj na ničenie spoločnosti. Využite na šírenie bludných 

náuk alebo na šírenie evanjelia, radostnej správy. Ďalšia teória, s ktorou som sa stretol popisuje, že 

televízia a počítače sú vymyslené Diablom, aby zaneprázdnili a získali myseľ ľudí, aby nerozmýšľali 

nad Bohom a obrátili sa k nemu. Veď kto pri sledovaní obyčajných filmov začne myslieť na Boha? Tak 

prečo „nehecknuť“ sa do diablovho systému a jeho vlastnú zbraň nepoužiť proti nemu. Ježiš povedal, 

kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Ak médiá nezhromažďujú s Ním, tak potom v konečnom 

dôsledku rozptyľujú.78 

5.2 Príklady médií v Biblii 

5.2.1 Šaty 

„A Bôh činil nevšedné divy skrze ruky Pavlove, takže i na nemocných odnášali s jeho tela 

znojníky alebo zástery, a odchádzali od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia“. (Sk 

19,11-12) 

 Keď sa na Ježiš tlačil zástup a žena s krvotokom sa dotkla lemu Jeho rúcha, okamžite bola 

uzdravená. Ľudia sa dokonca žiadali dotknúť len lemu jeho rúcha, aby boli uzdravení, a tí, ktorí sa ho 

dotkli, boli uzdravení.79 Pavlove šatky samé o sebe nemali žiadnu moc, bol to iba kúsky látky, ktoré 

nosil na sebe. Keď ich priniesli na chorých, tak odchádzali neduhy a vychádzali zlí duchovia.  

5.2.2 Mojžišova palica 

Palica sama o sebe je len palicou ako každá iná. Ale Mojžiš svoju palicu dokázal premeniť na hada, 

zvolávať egyptské rany, otvoriť Červené more alebo rozbiť skalu, z ktorej potom tiekli vody. Dôvod, 

prečo Mojžiš dokázal robiť takéto veci, nebolo že by bol „čarodejník“ tak, ako egyptskí čarodejníci pri 

faraónovi. Boh sa rozhodol používať palicu ako médium skrze ktorú konal svoje zázraky. Mojžiš bol 

dokonca schopný zneužiť tú palicu, keď ho Izrael nahneval. Namiesto toho, aby hovoril k skale, tak ju 

udrel dvakrát a vytieklo z nej mnoho vôd.80 

                                                           
78 Lk 11,23 
79 Mt 14,36 
80 4M 20,8,11 
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5.2.3 Medený had 

Keď sa modlil Mojžiš k Bohu za Izrael, ľud reptal na neho, na mannu aj na Boha. Trestom bolo to že 

ich štípali ohnivé hady a potom zomierali. Tak Boh povedal Mojžišovi, aby postavil medeného hada 

a potom, čo niekoho štipol had, keď sa na toho hada pozrel, ten nezomrel. Niekto by mohol povedať, 

že to bol „magický predmet“. Neboli za tým démonické sily, ale verím tomu, že to bol duchovný dar. 

Nakoniec ho v dobe kráľov zničili, lebo ho začal ľud uctievať ako modlu. Ezechiáš ho nazval „len kus 

medi“. Boh dokázal uzdravovať ľudí, ktorí sa na neho pozreli. Ak by takého istého hada postavili bez 

toho, že by to Boh povedal, tak by to bol iba kus medi a nikto by nebol uzdravený, keď by na neho 

pozrel. 

5.2.4 Listy 

Ak sa v prvom storočí bežne používali listy pre komunikáciu, Boh si ich používal. Napríklad 

priviedol si cez ne svätého Augustína, keď ho hlas viedol, aby si otvoriť a čítal zvitok(list Rimanom 

trinástu kapitolu) a na základe toho sa obrátil.81 Ak dnes v dvadsiatom prvom storočí komunikujeme 

bežne cez elektronické médiá, tak aj tie by si určite dokázal Boh použiť. Či bude list Rímskym na 

pergamene alebo na digitálnej obrazovke, stále bude mať ten istý mocný obsah. Avšak s tým 

rozdielom, že dnes by sa z pergamenu nikomu nechcelo čítať. Digitálna forma je prijateľnejšia pre 

súčasného človeka. Som si istý, akým by mal Pavel k dispozícii internet, tak by ho určite využíval pre 

komunikáciu evanjelia. 

Ak Boh dokázal evanjelium šíriť cez listy, dnes môže prostredníctvom internetu. Ak Boh 

dokázal uzdravovať, keď sa niekto pozrel na hada, tak nedokázal by uzdravovať cez televízne 

vysielanie? Ak Boh dokázal uzdravovať chorých cez šaty Božích mužov, nedokázal by uzdravovať aj 

cez modlitbu vysielanú cez masmédiá? Verím tomu, že je to možné a biblické. 

