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Zoznam použitých skratiek
 Cf. latinsky – confer – pozri, porovnaj!
 ILO International Labour Organization (Medzinárodná organizácia práce)
 LW Luther´s Works – American Edition, ed. Jaroslav Pelikan. St. Louis and
  Philadelphia: Concordia Pub. House and Fortress Press, 1955
 MPG Patrologia Graeca, ed. J.P.Migne, 161 vols., Paris 1857 – 1866
 MPL Patrologia Latina, ed. J.P. Migne, 217 vols., Paris 1878 – 1890
 NAP/inklúzie Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006,  Slovenská republika.
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2004
 WA Martin Luther Werke, Weimar 1883.
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Predhovor
V roku 2001 som dostal príležitosť zúčastniť sa kvalitatívneho sociologického výskumu, ktorý na 

objednávku Svetovej banky viedli sociológovia z Inštitútu pre verejné otázky a S.P.A.C.E – Centra pre 
analýzy sociálnej politiky v Bratislave. Projekt niesol názov „Rómovia a trh práce“. Počas niekoľko týž-
dňov trvajúceho terénneho výskumu som ako študent posledného ročníka evanjelickej teológie dostal 
príležitosť navštíviť viacero rómskych domácností v segregovaných osadách, na okrajoch, ale i v cen-
trách miest a obcí v okresoch Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov, Košice a Malacky.

V mnohých z nich som sa po prvýkrát stretol s chudobou a ľudskou biedou v rozmeroch, ktoré som 
si predtým vedel predstaviť snáď len v ďalekej Afrike a ktorá žiaľ dodnes ostáva zraku väčšiny oby-
vateľov skrytá. Následne som sa začal venovať problematike diakonickej práce cirkví medzi Rómami, 
neskôr teologickému skúmaniu problémov chudoby, sociálneho vylúčenia a marginalizácie.

Text tejto učebnice vznikol ako časť výskumného projektu dizertačnej práce predloženej v roku 
2009 pod názvom „Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách obyvateľstva. Slovenská perspek-
tíva“. Po jej úspešnej obhajobe a pozitívnych ohlasoch oponentov Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. 
z Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. ThDr. Jána Blahoslava Láška z Husitskej teologickej fakul-
ty Karlovej univerzity v Prahe a sociologičky PhDr. Zuzany Kusej, CSc. zo Slovenskej akadémie vied, 
navrhol vtedajší garant študijného programu evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej 
pomoci Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo vytvorenie nového kurzu, ktorého cieľom by bolo oboznámiť 
študentov s novšími pokusmi reinterpretácie základných biblických a teologických východísk sociál-
no-charitatívnej a diakonickej práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vo vzťahu k skupinám ľudí 
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Rovnako tiež formulovať prakticko-teologické zásady 
pre službu cirkvi ľuďom postihnutým sociálnym vylúčením, chudobou a marginalizáciou. Tejto úlohy 
som sa ako začínajúci odborný asistent rád zhostil.

Po dlhšom čase, počas ktorého tento text slúžil študentom vo forme skrípt, si ho dovoľujem pred-
ložiť čitateľom v upravenom formáte, zodpovedajúcom štandardom vysokoškolskej učebnice.
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Úvod
Ak chceme na problematiku chudoby, sociálneho vylúčenia a marginalizácie nahliadnuť z teolo-

gického hľadiska, nemôžeme sa ani na pôde teológie vyhnúť používaniu pojmov a konceptov popisu-
júcich fenomén chudoby, sociálneho vylúčenia a marginalizácie z pohľadu spoločenských vied. Preto 
považujeme za potrebné v prvej kapitole predstaviť obsah a význam základných pojmov a konceptov, 
s ktorými budeme následne pracovať. Domnievame sa, že náš postup je v súlade aj s trendom rozvíja-
ným počas posledných desaťročí, kedy jednotlivé disciplíny praktickej teológie vstupujú do intenzív-
neho dialógu s referenčnými sociálnymi a humanitne orientovanými vedami.

Ďalším dôvodom, ktorý nás vedie k uvedenému postupu je skutočnosť, že pojmy chudoba, sociál- 
na exklúzia, sociálna inklúzia a sociálna kohézia patria medzi základné teoretické pojmy vedcov, ana-
lytikov, politikov a v mnohých prípadoch sú súčasťou slovnej zásoby širšej odbornej i neodbornej ve-
rejnosti, zaujímajúcej sa danou problematikou.

Ak má byť pastorálna a diakonická služba cirkvi vykonávaná reflektovane a efektívne, jej aktéri 
musia preukázať schopnosť orientovať i v teoretických konceptoch a základnej metodológii sociálnych 
vied, čo akcentuje aj požiadavka interdisciplinarity, ktorá už niekoľko desaťročí v oblasti praktickej 
teológie pretrváva.

A napokon, predovšetkým koncepty sociálnej exkúzie a sociálnej kohézie prechádzajú v posled-
ných rokoch dynamickým metodologickým vývojom, v ktorom nie je možné vyhnúť sa ani miernym 
významovým posunom. Aj to je dôvod, prečo považujeme za potrebné venovať sa v prvej časti práce 
pokusom o konceptualizáciu chudoby, ako aj jej jednotlivým konceptom.

Vymedzením problému chudoby a  sociálneho vylúčenia zároveň vymedzíme aj predmet nášho 
štúdia, ktorý budeme následne skúmať z hľadiska biblicko-teologického, systematicko-teologického 
a napokon sa zo získaných poznatkov pokúsime vyvodiť vlastné prakticko-teologické odporúčania pre 
praktickú službu cirkvi ľuďom postihnutým chudobou a sociálnym vylúčením.
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1 Prehľad základných teoretických konceptov chudoby 
a sociálneho vylúčenia

 1.1 Koncepty chudoby a pokusy o jej definíciu

Na začiatku tejto kapitoly považujeme za nutné konštatovať, že vo svete sociálnych vied nenáj-
deme žiadnu exaktne presnú, vyčerpávajúcu či vedecky úplne akceptovateľnú definíciu sociálneho 
javu, ktorý sa v praxi označuje zväčša súhrnným názvom – chudoba.1 Dôvodom neexistencie jednotnej 
a hlavne obsahovo vyčerpávajúcej definície chudoby je najmä mnohovrstevnatosť (resp. multidimen-
zionálnosť) fenoménu chudoby.

Ak chceme chudobu rozpoznať, musíme sa pokúsiť zadefinovať ju a následne i vhodným spôsobom 
zmerať, respektíve stanoviť jej rozsah. Ak sa rôznia definície sociálneho javu nazývaného chudoba, je 
logické, že sa budú rôzniť i metódy jeho merania. Avšak i napriek týmto problémom môžeme súhlasiť 
s českým sociológom Petrom Marešom, že chudobu je i napriek načrtnutým ťažkostiam v modernej 
spoločnosti potrebné vymedziť a definovať, a to minimálne z dvoch dôvodov:

•	 aby bolo možné v každej spoločnosti merať jej rozsah a podoby,
•	 aby bolo možné následne stanoviť rozsah oprávnených práv chudobných voči sociálnemu 

štátu.2 

Definovanie a  jasné vymedzenie chudoby môže byť pre kresťanské cirkvi významnou pomocou 
pri sledovaní sociálnych problémov spoločnosti, ako i potrieb „chudobných a slabých tohto sveta“, ku 
ktorým má a chce smerovať zameranie svojej pastorálnej, diakonickej, či sociálno-charitatívnej služby. 
Preto sa domnievame, že výsledky výskumu v oblasti sociálnych vied by nemala cirkev, ale ani reflexiu 
života cirkvi konajúca teológia prehliadať.

V domácej a zahraničnej odbornej literatúre sa najčastejšie stretávame s nasledovnou klasifiká-
ciou konceptov a definícií chudoby.

1.1.1 Absolútne a relatívne koncepty

Klasické učebnice vo väčšine prípadov začínajú so základným delením chudoby na relatívnu a ab-
solútnu chudobu.

1.1.1.1 Relatívne koncepty

V súčasnej spoločenskovednej literatúre prevláda konsenzus, že chudobu v ekonomicky vyspelých 
krajinách možno označovať za chudobu relatívnu. Pojem relatívna indikuje, že mnoho osôb považovaných 

1 Svedectvom o neexistencii jednotnej a uspokojivej definície chudoby môže byť napríklad práca profesora Veit
Wilsona: VEIT – WILSON, John: Setting adequacy standards: How governments define minimum incomes. 1. vyd. 
Bristol: The Policy Press, 1998. Veit – Wilson si stanovil za cieľ porovnať, ako vlády vo vybraných krajinách stanovu
jú životné minimum. Vo svojom výskume, pre ktorý si vybral desať krajín, autor napokon identifikoval minimálne 
sedem rôznych spôsobov konceptualizácie chudoby.

2 MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999 s. 109
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za chudobných v Nemecku, či v Spojených štátoch amerických by asi sotva bolo považovaných za chu-
dobných v krajinách tretieho sveta. Relatívne vymedzenie chudoby sa teda pokúša vymedziť chudobu 
porovnávaním so štandardami bežnými vo vnútri konkrétnej spoločnosti, najčastejšie v štáte.

Townsend napríklad vymedzuje relatívnu chudobu nasledovne: „Jedinci, rodiny a  skupiny môžu 
byť označené za chudobných, ak ich zdroje nie sú postačujúce na zaistenie druhu potravín, patricipácie, 
životných podmienok a  pôžitkov, ktoré sú obvyklé, alebo je ich dosiahnutie prinajmenšom podnecované 
a schvaľované v spoločnosti, ku ktorej patria. Ich príjmy sú pod úrovňou príjmov, ktorými disponujú v tejto 
spoločnosti priemerní jednotlivci, či rodiny v takej miere, že ich to de facto vylučuje zo životných štandardov, 
zvyklostí, či činností, ktoré sú v danej spoločnosti obvyklé.“3

Koncept relatívnej chudoby sa teda zakladá na porovnávaní životného štandardu chudobných 
s  tými, ktorí k  chudobným nepatria. Všeobecný štandard sa určuje najčastejšie pomocou násobkov 
mediánov príjmov v konkrétnej spoločnosti.

Koncept relatívnej chudoby sa tak pokúša popísať predovšetkým problém chudoby v bohatej spo-
ločnosti, ktorá je poznačená výraznými nerovnosťami. Kým základné potreby väčšiny jednotlivcov 
v spoločnosti sú uspokojované, objavuje sa aj časť populácie, ktorá je z pre spoločnosť bežného spo-
trebiteľského štandardu a jeho pôžitkov vylučovaná. Podľa Mareša je chudoba v relatívnom poňatí do 
veľkej miery identifikovaná s príjmovou nerovnosťou a môže byť odstránená odstránením príjmovej 
nerovnosti.4 V politickej oblasti je koncept relatívnej chudoby bližší ľavicovej časti politického spektra, 
kým nasledujúci koncept absolútnej chudoby je bližší pravicovej časti politického spektra.

Kontrolné otázky:
Opíšte koncept relatívnej chudoby!

1.1.1.2 Absolútne koncepty

Absolútna chudoba je definovaná základnými potrebami chudobných. Absolútna chudoba teda nie 
je závislá od príjmov ostatných členov spoločnosti, ako v prípade relatívnej chudoby. Koncept abso-
lútnej chudoby sa snaží vymedziť minimálnu životnú úroveň, ktorá je potrebná na prežitie jednotliv-
ca. Jednotliví autori a zástancovia tohto konceptu diferencujú aj samotné prežitie na viaceré úrovne. 
Môžeme rozlišovať prežitie sociálne alebo fyziologické, preto sa aj definície absolútnej chudoby môžu 
podľa toho mierne líšiť.

Koncept absolútnej chudoby vymedzujúci hranicu absolútnej chudoby v praxi znamená, že dlho-
dobý život pod touto hranicou je prakticky nemožný. Ak by niekto žil dlhší čas pod hranicou absolútnej 
chudoby, takmer s istotou to povedie k jeho smrti v dôsledku hladu či neliečených ochorení.

Vymedzenie konceptu absolútnej chudoby preto predpokladá presné vymedzenie základných ži-
votných potrieb človeka a ich nemennosť v čase. Ako približný (hrubý) indikátor absolútnej chudoby 
sa na prelome milénií zvykla uvádzať suma jedného amerického dolára (1 USD) na jeden deň a jednu 
osobu. Táto sa prepočítava na paritu kúpnej sily v konkrétnej krajine, pričom túto čiastku má jednotli-
vec k dispozícii pre uspokojenie všetkých svojich životných potrieb na jeden deň.

Organizácia spojených národov (OSN) definovala absolútnu chudobu na Kodanskej svetovej kon-
ferencii o sociálnom rozvoji v roku 1995 nasledovne:

„Absolútna chudoba je stav, ktorý sa vyznačuje výraznou depriváciou základných ľudských potrieb, 
vrátane jedla, bezpečnej pitnej vody, hygienických zariadení, zdravia, bývania, vzdelania a informácií. To 
závisí nie len od príjmu, ale aj od prístupu k sociálnym službám.“5 

3 TOWNSEND, Peter: Poverty in the United Kingdom: A survey of household resources and standards of living. 
1. vyd. Penguin. Harmondsworth, 1979 s. 13

4 MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999 s. 112
5 Citované podľa: GORDON, David: Measuring absolute and overall poverty, in: GORDON, David and TOWN

SEND, Peter (eds.): Breadline Europe: The measurment of poverty. 1. vyd. Bristol: The Policy Press, 2000 s. 49
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V Slovenskej republike by sa absolútna chudoba vyskytovať nemala (aspoň de jure), nakoľko podľa 
platnej legislatívy máme vybudovaný sociálny systém, na ktorého pomoc a ochranu má nárok každý 
občan Slovenskej republiky. Chudoba na Slovensku predstavuje teda skôr relatívnu chudobu. Znamená 
to, že problém chudoby v Slovenskej republike by nemal byť otázkou fyzického prežitia jednotlivcov 
alebo skupín, ale skôr otázkou kvality a dôstojnosti ich života.6 

Kontrolné otázky:
Opíšte koncept absolútnej chudoby!

1.1.2 Priame a nepriame koncepty

1.1.2.1 Priame koncepty

Priame koncepty merania chudoby považujú hodnotenie výšky dosiahnutých príjmov pre určova-
nie miery chudoby za nepostačujúce. Ich autori si uvedomujú, že koncepty hodnotiace výšku príjmov 
nezahŕňajú rôzne okolnosti, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvňovať proces premeny príjmov do 
spotreby. Klasickým príkladom tohto prístupu je koncept sekundárnej chudoby, ktorý vypracoval na 
začiatku 20. storočia anglický bádateľ, študujúci chudobu v anglickom Yorku – Seebohm Rowntree.7 

Rowntree rozdelil chudobu do dvoch základných kategórií: primárnu a  sekundárnu. Primárnou 
chudobou boli podľa Rowntreeho postihnuté rodiny, ktorých príjmy nepostačovali na zabezpečenie 
minimálnych potrieb, potrebných k  udržaniu ich fyziologickej kondície. Do kategórie sekundárnej 
chudoby zaradil tie rodiny, ktorých príjmy by na zabezpečenie minimálnych potrieb boli dostatočné za 
nesplneného predpokladu, že by boli hospodárne využité. Rowntree počas svojho viacročného výsku-
mu zistil, že hlavnou príčinou sekundárnej chudoby bola skutočnosť, že časť príjmov bola vynakladaná 
nehospodárne, na veci nepotrebné na zabezpečenie živobytia (napríklad na alkohol, či uzatváranie 
stávok…). Medzi príčinami sekundárnej chudoby sa však v niektorých prípadoch ocitli aj legitímne 
výdavky (napríklad na lekársku starostlivosť či lieky), ktoré boli dôsledkom nepriaznivej sociálnej si-
tuácie jednotlivcov alebo rodín.

Zhrňujúc môžeme povedať, že priame koncepty merania chudoby sa zakladajú na kúpnej sile pe-
ňazí a na ich následnom procese spotreby.