5.3 Možné využitia internetu ako nástroja pre službu 

5.3.1 Využitie internetu pre misijnú činnosť 

Použijem príklad ľudí, ktorí využívajú internet pre misiu, a to z vydania  časopisu EMQ. Dotknem sa 

iba zahraničných, keďže na Slovensku ešte nie je tak rozbehnutá. 82 „The Navigators“ založili Dawson 

Media.83 Zahŕňajú štyri video seriály. Využíva ich viac ako sedemdesiat kresťanských organizácií pre 

trénovanie misionárov. Video sety ako „Nájdi svoju službu“ a tomu podobné videá, knihy, audio 

nahrávky so študijným materiálom.84 Existujú aj stránky, ktoré pomáhajú neziskovým misijným 

                                                           
81 HANES, P. Dejiny kresťanstva, B. Bystrica, Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, s.109 
82 EMQ, Evangelical Missions Quarterly, April, 2002, Mison on the WEB 
83 www.dawsonmedia.com 
84 www.peopleraisining.com, www.eri.org, wwww.ywam.org/books/friend 

http://www.dawsonmedia.com/
http://www.peopleraisining.com/
http://www.eri.org/
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organizáciám a tým, ktorí ich dotujú.85 Pomocou nich informujú darcov pomáhajú v komunikácii 

medzi spoločnosťami a služobníkmi, a tak slúžia Pánovej žatve.86 Existujú aj fóra pre misionárov, ale aj 

keď niekto ide na misijnú cestu a zaujíma sa dlhodobejšie o misiu. Praktické skúsenosti 

misionárov, odpovede na otázky ako rast, vybratie agentúry, povolanie, obchod so stanmi, 

trénovanie jednotlivcov, ale aj rodín.  

5.3.2 Propagovanie kresťanského materiálu na internete 

Ďalším dôležitým krokom, ktorý by bolo potrebné urobiť, je viac spropagovať kresťanské stránky 

a evanjelizačný materiál. V ankete na otázku „Ako by ste si vedeli lepšie predstaviť na evanjelizáciu 

cez internet“ viacerí odpovedali viac spropagovať kresťanský alebo evanjelizačný materiál. Je to 

možné napríklad cez reklamy na sociálnych sieťach alebo na stránkach, kde sa pohybuje veľa ľudí od 

Facebooku, Azet, Aktuality atď. Výhodou je, aby kresťanské stránky mali odkazy navzájom na seba. 

5.3.3 Vytvorenie webu so zameraním na evanjelizáciu 

Ale je nepravdepodobné, že by nekresťania si čítali kresťanský materiál na internete. Asi tak ako je 

nepravdepodobné, že by vošli z ulice do kresťanského kníhkupectva a začali by čítať kresťanskú 

literatúru.87 Pokiaľ nenájdu internetoví návštevníci vzťah k stránke, tak ju za chvíľku opustia. Navyše 

ak je písaná  v kresťanskom jazyku, ktorý môže byť neznámy pre neveriaceho, stáva sa veľkou 

prekážkou. Vytvorenie stránky, ktorá by bola v zrozumiteľnom a jednoduchom jazyku pre každého so 

zaujímavými a aktuálnymi témami, s jasne vysvetleným posolstvom evanjelia a vedeniu ďalej 

k učeníctvu a možno aj s možným kontaktom na zbory a pastorov v okolí. Takéto stránky by mali mať 

bohatý obsah a zaujímavý štýl, s ktorým by sme hneď dokázali upútať aj hľadajúceho(neveriaceho aj 

veriaceho) a zároveň zachovať si prehľadnosť, aby sa v nich dalo rýchle a ľahko orientovať. 

5.3.4 Kázanie cez internet  

Je ešte v súčasnosti efektívne komunikovať evanjelium kázaním? Ozýva sa rad námietok, použijem 

sumarizáciu od Jhona R.W. Stotta: Zvestovanie sa považuje za „zomierajúci spôsob komunikácie“. 

Dôvody: vládne protiautoritárska nálada, ktorá nestrpí nič, čo prichádza heteronómne, strata dôvery 

v evanjelium, kybernetická revolúcia, povrchnosť, nerozpoznanie skutočných potrieb ľudí. 88 Preto to 

vyhlasuje za vopred prehratý boj, a preto by sa malo niečím nahradiť ako drámou, krátkou 

apologetikou, dialógom, príbehom. Kázanie je určite kľúčová vec v cirkvi, ale aj mimo nej pre 

evanjelizáciu. Len ide o to, aby kázanie bolo v moci Ducha Svätého so živým slovom, lebo to bude 

                                                           
85  www.sf.org, www.onlinegiving.sk, www.igive.com 
86 EMQ, Evangelical Missions Quarterly, April, 2002, Mison on the WEB, s.236 
87 EMQ, Evangelical Missions Quarterly, Januar, 2003, Internet 
88 Jhon. R.W. Stott, Between Tow Worlds, The Art of Praching in the Twentien Century. Grand Rapids, Michigan 

1982 

http://www.sf.org/
http://www.onlinegiving.sk/
http://www.igive.com/
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určite prinášať ovocie. V dnešnej dobe je problém zastaviť ľudí na ulici, lebo všetci sa niekam 

ponáhľajú, nielen predsudky pred oslovením nejakou sektou, a to ich odrádza čo i len si nás vypočuť. 

Tak prečo neupraviť len formu zvestovania, pre súčasného človeka. Myslím, že je možné, aby cirkev 

splnila väčšinu tie námietky cez internet a využiť ho ako nástroj pre evanjelizáciu. Zmeníme formu 

komunikácie, ale nie obsah, čo môže byť pre mnohých prijateľnejšia forma, jednak pre pocit 

bezpečia, že nikto ich nasilu nestiahne do nejakej sekty, ale aj anonymita. Niekedy môže byť bariéra 

reagovať na evanjelium aj kvôli okoliu, ale prirodzene potom nevýhodou je, že nie je až taká osobná. 