Kontrolné otázky:
V čom považoval Seebohm Rowntree koncepty relatívnej a absolútnej chudoby za 

nedostatočné?
Čo sa pokúsil vyjadriť Seebohm Rowntree zavedením pojmov – primárna a sekundárna 

chudoba?

1.1.2.2 Nepriame koncepty

Nepriame koncepty chudoby sa na rozdiel od priamych zakladajú na meraní výšky príjmov jednot-
livcov alebo domácností ešte pred ich spotrebou. Ide teda o meranie nominálnych príjmov bez ohľadu 
na ich kúpnu silu alebo na obsah spotrebného koša.

6 Z tohoto dôvodu je hranica chudoby v Slovenskej republike definovaná ako sociálnokultúrne životné minimum, 
nie ako existenčné minimum fyzického prežitia.

7 ROWNTREE, Seebohm: Poverty: A study of Town Life. 1 vyd. London: Macmillan 1901
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1.1.3 Objektívne a subjektívne koncepty

1.1.3.1 Objektívne koncepty

Mareš uvádza, že na chudobu môžeme nahliadať dvojakou optikou: optikou sociálnou, štrukturál-
nou, ktorú môžeme považovať za optiku objektívnu, alebo naopak optikou osobnej skúsenosti človeka 
postihnutého chudobou – optikou subjektívnou. Objektívna chudoba je tak vymedzená nezávisle na 
pocitoch a mienke tých, ktorých sa dotýka. Je vymedzená len na základe „objektívnych aspektov si-
tuácie chudobných“.8 Objektívna chudoba je teda vyjadrením spoločenského konsenzu, ktorý uznáva 
oprávnenosť statusu určitej skupiny ľudí, na základe stanovenia objektívnych kritérií a zároveň ich 
oprávňuje k prijímaniu určitých, sociálnou politikou zadefinovaných sociálnych transferov.9 

V  legislatívnom prostredí Slovenskej republiky sme sa donedávna stretávali s  pojmom hmotná 
núdza, ktorý bol pokusom o objektívne vymedzenie chudoby ako sociálneho javu.10 

Nemôžeme nesúhlasiť s trefnou poznámkou Mareša, ktorý na margo objektívneho konceptu chu-
doby poznamenáva, že termín „objektívna chudoba“ je do istej miery nadsadený, pretože jeho „objek-
tivita“ spočíva len v sociálnom a politickom konsenze tých, ktorí nastavujú sociálny systém v konkrét-
nej spoločnosti.11 

1.1.3.2 Subjektívne koncepty

Subjektívne vymedzenie chudoby spočíva na osobnom, subjektívnom hodnotení vlastnej životnej 
situácie jednotlivca, bez ohľadu na stav spoločnosti, v ktorej žije. Zakladá sa len na jeho subjektívnom 
vnímaní reality, v ktorej daný jedinec žije. V praxi to znamená, že chudobným sa môže cítiť človek, 
ktorý si nemôže každé štyri roky kúpiť nové auto ako jeho sused, no ktorý podľa objektívnych kritérií 
chudobný vôbec nie je. Platí to však i naopak – chudobným sa nemusí cítiť jednotlivec, ktorý podľa 
objektívnych kritérií do kategórie chudobných patrí, avšak sa ním byť necíti, respektíve nechce byť 
takto označený. Býva tomu tak, pretože zaradenie sa do sociálnej skupiny občanov v hmotnej núdzi 
býva častokrát sprevádzané negatívnou stigmatizáciou a môže sa tak stať východiskom symbolického 
sociálneho vylúčenia.

Kontrolné otázky:
V čom spočíva rozdiel medzi objektívnou a subjektívnou chudobou?

8 MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999 s. 118
9 MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999 s. 118
10 Ods. 1, § 7 zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov definoval hmotnú núdzu ako stav, 

keď“príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom“. Uvedený zákon nahradil 
1.1.2009 nový zákon č. 448 / 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455 / 1991 o živnos
tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov z 30. 10. 2008, do ktorého sa už uvedená 
definícia nedostala.

11 MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999 s. 118
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1.1.4 Iné pokusy o vymedzenie chudoby

1.1.4.1 Preskriptívne a konsenzuálne koncepty chudoby

Veit -Wilson rozlišuje preskriptívne a konsenzuálne spôsoby určenia základných životných potrieb 
potrebných pre život, ktoré sa následne stávajú základnými kritériami pre zadefinovanie chudoby.12 
Preskriptívne definície chudoby sa zakladajú na rôznych štúdiách a odhadoch expertov, ktoré sa po-
kúšajú stanoviť jednak príjmové hranice pre poskytovanie sociálnych dávok a taktiež objemové vyme-
dzenie sociálnych dávok (najčastejšie podľa súčtu minimálnych základných životných položiek stano-
vených odborníkmi). Takejto definícii sa približuje termín životné minimum, ktorý je používaný v le-
gislatíve Slovenskej republiky a ktorý predstavuje súbor statkov a služieb, ktoré umožňujú základnej 
spotrebnej jednotke uspokojovať potreby v miere uznanej spoločnosťou v určitom časovom období za 
minimálne nevyhnutné náklady pre udržanie primeranej úrovne spotreby a zapojenia do normálneho 
života spoločnosti. Životné minimum teda počíta s prostriedkami nevyhnutnými na zabezpečenie vý-
živy, osobných potrieb jednotlivcov a základného chodu domácnosti, avšak bez započítania kapitálo-
vých investícií, či obnovy predmetov strednodobej a dlhodobej spotreby.13 

Konsenzuálne definície chudoby sa na rozdiel od preskriptívnych nezakladajú na názoroch odborní-
kov a expertov, ale na názoroch vybraných vzoriek respondentov, ktorí sú vyzvaní, aby vybrali z odbor-
níkmi vypracovaného sumáru položiek tie, o ktorých sú presvedčení, že sú pre život človeka nevyhnutné. 
Títo tak stanovujú základné indikátory deprivácie, na ktorých vyrastá konsenzuálny koncept chudoby.

Kontrolné otázky:
V čom spočíva rozdiel medzi preskriptívnymi a konsenzuálnymi konceptmi chudoby?

1.1.4.2 Stará a nová chudoba

V  západnej Európe sa jednotlivým krajinám darilo od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia 
udržiavať kontinuitu stáleho ekonomického rastu, čo bolo najlepším predpokladom pre riešenie prob-
lému chudoby, ale aj expanziu sociálneho štátu. Džambazovič upozorňuje, že ak v tomto období bola 
v západnej Európe chudoba identifikovaná, bola označovaná ako tzv. stará chudoba,14 ktorá bola nezá-
vislá od trhu práce.15 Tá však mala s postupným zvyšovaním blahobytu postupne zanikať.

Namiesto toho však už od šesťdesiatych rokov bolo možné pozorovať nástup novej vlny chudoby, 
ktorú začali postupne sociólogovia označovať pojmom „nová chudoba“. Táto začala postihovať oveľa šir-
šie sociálno-ekonomické skupiny a bola spojená najmä s rastúcou mierou nezamestnanosti. Hoci nová 
chudoba nie je v spoločenských vedách exaktne zadefinovaná, Godschalk ju označuje za paradoxný jav, 
kedy i napriek relatívnemu blahobytu žije v ekonomicky vyspelých krajinách 10 – 20 % ich populácie 

12 VEIT WILSON, J.: Consensual approaches to poverty lines and social security. Journal of Social Policy, 16, 1987, 
2, s. 183 – 211, citované podľa: MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. 1 vyd. Praha: Sociologické nakla
datelství, 1999 s. 116 – 117

13 RADIČOVÁ, Iveta (ed.): Vieme čo chceme a vieme čo odmietame?. 1. vyd. Bratislava: S.P.A.C.E., 1998 s. 12
14 Stará chudoba býva označovaná aj pojmom demografická chudoba. Stará chudoba má priamy súvis so životným 

cyklom človeka a preto medzi jej typických predstaviteľov patria rodiny s malými deťmi, rodiny s jedným živite
ľom, osamelí seniori, či bezdomovci.

15 DŽAMBAZOVIČ, Roman, GERBERY, Daniel: Chudoba a sociálne vylúčenie v kontexte krajín EÚ a SR. In: Chu
doba a sociálna exklúzia / inklúzia: Skupiny najviac ohrozené sociálnou exklúziou a námety na riešenie / prevenciu 
(Záverečná správa z prvej etapy riešenia výskumnej úlohy) [online]. Stredisko pre štúdium práce a rodiny: Brati
slava, December 2004 [cit. 20061029]. s. 8

Dostupné na internete: <http://www.vupsvr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf>

http://www.vupsvr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf
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v chudobe.16 Nová chudoba je v krajinách Európskej únie úzko spojená s nedostatkom pracovných príle-
žitostí a dlhodobou nezamestnanosťou. Postihuje preto predovšetkým ľudí dlhodobo znevýhodnených 
na trhu práce, osoby z trhu práce vylúčené,17 ale i pracujúcich ľudí s nízkymi príjmami18 či obyvateľov, 
ktorí žijú v ekonomicky nedostatočne rozvinutých (marginalizovaných) regiónoch.19 

Najmä po roku 1989 v bývalom Československu (neskôr na Slovensku) stúpol počet chudobných 
práve v dôsledku rastúcej nezamestnanosti, ktorej miera sa postupne vyšplhala až nad hranicu 20 %. 
V súčasnosti sú novou chudobou ohrození najmä nazamestnaní, ale aj zadĺžené domácnosti či niekto-
ré skupiny Rómov.

Kontrolné otázky:
Objasnite pojem „nová chudoba“!

1.2 Sociálna exklúzia

V  posledných desaťročiach dochádza v  európskom priestore k  elementárnej zmene paradigmy, 
kedy pojem chudoba v najširšom význame postupne nahrádza pojem a koncept sociálnej exklúzie.20 
Ako správne poznamenáva Saraceno, hlavnú úlohu v tomto obrate zohrala predovšetkým Európska 
únia tým, že sa jej podarilo vytvoriť medzinárodný priestor vhodný na odbornú diskusiu a návrh uve-
deného konceptu. Následne ho inštitucionálne zastrešila a  predstavila ako v  oblasti výskumu, tak 
i v oblasti praktickej politiky.21 Európsky koncept sociálnej exklúzie dopĺňa podľa Fassina ďalšie – kon-
kurenčné modely, ktoré sa používajú vo svete na popis disfunkcií spoločnosti. Patria medzi ne nasle-
dovné koncepty: koncept underclass, prevládajúci v Spojených štátoch amerických a koncept margina-
lizácie, používaný najmä v krajinách Latinskej Ameriky.22

16 GODSCHALK, J.: Moderní sociální stát a  chudoba. In: Všeobecné otázky sociální politiky. 1. vyd. Bratislava: 
VÚPSV 1991 s. 10

17 Napríklad zo zdravotných dôvodov, z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie, z dôvodu diskriminácie...
18 Títo bývajú v odbornej literatúre označovaní ako tzv. pracujúci chudobní (working poor).
19 Európska únia začala odbornú diskusiu o novej chudobe zverejnením správy z dvanástich starých členských krajín 

EU: ROOM, Graham. ed.: New Poverty in the European Community. 1. vyd. London: Center for the Analysis of Social 
Policy 1987.

Na problém vzrastajúcej novej chudoby na pôde cirkví v západnej Európe upozornil predovšetkým holandský farár 
BOERMA, Coenraad, ktorého dielo – The Poor Side of Europe: The Church and the (New) Poor of Western Europe. 
(1. vyd. Geneva: World Council of Churches Publications, 1989) vydala Svetová rada cirkví v Ženeve v roku 1989.

20 Hoci bol koncept sociálnej exklúzie na Slovensko „introdukovaný“ predovšetkým európskou legislatívou len na 
prelome tisícročí (čo znamená, že o jeho zavedení a používaní v slovenskej sociológii neprebiehala odborná dis
kusia a verejnosť sa s ním v mnohých prípadoch ešte len oboznamuje), v  západnej Európe je v akademických 
a odborných kruhoch známy približne od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Práve pre toto obdobie bol 
v západoeurópskom priestore typický opätovne vzrastajúci záujem o problematiku chudoby a ľudských práv.

21 SARACENO, Chiara: Social exclusion. Cultural roots and diversities of a popular concept. [online] Institute for 
Child, Youth and Family Policies at Columbia University: New York, s. 2 [cit. 20070308] Dostupné na inetrnete: 
< http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf >

22 FASSIN, D.: Exclusion, undreclass, marginalidad. Figures contemporaines de la pauvreté urbaine en France, aux 
Etats Unis et en Amerique Latine. In: Revue Francaise de Sociologie, XXXXVI, 1. Citované podľa: SARACE
NO, Chiara: Social exclusion. Cultural roots and diversities of a  popular concept. [online] Institute for Child, 
Youth and Family Policies at Columbia University: New York, s.  2 [cit. 20070308] Dostupné na inetrnete: 
<http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf >

Fassin na základe tohoto rozdelenia vytvára tri mentálne mapy, pomocou ktorých interpretuje základné typológie rozdele
nia v jednotlivých spoločnostiach. Pre Spojené štáty Americké je typické rozdelenie „high/low“, pre Latinskú Ameriku „center/
periphery“ a pre Francúzsko (a dnes s ním už i pre celú rozširujúcu sa Európsku úniu – poznámka autora) „in/out“.

http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf
http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf
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1.2.1 Zámena pojmov, alebo zmena záujmu?

Pri stretnutí s pojmom sociálna exklúzia si musíme položiť otázku, či pojem a koncept sociálnej 
exklúzie je len lingvistickou inováciou zaužívaného pojmu chudoba, alebo sa stretávame s  novým, 
odlišným diskurzom, či konceptom. Ako správne upozorňuje Mareš, penetráciou konceptu sociálnej 
exklúzie naprieč celou akademickou, ale i politickou sférou nedošlo len k zmene slovníka či zámene 
pojmov, ale predovšetkým k zmene predmetu záujmu.23 Podľa Rooma je postupný presun od konceptu 
chudoby ku konceptu sociálnej exklúzie výsledkom snahy zachytiť nové rysy rastúcej chudoby v Eu-
rópe v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Tá sa podľa neho vyznačovala predovšetkým jej 
dlhodobým pretrvávaním v čase, priestorovou koncentráciou, ktorú sprevádzala vo väčšine prípadov 
marginalizácia, patologické správanie sa jednotlivcov a skupín, ako i snaha vzdorovať normám hlavné-
ho prúdu spoločnosti. Postupne bolo možné pozorovať i vznik závislosti na sociálnom štáte a rozpad 
tradičných sociálnych inštitúcií a podporných sietí.24 

Sledovaným problémom teda postupne prestáva byť problém chudoby a  jej meranie (vyjadrené 
najčastejšie v monetárnej či spotrebnej forme), ako i následné sledovanie distribúcie bohatstva. Záu-
jem sociálnych aktérov sa presúva do roviny vzťahov a od nich sa odvíjajúcích súvislostí. Slovami Petra 
Mareša – k problému „oslabenia pút, ktoré spájajú spoločnosť.“

Súčasný francúzsky autor Pierre Strobel preto charakterizuje sociálnu exklúziu ako „systematický 
proces marginalizácie, zoslabovania sociálnych väzieb a sociálnej izolácie, ktorý je evidentný tak na úrovni 
jedinca, ako aj celých segmentov spoločnosti.“25

Zameranie sa na rovinu vzťahov môže v  porovnaní s  monetárnymi a  spotrebnými konceptami 
vyjadrenia chudoby napomôcť efektívnejšie pochopiť a identifikovať mechanizmy zapríčiňujúce depri-
váciu a marginalizáciu, ako i procesy s nimi spojené. Tak môže byť v konečnom dôsledku nápomocný 
pri navrhovaní efektívnejších opatrení, ktoré budú viesť k ich eliminácii.