Ďalšiu prekážku kybernetickú revolúciu by sme tak obrátili pre prospech evanjelia. Teda nie je ju 

odsúdiť ako prekážku, ale využiť ju. V ankete na otázku „ako by ste si vedeli lepšie predstaviť využite 

internetu pre evanjelizáciu“ veľmi často bol ako návrh preklad kázní z iných jazykov do slovenčiny, 

alebo tie ktoré by sa dotýkali a hovorili k potrebám súčasných ľudí, autentické svedectvá, ktorými by 

sme mohli odstrániť povrchnosť a ukázať riešenie súčasných potrieb a zázraky ktoré by potvrdzovali 

slovo. To či bude kázeň alebo svedectvo vzbudzovať dôveru, závisí od hĺbky duchovného života, 

v ktorej žije kazateľ a aj od jeho svedectva, ale aj od grafického spracovania. Jeden z dobrých 

spôsobov kázania sú aj online vysielané bohoslužby, by mohli byť vysielané alebo zaznamenané 

evanjelizačné kázne s hlbokým biblickým posolstvom so svedectvom ktoré by neboli dlhé, otázka je, 

kedy je kázeň dlhá, podľa Gerdmara vtedy keď si ľudia už pozerajú na hodinky.89 

5.3.5 Nebezpečenstvo evanjelizácie cez internet 

Internet môže byť vynikajúci nástroj pre zasiahnutie ľudí a privedeniu ich ku Kristovi, ale nesmieme 

„novonarodené bábätká“ nechať bez ďalšej starostlivosti. Je super, keď privedie ľudí ku zmiereniu 

s Kristom, ale je dôležité ich viesť ku učeníctvu. To je už oveľa hlbší vzťah s Bohom, ale aj cirkvou. 

Ktorý nie je možne praktizovať ako on-line hru cez internet. Na to je nevyhnutný osobný kontakt. 

Ježiš robil učeníkov tak, že bol s nimi a odovzdával im svoj spôsob života, tréning, odovzdal im moci, 

zasľúbenie a vysvetľovanie tajomstva viery, lekcie viery, aby by mohli prakticky jednať ako ich 

majster. Ale to nie je možné bez osobného a často až blízkeho kontaktu. Ježiš povolá všetkých svojich 

učeníkov, aby činili učeníkov všetky národy. Teda to je teraz naše povolanie, ktoré sme dostali od 

Ježiša. Neosobnosť a anonymita je jedna z najčastejších chorôb napadajúcich telo cirkvi počas 

histórie. Ak je choroba anonymity taká častá a taká nebezpečná, verím, že existuje voči nej liek 

a účinná prevencia: Je ním učeníctvo. 90 

                                                           
89 GERDMAR, A., Žive Slovo Teológia a umenie kázania, s.77 
90 PASTIRČÁK, D. Evanjelizácia naša zodpovednosť za národ, s.9 
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6 Empirická časť  

6.1 Predmet a cieľ výskumu 
Mojím cieľom bolo zistiť, ako využívajú kresťania internet, aký má na nich vplyv, či poznajú 

kresťanské stránky a či používajú internet pre evanjelizáciu. Taktiež som chcel zistiť ich predstavy, ako 

by si vedeli lepšie predstaviť využívanie internetu pre evanjelizáciu. 

6.2 Hypotézy výskumu 
Cieľom môjho výskumu bolo zistiť, aké sú aktuálne možnosti využívania internetu pre hlásanie 

evanjelia a taktiež zistiť súčasné využívanie týchto zdrojov u cieľovej skupiny príjemcov. 

Hypotéza H1 Predpokladáme, že viac  ako polovica respondentov navštevuje nejaký 

kresťanský internetový portál minimálne raz za týždeň. (Otázka č.1) 

Hypotéza H2 Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov uvedie že často otvára 

kresťanské odkazy na facebooku.  (Otázka č. 2, 3) 

Hypotéza H3 Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov uvádza, že im internet 

pomáha v duchovnom raste- odpoveď číslo 5, 6, 7. využíva internet pre svoj duchovný rast, aby 

z neho čerpali povzbudenie. (Otázka č. 6)  

Hypotéza H4 Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov využíva pravidelné internet 

pre  komunikáciu evanjelia (Otázka č. 8) (odpovede na stupnici od 1(vôbec) až po 9(stále) odhadujem 

väčšinu odpovedi od 5-9). 

Hypotéza H5 Predpokladáme, že zistíme stredne silný vzťah medzi tými, ktorí sa zdieľajú so 

svojou vierou (otázka č. 7) a tými, ktorí  využívajú internet na evanjelizáciu (Otázka č. 8). 

6.3 Charakteristika výskumnej vzorky 
Moja výskumná vzorka pozostávala z deväťdesiatich respondentov. Výskumnú vzorku tvorili 

respondenti, ktorí vyplnili dotazník na internete, dotazník vyplnili iba respondenti, ktorí sa hlásia 

aktívne ku kresťanskej viere. Priemerný vek respondentov je 25 rokov. Od teenagerov, až po ľudí 

v strednom veku, najstarší mal 52 rokov, najmladší 16. Z rôznych odborných odvetví ako veda 

školstvo, študenti, nezamestnaní atď. 

6.4 Metodológia a priebeh výskumu 
Vytvoril som udalosť na sociálnej sieti facebook a pozval som na ňu okolo dvesto kresťanov. S názvom 

„PROSÍM POMÔŽ MI !!!:)“ schválne som použil takú zvolaciu vetu v prosbe o pomoc, aby som upútal 

pozornosť ľudí, keďže väčšina ľudí sú znechutení vypĺňaním ankiet. A v momente, keď sa spomenie 

anketa, už nemajú záujem. Veľmi rýchlo sa mi podarilo získať dostatok odpovedí. 
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6.4.1 Metóda získavania údajov- Dotazník 

Vzhľadom na tému práce, ale aj vzhľadom na praktickosť tejto metódy, som sa rozhodol použiť vo 

svojom výskume metódu štruktúrovaného dotazníka. Dotazník je aktivovaný kliknutím na 

hypertextový odkaz: ((Príloha číslo jedna) http://www.iankety.sk/dotaznik/277491315/) Takže 

respondenti ho vypĺňali on-line cez svoj počítač. 

6.4.2 Metódy vyhodnocovania získaných údajov 

Vyhodnotenie získaných údajov uskutočňujem prostredníctvom metód kvantitatívnej štatistickej 

analýzy. Okrem základných charakteristík 1-4 používame hypotéze H5 koloračný koeficient, pomocou 

kolorácie, čo je vzťahová analýza,  ktoré z meraných charakteristík spolu súvisia.91 

6.4.3 Výsledky výskumu 

Hypotéza H1 Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov navštevuje nejaký kresťanský 

internetový portál minimálne raz za týždeň. (Otázka č 1) 

GRAF č.1 

 

 Minimálne 66 respodentov (to je 73,3%) naštevuje apsoň raz za týžden nejaký internetový 

portál. Takže hypotéza H1 sa potvrdila, teda že viac ako polovica respodentov navšetvuje kresťanské 

internetové portály minimálne raz za týždeň. 

                                                           
91 www.ricmaricik.com 
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Hypotéza H2 Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov uvedie, že často otvára kresťanské 

odkazy na facebooku. (Otázka č 2, 3; Graf č 2, 3) 

GRAF č.3 

 

Na facebooku sa nachádza veľa kresťanských stránok a služobníkov, ktorí pravidelne alebo 

nepravidelne zverejňujú statusy, videá, fotografie, správy, obrázky... V klikaní je zahrnuté otváranie 

odkazov, dávanie „páči sa“(LIKE), komentovanie a zdieľanie. Zo štatistiky je jasné, že sa opýtaní nielen 

pasívne stretávajú na Facebooku s kresťanským materiálom, ale sú voči nemu aktívni. Za potvrdenie 

hypotézy H2  považujem výber odpovede 4 až 6 u nadpolovičnej väčšiny respondentov. Tieto 

odpovede vybralo 71,1% respondentov, takže hypotéza H2 sa potvrdila. 

Hypotéza H3 Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov uvádza, že im internet viac 

pomáha v duchovnom raste ako ich ubíja. Odpoveď číslo 1, 2, 3 - využíva internet pre svoj duchovný 

rast, aby z neho čerpali povzbudenie. (Otázka č 5,6; Graf č 5, 6)  

Graf č.5 

 



35 

 

Graf č.6 

 

Nikto z opýtaných sa neobrátil kvôli internetu. Je ale určitý počet ľudí, ktorých obrátenie 

ovplyvnil a veľký počet tých, ktorí z neho čerpajú. Je iba malé percento tých, ktorí označili, že ich iba 

ubíja(3,3%). Väčšina je v strede(medzi ubíja aj pomáha) z toho by som vyvodil, že ide o to, kto a ako 

ho vie používať. Je značné percento respondentov (38,9%) ktorým pomáha (odpoveď od 1 do 3). Táto 

časť hypotézy sa nám teda podľa grafu č.6 nepotvrdila. Ale podľa grafu č.5- 31 z 90 opýtaných 

označilo možnosť „Niekedy mi duchovne veľmi prospieva, ale častejšie ma duchovne ubíja“. 50 ľudí 

označilo možnosť „Do teraz z neho čerpám veľa povzbudenia pre môj duchovný rast“.  Teda podľa 

grafu č.5 sa táto hypotéza potvrdila, keďže 50 z 90 opýtaných respondentov čerpá povzbudenie pre 

svoj duchovný rast cez internet. 

Hypotéza H4 Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov využíva pravidelné internet 

pre komunikáciu evanjelia (otázka 8) (odpovede na stupnici od 1(vôbec) až po 9(stále) odhadujem 

väčšinu odpovedi od 5-9). 

Graf č.8 

 

 Evanjelizáciu cez internet vôbec nevyužíva 18,9% respondentov. Spočítaním odpovedi na 

stupni od 5-9 je že 48,8% respondentov používa internet pre evanjelizáciu. Teda, táto hypotéza sa 

nám tesne nepotvrdila. 