Viacerí autori, ako napríklad Room, Paugam, Atkinson a Saraceno sa zhodujú v názore, že posu-
nom záujmu od chudoby ku konceptu sociálnej exklúzie dochádza k prechodu od statického prístupu 
k dynamickému, od jednorozmernej perspektívy k viacrozmernej a taktiež od jednostranného zame-
rania sa na distribúciu statkov k rozšírenému zameraniu sa na dynamiku vzťahov.26 Koncept sociálnej 

23 MAREŠ, Petr: Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. In: Sociologický časopis. 2000, Vol. 36. s. 285
24 ROOM, Graham. ed.: New Poverty in the European Community. 1. vyd. London: Center for the Analysis of Social 

Policy 1987, citované podľa: MAREŠ, Petr: Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. In: Sociologický časopis. 
2000, Vol. 36. s. 285

25 STROBEL, Pierre: From Poverty to Exclusion: A Wage Earning Society or Society of Human Right? In: Internatio
nal Social Science Journal, 148, June 1996, 2, s. 173 – 179 Citované podľa: DŽAMBAZOVIČ, Roman, GERBERY, 
Daniel: Chudoba a sociálne vylúčenie v kontexte krajín EÚ a SR. In: Chudoba a sociálna exklúzia / inklúzia: Skupi
ny najviac ohrozené sociálnou exklúziou a námety na riešenie / prevenciu (Záverečná správa z prvej etapy riešenia 
výskumnej úlohy) [online]. Stredisko pre štúdium práce a  rodiny: Bratislava, December 2004[cit.20061029]. 
s. 17 Dostupné na internete: <http://www.vupsvr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf>

26 Cf.: ROOM, Graham: Poverty in Europe: Competing Paradigms of Analyzis, „Policy and Politics“, vol. 23, no. 2, 
s. 103 – 113

PAUGAM, Serge: Introduction. La constitution d´un paradigme, in: Paugam, Serge: L´etat des savoirs. 1. vyd. 
Paris: La Découverte, 1996 s. 7 – 19

ATKINSON, Anthony, Barnes: Poverty in Europe. 1. vyd. Oxford: Blackwell Publishers, 1998
SARACENO, Chiara: Social exclusion. Cultural roots and diversities of a  popular concept. [online] Institu

te for Child, Youth and Family Policies at Columbia University: New York, [cit. 20070329] Dostupné na inetrnete: 
<http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf >

Za jedno z najprehľadnejších porovnaní konceptov chudoby a sociálneho vylúčenia môžeme považovať porovnanie, 
ktoré ponúka Estivill: Cf.: ESTIVILL, JORDI: Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. 
[online]. International Labour Organization – International Labour Office: Geneva, 2003 s. 21 – 22 [cit.20070405]. 
Dostupné na internete: <http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf>

http://www.vupsvr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf
http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf
http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
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exklúzie je tak v porovnaní s konceptmi chudoby viacrozmernejší a komplexnejší, s potenciálom lepšie 
reagovať na multidimenzionálny problém chudoby, deprivácie a sociálneho vylúčenia.27 

Room počas intenzívnych diskusií, vedených na prelome tisícročí (ktorých predmetom bolo vyjas-
nenie vzťahu medzi konceptom chudoby a sociálnej exklúzie), pozoroval päť zmien, ktoré podľa neho 
posúvajú odbornú diskusiu o fenoméne chudoby bližšie ku konceptu sociálnej exklúzie:

	 „Dôraz sa (vo výskume – pozn. autora) prenáša z finančného handicapu na multidimenzionál-
nu povahu fenoménu chudoby. Výskumníci sa pokúšajú identifikovať rôzne nevýhody vyplývajú-
ce z chudoby a ich multidimenzionálnych vzťahov.

	 Prechod od statickej k  dynamickej analýze procesov, ktorými sa ľudia stávajú chudobnými 
či v chudobe zotrvávajú. Výsledkom sociálnej exklúzie je deprivácia, kým chudoba je výsledkom 
procesu zbedačovania.

	 Rozšírenie úzkeho sústredenia sa na zdroje jedinca a domácnosti i na zdroje lokálnych komunít 
(deprivácia je daná nielen nedostatkom zdrojov priamo v domácnosti, ale aj v komunite – ne-
dostupnosť a  slabá kvalita škôl, nedostupnosť lekárskej starostlivosti, nedostatočná verejná 
doprava...).

	 Posun od distribučnej k relačnej dimenzii stratifikácie a znevýhodnenia chudobných (od sústrede-
nia sa na chudobu ako problému distribúcie, alebo nedostatočných zdrojov chudobných, k otázkam 
ich neadekvátnej sociálnej participácie, nedostatočnej integrácie a bezmocnosti).

	 Sústredenie sa na hlboké rozdiely medzi chudobnými a ostatnými, namiesto pochopenia konti-
nuálneho charakteru nerovností (rozlíšenie medzi chudobnými a medzi tými, ktorí nimi nie sú 
je rozhodnutím založeným na určitých hodnotách koncept sociálnej exklúzie je preto oprávnený 
tam, kde roztržka medzi chudobnými a zvyškom spoločnosti nadobúda povahu „katastrofickej 
diskontinuity“).“28 

Z Roomovho pozorovania vyplýva, že koncept sociálnej exklúzie nadobudol na prelome tisícročí 
v prostredí Európskej únie prevahu pred diferencovanými konceptmi chudoby a získal si širokú po-
pularitu. Napriek jeho viacerým vyššie spomenutým výhodám však jeho handicapom ostáva skutoč-
nosť, že mnohí politici, úradníci či sociálni aktéri pojem sociálnej exklúzie najmä vplyvom jednotnej 
európskej sociálnej agendy automaticky preberajú a  používajú aj napriek tomu, že nepoznajú jeho 
vymedzenie a význam.

27 Tento argument však používajú i kritici konceptu sociálnej exklúzie. Vyčítajú mu nejednoznačnosť, až prílišnú 
všeobecnosť a nejasnú mnohovýznamovosť.

Napríklad Džambazovič (DŽAMBAZOVIČ, Roman, GERBERY, Daniel: Chudoba a  sociálne vylúčenie 
v kontexte krajín EÚ a SR. In: Chudoba a sociálna exklúzia / inklúzia: Skupiny najviac ohrozené sociálnou ex
klúziou a  námety na riešenie / prevenciu (Záverečná správa z  prvej etapy riešenia výskumnej úlohy) [online]. 
Stredisko pre štúdium práce a rodiny: Bratislava, December 2004 [cit. 20061029]. s. 19 Dostupné na internete: 
<http://www.vupsvr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf> ) cituje Atkinsona (ATKINSON, Anthony, Bar
nes: Poverty in Europe. 1. vyd. Oxford: Blackwell Publishers, 1998), ktorý (podobne ako viacerí autori) s miernou 
iróniou uvádza, že práve „absencia jasnej definície sociálneho vylúčenia je jednou z príčin jeho akceptovateľnosti“, 
pretože „môže znamenať mnoho rôznych vecí pre mnohých a rôznych ľudí.“

Domnievame sa však, že univerzálnosť, multidimenzionálnosť a komplexnosť predurčuje koncept sociálnej ex
klúzie (za predpokladu presného zadefinovania spoločných a následne národných indikátorov sociálneho vylú
čenia) k efektívnemu použitiu v rôznorodom prostredí krajín Európskej únie. Na druhej strane si uvedomujeme, 
že označiť doteraz používaný pojem chudoba za jednodimenzionálny a statický koncept by bolo jeho prílišným 
zjednodušením, ba až nepochopením.

28 ROOM, Graham: Social Exclusion, Solidarity and the Challenge of Globalisation. International Journal of Social 
Welfare, 8:166 – 174, citované podľa: MAREŠ, Petr: Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. In Sociologický 
časopis. 2000. Vol. 36, 3, s. 290

http://www.vupsvr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf
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Viacerí odborníci však vcelku oprávnene upozorňujú aj na skutočnosť, že v súčasnosti neexistuje 
jasné a hlavne jednoznačné vymedzenie obsahu konceptu sociálneho vylúčenia.29 Za dôvody nejed-
noznačnosti môžeme považovať nasledovné skutočnosti: koncept sociálneho vylúčenia má značné 
geografické rozšírenie – to znamená, že je používaný v  rôznych kontextoch, v  krajinách s  rôznymi 
tradíciami a v neposlednom rade jeho obsah podlieha taktiež neustálemu vývoju. Tento handicap ho 
však v žiadnom prípade nerobí v praxi nevyužiteľným.