36 

 

Hypotéza H5 Predpokladáme, že zistíme stredne silný vzťah medzi tými, ktorí sa zdieľajú so 

svojou vierou (otázka 7; Graf č.7) a tými, ktorí  využívajú internet na evanjelizáciu. (otázka 8; Graf 

č.8). 

V spoločenských vedách sa považuje korelácia pod 0,1% za triviálnu, od 0,1 do 0,3 za malú, 

0,3-0,5 za strednú a od 0,5 za veľkú. Na základe vypočítanej hodnoty, ktorá je 0,7102, možno 

konštatovať, že sila vzťahu medzi výsledkami v otázke ako často evanjelizuješ a ako často využívaš 

internet pre evanjelizáciu, je na vysokej úrovni. Graf č 9 tak isto potvrdzuje, že ľudia často posielajú 

linky a videá pre účel evanjelizácie.  

6.4.4 Praktický prínos výskumu 

Zo štatistiky vyplýva, že respondenti navštevujú kresťanské stránky a tí, ktorí evanjelizujú osobne, 

evanjelizujú aj cez internet. Čo sa týka duchovného rastu, aj malé percento opýtaných označilo, že ich 

ubíja, ale značné percento(38,9%), že im pomáha. Preto by sme mali zotrvať a ešte porásť vo 

využívaní tohto nástroja. Čo sa týka služby, tak cez internet môže byť veľmi prínosná. Napr. založením 

webu, ktorý by slúžil iba čisto pre evanjelizáciu a pre základy učeníctva, je pravdepodobné že súčasný 

človek, čerstvo znovuzrodený bude hľadať informácie o učeníctve, na internete. Takisto výroba 

nových evanjelizačných videí, ktoré by slúžili ako evanjelizačný materiál na internete, preklad 

cudzojazyčných videí a kázní, ktoré by aj mohli posielať dopomáhajú aj k osobnej komunikácii 

evanjelia cez internet. Ďalším dôležitým krokom, ktorý by bolo potrebné realizovať, je spropagovať 

kresťanské stránky navzájom medzi sebou. Cieľom v prvom rade je, aby sa šírilo Božie kráľovstvo, 

a nie vlastné služby. Takisto umiestniť reklamy pre evanjelizačnú stránku alebo evanjelizácie na 

miesto, kaď sa pohybuje veľa ľudí (Reklama na Facebook, Aktuality alebo Azet). Verím tomu, že aj 

takú stránku by si Boh dokázal použiť. Do budúcnosti by som určite do ankety zahrnul otázku 

ohľadom živého vysielania. 
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7 Záver 
Internet je komunikačný nástroj, ktorý je v súčasnosti už rozšírený po celom svete. Jeho vplyv je 

neuveriteľne veľký, stal sa súčasťou bežného občana, v dnešnej modernej spoločnosti. Je používaný 

ako na zlé, tak aj na dobré účely. Boh svoju cirkev povolal do zvestovania svojho evanjelia až do 

posledných končín zeme, ako je napísané „zvuk ich hlasu sa rozniesol až do posledných končín 

zeme...“92. S týmto nástrojom môžeme oveľa jednoduchšie naplniť toto poslanie v porovnaní ako by 

sme ostali len pri osobných alebo, poučných evanjelizáciách, bez médií a nástrojov ktoré ponúka 

doba. V minulých storočiach sa využívali listy alebo knihy pre šírenie Božieho slova. Boh si tak isto 

môže používať aj dnešné média a digitálne obrazovky, aby hovoril k ľudom. George Verwer povedal 

„Verím tomu že internet je najväčší kľúč a nástroj, ktorý dal Boh do cirkvi v dnešné dni“.93 Spôsobov, 

ako by sme mohli komunikovať evanjelium cez internet je veľa. Kvôli tomu že dokáže do seba 

obsiahnuť ostatné médiá, ako videá, audio nahrávky, reklamy, živé vysielanie, rádiá, atď. Jedna z vecí, 

ktorá chýba na Slovensku, je kvalitná stránka, ktorá by bola zameraná pre evanjelizáciu a rozoberala 

by aktuálne problémy ľudí ktoré by ich zaujali. Z ankety je jasné že je slabo spropagovaný kresťanský 

materiál, veľa ľudí to dokonca v poslednej otázke odporučilo. Všeobecne je kresťanský materiál málo 

prepojený navzájom medzi sebou. Z ankety vyplýva, že 73% kresťanov aspoň raz za týždeň navštevuje 

nejakú kresťanskú stránku. Kresťania vyžívajú internet aj pre evanjelizáciu, ale aj z neho duchovne 

čerpajú, preto by sa oplatilo ešte viac rozvíjať službu a evanjelizáciu týmto smerom. Ďalšia vec, ktorá 

by mohla evanjelizáciu cez internet posunúť dopredu, okrem spropagovania evanjelizačného 

materiálu, je vytvorenie nových kvalitných svedectiev, životných príbehov, svedectiev známych ľudí, 

uzdravení alebo zázrakov. Prínosom môže byť aj tvorba apologetických, biblických príbehov, výkladov 

písma, dramatických svedectiev, posolstiev, ktoré by jasne a jednoducho podávali hlboké Božie 

pravdy. Božie slovo má moc meniť ľudské srdce, Božie slovo je svetlom pre temnotu, v ktorej sa svet 

nachádza. V ňom je Boží život, je nevyhnutné pre obnovenie toho národov a toho, čo hriech zničil. 

Keď Ježiš videl, že zástupy sú ako ovce, ktoré nemajú pastiera, tak ich začal učiť Božie slovo. 94 Ľudia 

bez Boha sú ako ovce bez pastiera. Ježiš, ktorý mal súcit so zástupmi, ich učil, lebo cez učenie Božieho 

slova prichádza naplnenie potrieb, nasmerovanie, obnovenie a mnoho iného, ktoré svet bez Boha 

nevyhnutne potrebuje. Použitie internetu pre kázanie a vyučovanie Božieho slova by mohlo mať 

zásah na masy, ktoré sú roztrúsené po celom svete. Šíriť práve Božie poznanie, ktoré by ako svetlo 

rozrážalo duchovnu temnotu tejto doby. 

                                                           
92 R 10,28 
93 Internet. In MQ, Evangelical Missions Quarterly, Januar, 2003, s.24 
94 Mar 6,34 
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Prílohy 

Príloha 1 – Dotazník 
Dotazník Využívania internetu a vplyv na kresťana  

Krátka anketa ohľadom využívania internetu a vplyvu na kresťana na Slovensku. 

 

 

 

Pohlavie 
       

Vek 
                                                                                                       

Stupeň 
vzdelania            

Povolanie 
                           

 

 

1. Ako často navštevujete nejaký kresťanský internetový portál? 

 Niekoľko krát za deň 

 Aspoň raz za deň 

 Aspoň raz za týždeň 

 Aspoň raz za mesiac 

 Vôbec ich nenavštevujem 

 Vôbec ich nenavštevujem lebo ich ani nepoznám 

 

2. Ako často sa stretávaš na internete s kresťanskými odkazmi?  

(Napríklad na Facebooku so statusmi, videami, hudobnými klipmi, kázňami, svedectvami atď.) 

  1 2 3 4 5 6 7   

Vôbec               Stále 

3. Ako často klikáš na Facebooku na kresťanské odkazy?  

(Napríklad videa, videoklipy, kázne, svedectva, poznámky, 

alebo aj ako často čítaš kresťanské statusy.) 

  1 2 3 4 5 6 7   
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Vôbec               Stále 

         

 

 

4. Ak poznáš tieto internetové stránky, ako by si ohodnotil ich kvalitu? (duchovnú kvalita(D.) a 

vizuálnu kvalita(V.))  

(Stránkou Facebook sa myslia všetky kresťanské stránky, ktoré sa na nej nachádzajú.) 

  

  Nepoznám 

Slabá 

D. 

Slába 

V. 

Slabá D. 

Stredné 

V. 

Stredná 

D. 

Stredné 

V. 

Stredná 

D. 

Vysoká 

V. 

Vysoká 

D. 

Vysoká 

V. 

Stredná 

D. Slabá 

V. 

Vysoká 

D. 

Slabá 

V. 

Slabá 

D. 

Výsoká 

V. 

http://www.ackosice.sk/                   

http://www.exitklub.sk/                   

http://www.facebook.com/                   

http://www.mojpribeh.sk/                   

http://www.tv7.cz/                   

 
5. Ako tvoj duchovný život ovplyvnil internet? (viacero odpovedí je možných) 

 Obrátil som sa vďaka internetu. (npr. cez video kázeň, svedectvo, rozhovor na chate s kresťanom atď.) 

 Vďaka internetu bolo ovplyvnené moje obrátenie. 

 Keď som sa obrátil, pomáhal mi v duchovnom raste. (npr. nájsť si zbor, kontakt s kresťanmi ktorý mi 

pomáhali, kázne atď.) 

 Do teraz z neho čerpám veľa povzbudenia pre môj duchovný duchovnom rast. 

 Niekedy mi duchovné veľmi prospieva, ale častejšie ma duchovné uháša. 

 Nijako mi duchovné neprospieva, ale skôr spôsobuje že duchovné vyhasínam. 

 Iné  

http://www.ackosice.sk/
http://www.exitklub.sk/
http://www.facebook.com/
http://www.mojpribeh.sk/
http://www.tv7.cz/
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6. Ako by si ohodnotil, že ti v priebehu roku 2012 internet pomohol respektíve nepomohol v 

tvojom duchovnom živote? 

  1 2 3 4 5 6 7   

Ubíja ma duchovne               Pomáha mi duchovne 

7. Ako často evanjelizuješ?  

Ako často sa zdieľaš so svojou vierou s neveriacimi? (všeobecné) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Vôbec                   Stále 

8. Koľko využívaš internet na evanjelizáciu? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Vôbec ho nevyužívam na 

evanjelizáciu                   
Stále keď je len 

možnosť 

9. Ako často posielaš kresťanské linky za účelom evanjelizácie? 

  1 2 3 4 5 6 7   

Vôbec               Pravidelné 

10. Ako by si si lepšie vedel predstaviť využitie internetu 

pre evanjelizáciu? 
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Príloha 2 -Grafy 
Grafč1

 

Graf č 2 

 

Graf3
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Ak poznáš tieto internetové stránky, ako by si ohodnotil ich kvalitu? (duchovnú kvalita(D.) a 

vizuálnu kvalita(V.))  