Z  teologického hľadiska môžeme hodnotiť koncept sociálneho vylúčenia pozitívne, a  to najmä 
v skutočnosti, že v porovnaní s konceptmi chudoby presúva pozornosť oveľa viac do roviny vzťahov. 
A práve prostredníctvom reflexie oblasti vzťahov môže aj cirkev a teológia odbornú diskusiu obohatiť 
o svoje teologicko-etické implikácie a hodnotenia.

1.2.2 Vývoj a rozšírenie konceptu sociálnej exklúzie

1.2.2.1 Pôvod

Pôvod pojmu sociálne vylúčenie30 môžeme nájsť už u Webera, ktorý definoval sociálne vylúčenie 
ako jednu z foriem sociálneho uzatvárania. Videl v ňom „pokus jednej skupiny zaistiť si pre seba pri-
vilegované postavenie na úkor inej sociálnej skupiny – prostredníctvom procesu subordinácie.“31 

1.2.2.2 Francúzsko

V súčasnosti sa pojem sociálna exklúzia používa predovšetkým vo význame, ktorý získal v sedem-
desiatych rokoch dvadsiateho storočia vo Francúzsku. Toto obdobie bolo vo Francúzsku poznačené 
dynamickým nárastom novej chudoby: výrazne sa zvyšovala miera nezamestnanosti, predovšetkým 
u mládeže, starších ľudí a imigrantov.

29 Napríklad profesor Oxfordskej Univerzity Tony Atkinson upozorňuje, že v súčasnosti zaužívaný termín sociál
na exklúzia môže mať pre rôznych ľudí v  rôznych sitáciách rôzne významy. In: ATKINSON, Anthony, Barnes 
– HILLS, John (eds.): Exclusion, Employment and Opportunity, [online]. CASE paper 4. Centre for Analysis of 
Social Exclusion, London School of Economics: London, January 1998 [cit.20070401] Dostupné na internete: 
<http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/Paper4.PDF>

30 Mýlnou by však bola prestava, že sociálne vylúčenie v spoločenskom a literárnom slova zmysle nejestvovalo už 
dávno predtým a uvedený koncept opisuje len novovznikajúci fenomén. Sociálne vylúčenie je staré takmer ako 
ľudstvo samo. Za prvých sociálne (teda zo spoločenstva) vylúčených ľudí môžeme považovať Adama a Evu, či 
neskôr Kaina a Ábela (práve na príklade týchto bratov sa pokúsime v nasledujúcej kapitole interpretovať fenomén 
sociálneho vylúčenia). V dejinách Izraelského národa sa stretávame s otroctvom v Egypte, s exilom v Babylone, 
v gréckej kultúre s ostrakizmom, v Indii s vylúčenou najnižšou kastou. Aj v ďalších starých kultúrach môžeme 
pozorovať rôzne formy vylúčenia z komunít, spoločenstiev. Vylúčenie a jeho prejavy môžeme sledovať vrozšíre
nom a rôznorodom fenoméne otroctva. Dotýkajúc sa nášho európskeho kontinentu, môžeme spomenúť kolónie 
s množstvom občanov pozbavených práv a moci ovplyvňovať okolnosti vlastného života. Pri pohľade do súčasnos
ti nemožno obísť novodobé gettá v závetrí bohatých, postmoderných veľkomiest.

31 HILLS, J. et al.: Understanding Social Exclusion, Oxford University Press: Oxford 2002. Citované podľa: BARTÁK, 
Miroslav : Sociální soudržnost, solidarita, sociální vyloučení – od teoretických konceptu k veřejné politice; [online] 
Institut sociologických studií – Fakulta sociálnych vied Karlovy University: Praha, Marec 2006, [cit. 20070328]. 
s. 10, Dostupné na internete: <http://iss.fsv.cuni.cz/storage/user/144_060202bartak socpol.pdf > Max Weber poj
mom sociálne vylúčenie označoval kolektívne správanie sa spoločenských skupín v hospodárskej súťaži, keď jedna 
skupina vylučuje zo súťaže druhú skupinu na základe vonkajšieho atribútu. Vonkajším atribútom býva najčastejšie 
etnická príslušnosť, jazyk, odlišné vierovyznanie, odlišná etnická príslušnosť, či pôvod.

http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/Paper4.PDF
http://iss.fsv.cuni.cz/storage/user/144_060202-bartak-socpol.pdf
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Samotný pojem sociálneho vylúčenia poprvýkrát predstavil francúzskej verejnosti v  roku 1974 
René Lenoir.32 Lenoirovi pritom nešlo o predstavenie pojmu či metodológie teoretického konceptu, ale 
o praktické upozornenie na trvalé vylučovanie určitých, predovšetkým fyzicky, mentálne a sociálne 
znevýhodnených skupín ľudí z rastúcej, dynamicky napredujúcej ekonomiky Francúzska.33 

Neskorší francúzski autori sa zaoberali najmä vplyvom dlhodobej nezamestnanosti na rozšírenie 
sociálneho vylúčenia v kontexte Francúzska.

1.2.2.3 Európska únia

Problematika sociálneho vylúčenia a  boja proti chudobe nemala v  procese transformácie Eu-
rópskeho hospodárskeho spoločenstva na Európsku úniu také významné miesto ako je tomu dnes. 
V centre pozornosti Európskeho hospodárskeho spoločenstva bola predovšetkým snaha o vytvorenie 
spoločného hospodárskeho priestoru, ktorý mala zabezpečiť realizácia projektu tzv. voľného pohybu 
štyroch slobôd. Voľný pohyb štyroch slobôd mal zabezpečiť:

•	 voľný pohyb tovaru (odstránením ciel, tarifných platieb, dovozných kvót a iných prekážok),
•	 voľný pohyb osôb ( ktorý mal zaručiť voľný pohyb osôb v celom Európskom spoločenstve, 

ako i možnosť kdekoľvek študovať, pracovať, podnikať, či poskytovať služby),
•	 slobodné poskytovanie služieb ( založený len na hospodárskej súťaži),
•	 voľný pohyb kapitálu (s cieľom zväčšiť priestor pre ponuku kapitálu. Banky s pôsobnosťou 

v jednej krajine mohli poskytovať služby vo všetkých krajinách spoločenstva, čím sa mala 
zvýšiť dostupnosť finančných služieb a taktiež malo dôjsť k ich zlacneniu).

Priaznivé sociálno-ekonomické podmienky vytvárali v šesťdesiatych rokoch dostatočné predpo-
klady na to, aby príjmy zo zamestnania umožňovali zamestnancom a ich rodinám udržiavať dôstojnú 
životnú úroveň. Preto boli v čase ratifikácie Rímskej zmluvy (1957) návrhy na postupnú harmonizáciu 
sociálnych systémov a spoločné riešenia pomoci osobám v sociálnej núdzi mimo hlavného záujmu 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ako i väčšiny národných štátov.34 

Otázky riešenia chudoby a sociálneho vylúčenia sa do pozornosti politiky vyvíjajúcej sa politickej 
Únie dostali na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov (zrejme v dôsledku hospodárskej krízy 
sedemdesiatych rokov). V  tomto období vlády jednotlivých štátov síce odmietali myšlienku spoloč-
ného koordinovaného postupu v boji proti chudobe, avšak dokázali si už predstaviť spoločný postup 
v oblasti výskumu v sociálnej oblasti.35

V rokoch 1975 – 2000 bolo v členských krajinách spoločenstva implementovaných osem akčných 
programov, ktoré boli zamerané okrem riešenia ďalších problémov aj na boj proti chudobe a sociálne-
mu vylúčeniu.