(Stránkou Facebook sa myslia všetky kresťanské stránky, ktoré sa na nej nachádzajú.) 

Graf4a

 

Graf4b

 

Graf4c
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Graf4c

Graf4d

 

Graf č 5 
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Iné: 

Iné negatívne odpovede:  

-nemá nijaký vplyv...akurát ak mám depku, je poruke skôr ako Biblia 

-nemá žiaden vplyv 

Iné evanjelizačné odpovede a kontakt s ľudmi: 

-poskytuje mi možnosť slúžiť Bohu- svedčiť, šíriť evanjelium 

-Je super nástrojom pre službu, hovorenie evanjelia, povzbudzovanie ľudí a prejavenie záujmu o ľudí. 

-môžem cez internet povzbudiť ľudí, ktorí to potrebujú... 

-kontakt s kresťanmi 

Iné odpovede s povzbudením a duchovným rastom : 

-veľakrát tam nájdem povzbudivé statusy, alebo videá, kázne 

-občas si pozriem nejakú kázeň a počúvam chvály 

-niekedy ma povzbudí, ale nevyhľadávam doslova povzbudenie na internete 

-pri čítaní príbehov si posilním vieru 

-sledujem dianie v kresťanskej situácii a zaujímajú ma zdieľané kázne 

-iba ma to občas povzbudzuje 

-naberanie inšpirácie - hudba, príbehy 

-vyberám si čo pozerám ale pomáha mi k rastu 
 

Graf6 
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Graf7

 

Graf8

 

Graf9
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Odpovede z otázky č. 10: 

10. Ako by si si lepšie vedel predstaviť využitie internetu pre evanjelizáciu? 

Číslo na začiatku odpovede, je číslo v ktorom poradí boli napísané v ankete. Do kategórie som ich 

rozdelil kvôli lepšej priehľadnosti medzi odpoveďami: 

Produkcia nového materiálu: 

2) Viac online kázní, viac evanjelizačných videí s SK alebo CZ titulkami, viac preložených zahraničných 

kázní 

7) Zdieľaním čo najviac svedectiev, zázrakov, vecí, ktoré Boh robí v živote obráteného kresťana 

8) Svedectvami o tom ako Boh mení a zachraňuje ľudské životy aj v tejto dobe 

10) stručné svedectvá vo forme videí 

16) viac evanjelizačných videí a svedectiev 

17) 1.Prostredníctvom produkovania viacerých evanjelizačných videí, klipov.  

19) viac životných skúseností - svedectiev a aplikácia do Slova Božieho. 

21) Neviem, ako ešte. Asi keby sa preložilo viac anglických kresťanských videí alebo tak. 

30) tak hlavne viac videí a posolstiev, modlitieb 

46) 1. Viac slovenských krátkych videí (aj preložených). 

50) viac dobrej kresťanskej hudby, viac zaujímavých svedectiev 

53) - viac filmov o vzťahu ľudí s Ježišom Kristom, Viac svedectiev ľudí o uzdraveniach: 

 

Produkcia novej evanjelizačnej stránky: 

3) Napríklad by bolo dobré zriadiť niečo ako "azetko", ale zamerané na evanjelizáciu, kde by sa ľudia 

mohli viac rozpisovať o Bohu a viac získavať priateľstvá s tými, ktorí kráčajú s Ježišom. Ak teda niečo 

také existuje, tak chcelo by to viac dať vedieť do sveta, aby to prebylo záujem takého azetka, kde sa 

preferujú ozaj špinavé témy a je mi z toho na nič. 

5) Tvoriť internetové stránky z kresťanskými kázňami (najmä z angličtiny prekladané do slovenčiny). 

11) Vcelku som spokojná s tým, čo internet ponúka v rámci evanjelizácie a kresťanského 

spoločenstva. Uvítala by som napr. nejaké upútavky na kresťanské filmy, relácie, knihy, hudbu, 

možno nejaké poradne pre ľudí, ktorí majú s niečím problém a potrebujú poradiť. 

22) Keby bola na stránke konkrétneho zboru, online-chat duchovná pomoc. Ľudia môžu tak 

anonymne kontaktovať kresťanov, ktorí im môžu poradiť a modliť sa s nimi. 

32) -viac kresťanských stránok pre mladých, kde sa rozoberajú normálne všeobecné veci, ktoré 

zaujímajú mladých 

40) Aby každý zbor mal internetovú stránku a na nej živé vysielanie bohoslužieb. Svedectvá členov, 

pastora a starších... 

44) myslím si, že by bolo dobré mať priestor na diskusiu, kde by ľudia mohli prísť a anonymne sa 

zdieľať s problémom, cez ktorý prechádzajú. pretože veľa ľudí je blokovaných prijať evanjelium aj 

práve kvôli predsudkom alebo problémom, cez ktoré prechádzajú... myslím si, že kvalitný portál, kde 

by bolo napísané v "ľudskej reči" pre neveriacich chýba na SVK. stránky ako AC alebo Exit klub a 

podobne pozná veľmi malá časť ľudí ... napríklad blog písaný na aktuálne témy a problémy a ich 

riešenia by bol podľa mňa aktuálny tiež... 
-kresťanské zoznamky 
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33) neviem, vôbec som o tom neuvažovala. Asi cez diskusné fórum, výmena informácií, skúseností, 

postrehov a tak... 

36) Jednotný evanjelikálny portál s TV a všetkým čo k tomu patrí... 

48) Vymyslieť sociálnu sieť pre kresťanov. 

55) keby bola lepšia propagácia kresťanských stránok s posolstvom evanjelia aj medzi neveriacimi. 

Alebo na stránky, ktoré nie sú kresťanské a ktoré všetci poznajú by som zakomponovala viac ľudských 

a životných príbehov ľudí, ktorých ovplyvnil Boh. Tiež by som hľadala medzi kresťanmi na 

významných postoch napr. politici), alebo všeobecne známych ľudí (napr. aj celebrity), ktoré veria v 

Boha a dávala by som viac do povedomia ich svedectva s Bohom. Tak by išli neveriaci na sekulárnu 

stránku a našli by tam svedectvá ľudí, ktorých poznajú z obrazovky. 

 

Lepšie spropagovanie a kontakt : 

13) viac zverejňovať kresťanské linky, stránky, svedectvá... 

14) propagácia zborov, mládeže, lokálnej cirkvi vôbec. 

15) Medzi reklamami (napr. na facebooku) by sa mohli zjavovať aj odkazy na evanjelizačné stránky. 

Hoci každú reklamu treba platiť... Ale takto by rôzni ľudia mohli nahliadnuť do kresťanského sveta - 

možno už len z čistej zvedavosti. 

17) 2.Povzbudzovať veriacich, aby zdieľali evanjelizačné materiály, no najmä aby sa zaujímali o ľudí, o 

ich potreby, aby boli ich priateľmi. Keď chodil Ježiš fyzicky po zemi, Jeho veľkosť bola aj v tom, že si 

všímal ľudí, ktorých si nik nevšíma alebo ktorými spoločnosť pohŕda. Internet nemôže nahradiť 

osobné stretnutia, ale tiež sa prostredníctvom neho môžeme priblížiť ľuďom. 

23) Bannery na sociálnych sieťach na evanjelizačné eventy, videá, príbehy 

29) Flash správy, vyskakovacie okná, reklamy 

35) dobrá kresťanská hudba, zamyslenia, knihy, pekné myšlienky na každý deň, harmonogram 

svätých omší v jednotlivých farnostiach a iné informácie z farnosti 

38) Tým, že budem o tom písať či či posielať statusy 

39) spojiť viac webov a ľudí stojacimi za ich tvorbou - hlavne internetové kázania a online bohoslužby 

41) No napr. evanjelizačné reklamy, ktoré by boli "zavesené" na internete. Už som videl na anglickej 

stránke a asi aj francúzskej stránke vyslovene evanjelizačnú reklamu. keď na to človek, klikol, krok po 

kroku ho aplikácia viedla k Pánovi, ak to tak môžem povedať. 

43) Pôvodný zámer internetu pravdepodobne nikdy nepočítal s evanjelizáciou. Dlhšie evanjelizujúce 

články si tam prečíta málo kto. FB je dobrý spôsob na "postovanie" krátkych a povzbudivých odkazov. 

Ak zlepšiť využitie internetu v prospech evanjelizácie, tak zasielaním pozvánok na evanjelizačné 

stretnutia v realite, mimo internetu. 

45) viac povzbudzovať iných, nielen kresťanov, posielať bibl. alebo iné motivujúce citáty a odkazy 

46) 2. Evanjelizačné linky na internete, v podobe reklamy: 

47) práca s mladými ľuďmi - spôsob oslovenia a pravidelného kontaktu 

51) Kresťanské reklamy. 

54) Ľudí, ktorých poznám sú dosť často zaplavení informáciami a tak veľmi internet nevyužívam na 

evanjelizáciu, no podporujem ľudí, ktorí takto evanjelizujú...Nemám rada facebook a nechala som si 

ho len kvôli priateľom, o ktorých sa takto môžem dozvedieť a písať si s nimi...takže aj toto je druh 

evanjelizácie určitým spôsobom... 

 

Nič alebo negatívne odpovede: 
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1) neviem 

4) ... 

6) neviem 

9) neviem, je to málo osobne. Skôr cez net človeka zaujať a potom osobne mu slúžiť. 

12) neviem, nevidím žiadne rezervy v jeho využití za týmto účelom 

18) podľa mňa je celkom dobre využitý na evanjelizáciu 

20) Myslím si, že internet je dostatočne plný evanjelizačných príspevkov. Je už len na človeku, či to aj 

využije. 

24) 0 

25) - 

26) neviem si predstaviť 

27) Ak niekto chce, tak si nájde či už modlitbu, povzbudivé slová, správy z cirkvi či náboženské 

piesne...Internet má široké využitie, len treba si nájsť tú správnu stránku... 

28) neviem.. veľmi som o tom nerozmýšľala.. podľa mňa kto chce, tak ho vie využiť dostatočne.. 

priestor tam je len záleží od človeka, do akej miery chce.. 

31) nemyslím, že internet je vhodné médium pre evanjelizáciu, tá potrebuje ľudské stretnutie 

34) možností je dosť, ide o osobnú vôľu človeka 

37) neviem 

42) Neviem zodpovedať. 

49) Zakázať internet 

52) nijak nemám rada internet a evanjelizácia má byť osobná 
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