Prvý akčný program, ktorý bol realizovaný v  rokoch 1975 – 1980 bol významný okrem prínosu 
realizovaných projektov v prospech sociálne ohrozených skupín vo viacerých aspektoch: podarilo sa 

32 LENOIR, René: Les Exclus, un Francais sur dix, 1. vyd. Paris: Le Seuil 1974
33 Podľa talianskej profesorky Saraceno predstavovala typického sociálne vylúčeného občana Francúzska „bezdetná, slo

bodná osoba, v mnohých prípadoch mužského pohlavia, ktorá bola poznačená rôznymi osobnostnými a spoločenskými 
znevýhodneniami a ktorá potrebovala byť spoločensky znovuzaradená, či znovuintegrovaná.“ Zodpovednosť za stav, 
v ktorom sa daná osoba nachádzala bola prisudzuvaná predovšetkým spoločnosti, ktorej hlavným reprezentantom je 
štát. Preto je podľa francúzskeho diskurzu sociálnej exklúzie primárnou úlohou spoločnosti prostredníctvom sociálnych 
pracovníkov „aktívne vyhľadávať spoločensky vylúčených, pomáhať im oživiť ich sociálne siete a ponúknuť im šance 
k ich integrácii.“ Cf.: (SARACENO, Chiara: Social exclusion. Cultural roots and diversities of a popular concept. [online] 
Institute for Child, Youth and Family Policies at Columbia University: New York, s.6 [cit. 20070329]

Dostupné na inetrnete: <http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf>
34 HANTRAIS, Linda: Social Policy in the European Union. 3. vyd. New York: Palgrave Maccmillan Press. Ltd. 2007
35 Výskum bol v centre pozornosti najmä prvého a tretieho akčného programu boja proti chudobe.

http://www.childpolicyintl.org/publications/Saraceno.pdf
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začať so systematickým výskumom v medzinárodnom kontexte, ktorý mal bližšie špecifikovať rozmery 
a povahu chudoby. Realizované výskumy poukázali na skutočnosť, že chudoba v Európe nevymizla ani 
v relatívne úspešnom období po 2. svetovej vojne a tak sa „znovuobjavovaná“ chudoba pozvoľne začala 
dostávať do centra sociálnej politiky.

Európska rada používala v tomto období na definovanie chudoby koncept relatívnej chudoby, keď 
za osoby postihnuté chudobou považovala „jednotlivcov alebo rodiny, ktorých zdroje sú tak malé, že 
ich vylučovali z minimálne akceptovateľného spôsobu života členských štátov, v ktorých žili.“36

V období implementácie druhého akčného programu (1984 – 1989) nastáva vo vnímaní sociálnej 
politiky čiastočný posun. Najmä zásluhou nového predsedu Európskej komisie Jacquesa Delorsa do-
chádza k  príklonu k  myšlienke pokračujúcej integrácie od hospodárskeho spoločenstva k  politickej 
únii. Delors sa v oblasti sociálnej politiky stáva aktívnym advokátom francúzskej predstavy tzv. „so-
ciálneho priestoru“, ktorý by sa mal stať priestorom, v  ktorom nedominuje a  nediktuje podmienky 
samotný trh. Výsledkom spolupráce zamestnancov a zamestnávateľov mala byť sociálna kohézia, ktorá 
by mala určovať vzťahy všetkých občanov spoločenstva.37 

V období implementácie druhého akčného programu boja proti chudobe sa v jednotlivých projek-
toch, dokumentoch, odporúčaniach a komparatívnom výskume začali uplatňovať už i pojmy ako margi-
nalizácia, neistota, absolútna a relatívna chudoba či deprivácia. Druhá definícia chudoby, ktorá sa v tom-
to období používala, vychádzala vplyvom tradície Spojeného Kráľovstva z konceptu relatívnej chudoby. 
Jej hlavný dôraz spočíval na merateľnosti chudoby a možnosti geografického porovnávania, nepriamo 
však odvádzal pozornosť od sociálnych, kultúrnych a politických dôsledkov spôsobených chudobou.38 

Tretí akčný program boja proti chudobe (1990 – 1994) naznačil jasný konceptuálny obrat – od chu-
doby k sociálnemu vylúčeniu. Odborníci zdôrazňovali, že hoci koncept sociálneho vylúčenia zahŕňa chu-
dobu ani jeden z konceptov chudoby plne nepokrýva zložitosť fenoménu sociálneho vylúčenia. Práve 
tretí akčný program naštartoval intenzívnu diskusiu o možnosti využitia konceptu sociálneho vylúčenia 
(vrátane jeho vzťahu k chudobe), ktorá pokračovala od začiatku deväťdesiatych rokov. Práve z tohto ob-
dobia (1989) pochádza i prvá oficiálna definícia sociálneho vylúčenia z dielne Európskej únie. Mnohé 
nasledovné správy a opatrenia Európskej únie včítane ďalších jej podliehajúcich inštitúcií nazerajú na 
chudobu prostredníctvom konceptu sociálneho vylúčenia a viacdimenzionálneho nedostatku zdrojov.

Ako hodnotí Grotowská – nedostatok zdrojov nepredstavoval viac už len výšku životného štan-
dardu vo vzťahu k nezamestnanosti, alebo nízkemu príjmu, ale predstavoval tiež nevyhovujúce bytové 
pomery („poor housing conditions“), nedostatok vzdelania a vzdelávacích príležitostí, zdravotnej sta-
rostlivosti, a vylúčenie z miestnej komunity, ktoré bolo často spájané s diskrimináciou.39 

Tretí akčný program financoval okrem výskumu i založenie inštitútu – Observatory on National 
Policies to Combat Social Exclusion, ktorý už vo svojej prvej správe (1991) spojil sociálne vylúčenie 

36 Obsah a zameranie jednotlivých akčných programov opisuje v svojej prednáške GROTOWSKA – LEDER, Jolanta: 
Poverty in EU after Enlargement. [online] Network – Improvement of Economic Policy Co ordination for Full 
Employment and Social Cohesion in Europe: Institute for European Economy and Economic Policy, University of 
Bremen: Bremen, s. 5 – 6 [cit. 20070401] Dostupné na inetrnete: <http://www.epoc.uni -bremen.de/publications/
pup2004/files/Poznan_Grotowska -Leder.PDF>

37 WASHINGTON, JOHN, PAYLOR, IAN. HARRIS, J. : Poverty studies in Europe and the growth of the concept of social 
exclusion: in Bradshaw, J. and Sainsbury, R. (eds.), Researching poverty. Studies in Cash & Care, Ashgate Press: Alder
shot, 2000 s. 267 – 270

38 ESTIVILL, JORDI, Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. [online]. International 
Labour Organization – International Labour Office: Geneva, 2003 s. 25 – 26 [cit. 20070401] Dostupné na inter
nete: <http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf>

39 GROTOWSKA – LEDER, Jolanta: Poverty in EU after Enlargement. [online]. Network – Improvement of 
Economic Policy Co ordination for Full Employment and Social Cohesion in Europe: Institute for Europe
an Economy and Economic Policy, University of Bremen: Bremen s. 6 [cit. 20070401] Dostupné na internete: 
<http://www.epoc.unibremen.de/publications/pup2004/files/Poznan_Grotowska -Leder.PDF>

http://www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2004/files/Poznan_Grotowska-Leder.PDF
http://www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2004/files/Poznan_Grotowska-Leder.PDF
http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
http://www.epoc.unibremen.de/publications/pup2004/files/Poznan_Grotowska


19

s nedostatkom prístupu k sociálnym právam a následnou analýzou opatrení sociálnej politiky v oblasti 
bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a trhu práce.40

Ešte v roku 1989 prijali členské štáty Európsku chartu sociálnych práv. Hoci v zakladajúcich Rím-
skych zmluvách boli základné odvolávky na sociálnu politiku členských štátov participujúcich na vy-
tváraní spoločného trhu, charta mala v meniacich sa podmienkach nanovo špecifikovať práva pracu-
júcich v členských krajinách Európskych spoločenstiev. Prínosom malo byť taktiež prvé zadefinovanie 
minimálneho európskeho sociálneho štandardu. Nakoľko tento skôr deklaratívny dokument je zame-
raný na trh práce, problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia sa dotýka len okrajovo – a to prizna-
ním práva na dostatočné zdroje a sociálnu pomoc ľuďom, ktorí nie sú schopní aktívne participovať na 
trhu práce.

V Amsterdamskej zmluve, ktorá bola podpísaná predstaviteľmi 15 krajín v roku 1997 v Amster-
dame, si Európske spoločenstvo stanovilo za cieľ „podporovať a  dopĺňať“ činnosť členských štátov 
v  oblasti sociálnej politiky.41 Za jednu z  prioritných oblastí, v  ktorej má spoločenstvo „podporovať 
a  dopĺňať“ činnosť národných vlád jednotlivých štátov považuje už i „začlenenie (integráciu) osôb 
vylúčených z trhu práce“. Spoločenstvo 15 členských krajín Európskej únie tak prijalo rozhodnutie už-
šie spolupracovať v otázkach týkajúcich sa politiky zamestnanosti, pričom však základné rozhodnutia 
v týchto otázkach ostali naďalej na pleciach jednotlivých členských krajín. Cieľom spoločnej koordiná-
cie mala byť podpora a rast zamestnanosti v celej zjednotenej únii.

Medzi najvýznamnejšie míľniky vo vývoji európskej sociálnej politiky (a v zmene pohľadu na chu-
dobu a sociálne vylúčenie) môžeme zaradiť i medzivládnu konferenciu, ktorá sa konala v roku 2001 vo 
francúzskom Nice a následný summit, ktorý sa uskutočnil v marci 2001 v Lisabone.

V roku 2001 bola na medzivládnej konferencii v Nice schválená Listina základných práv Európskej 
Únie, ktorá vyšla ako príloha zmluvy z Nice42. Táto listina poprvýkrát oficiálne kodifikovala základné 
práva občanov Európskej únie. Listina práv v 36. článku už pozná a doslovne uvádza medzi sociálnymi 
právami aj právo občanov na sociálnu inklúziu.

Účastníci medzivládnej konferencie v Nice taktiež navrhli štyri strategické ciele boja proti sociál-
nemu vylúčeniu, ktorými sú:

	 Uľahčenie participácie na zamestnanosti, prístupe k všetkým zdrojom, právam, tovarom 
a službám

	 Predchádzať rizikám vylúčenia
	 Pomôcť najzraniteľnejším
	Mobilizovať všetky relevantné subjekty43 

Summit v Nice odsúhlasil použitie nového nástroja sociálnej politiky – Otvorenej metódy koordi-
nácie, ktorá mala prispieť k odstraňovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia.

40 ESTIVILL, JORDI: Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. [online]. International 
Labour Organization – International Labour Office: Geneva, 2003 s. 26 – 27 [cit. 20070401] Dostupné na inter
nete: <http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf>

41 Amsterdamská zmluva, ktorá mení Zmluvu o  Európskej únii, zmluvy o  založení Európskych spoločen
stiev a  niektoré súvisiace akty. [online]. Vaša Európa – informačný portál: Európsky parlament – Konfede
ratívna skupina Európskej zjednotenej ľavice, článok 137, s.  200 [cit. 20070402] Dostupné na internete: 
<http://www.vasaeuropa.sk/fotogaleria/amsterdamska_zmluva.pdf>

42 Zmluva však po schválení nebola pre členské štáty právne záväzná, preto ju poslanci Európskeho parlamentu od
poručili zakomponovať do pripravovanej Európskej ústavy.

43 Citované podľa: DŽAMBAZOVIČ, Roman, GERBERY, Daniel: Chudoba a sociálne vylúčenie v kontexte krajín 
EÚ a SR. In: Chudoba a sociálna exklúzia / inklúzia: Skupiny najviac ohrozené sociálnou exklúziou a námety na 
riešenie / prevenciu (Záverečná správa z prvej etapy riešenia výskumnej úlohy) [online]. Stredisko pre štúdium 
práce a rodiny: Bratislava, December 2004 [cit. 20061029]. s. 33  Dostupné na internete: <http://www.vupsvr.gov.
sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf> 
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Európska rada sa v marci 2001 na summite v Lisabone uzniesla, že „rozsah chudby a (počet) so-
ciálne vylúčených jednotlivcov v  Európe je neprijateľný“. Preto za jednu zo základných súčastí pri 
dosahovaní strategických cieľov – ako sú udržateľný ekonomický rast a zvyšovanie zamestnanosti – 
sa považuje zvyšovanie sociálnej súdržnosti (kohézie).44 Tú by mala zabezpečiť práve implementácia 
metódy otvorenej koordinácie.

Metóda otvorenej koordinácie pozostáva podľa Džambazoviča z nasledovných štyroch nástrojov:

	 Fixovanie cieľov na úrovni Európskej únie a vytvorenie časových plánov na ich dosahova-
nie (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý)

	 Vytvorenie kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov
	 Transformácia cieľov Európskej únie do národných a regionálnych politík (s rešpektovanín 

miestnych špecifík)
	Monitorovanie, hodnotenie, peer review45

S istou dávkou zjednodušenia možno povedať, že program metódy otvorenej koordinácie pozostá-
va z pravidelného vypracovávania národných akčných plánov sociálnej inklúzie (na základe dlhodobé-
ho plánu schváleného Európskou Úniou) a následného vyhodnocovania realizácie národných akčných 
plánov nielen na národnej úrovni, ale i na úrovni Európskej únie.

Z  uvedeného prehľadu môžeme vidieť, že boj proti chudobe a  sociálnemu vylúčeniu sa stal po 
Lisabonskom summite jedným zo základných pilierov spoločnej európskej politiky. Spoločná európ-
ska sociálna politika (samozrejme s ponechaním dôležitých prvkov subsidiarity) má potenciál tvorby 
aktívneho priestoru pre užšiu kooperáciu národných vlád členských štátov (včítane mimovládneho 
sektora) pri riešení sociálnych problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva.

1.2.3 Pokusy o vymedzenie a definíciu konceptu sociálneho 
vylúčenia
Rovnako ako chudoba, aj sociálne vylúčenie patrí medzi koncepty, ktoré nie je jednoduché jed-

noznačne vymedziť a definovať. Ak sa pokúsime definovať proces sociálneho vylúčenia, definícia bude 
s istotou závislá od kontextu, v ktorom vzniká rovnako, ako tomu je pri definovaní a konceptualizácii 
chudoby. Na skutočnosť, že ani jednotlivé definície konceptu sociálneho vylúčenia sa nemôžu úplne 
zbaviť nánosov myšlienkových tradícií a hodnôt prostredia, v ktorom boli sformulované upozornila 
Hilary Silver v štúdii „Social exclusion and Social solidarity: Three paradigm´s“.46 

44 GROTOWSKA – LEDER, Jolanta: Poverty in EU after Enlargement. [online]. Network – Improvement of Eco
nomic Policy Co ordination for Full Employment and Social Cohesion in Europe: Institute for European Eco
nomy and Economic Policy, University of Bremen: Bremen, s.  5 [cit. 20070401] Dostupné na internete: 
<http://www.epoc.uni -bremen.de/publications/pup2004/files/Poznan_Grotowska -Leder.PDF>

45 DŽAMBAZOVIČ, Roman, GERBERY, Daniel: Chudoba a sociálne vylúčenie v kontexte krajín EÚ a SR. In: Chu
doba a sociálna exklúzia / inklúzia: Skupiny najviac ohrozené sociálnou exklúziou a námety na riešenie / prevenciu 
(Záverečná správa z prvej etapy riešenia výskumnej úlohy) [online]. Stredisko pre štúdium práce a rodiny: Brati
slava, December 2004 [cit. 20061029]. s. 37  

Dostupné na internete: <http://www.vupsvr.gov.sk/texty/File/pdf/2004/rodina/Chudoba.pdf> 
46 SILVER, Hilary: Social exclusion and social solidarity: Three paradigm´s, International Labour Review, vol. 133, 

č. 5 – 6, s. 531 – 537
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1.2.3.1 Hilary Silver

Hillary Silver na základe teoretického štúdia rôznych definícií chudoby, sociálneho vylúčenia 
a deprivácie formulovala tri paradigmy sociálneho vylučovania a sociálneho začleňovania. Pri ich kla-
sifikácii sa zamerala predovšetkým na kontext, z ktorého jednotlivé definície pochádzajú. Jednotlivé 
definície či paradigmy sociálneho vylúčenia tak Silver zatriedila do skupín podľa tradícií sociálnej 
politiky v jednotlivých krajinách starého kontinentu. Práve tradície sociálnej politiky predstavujú pre 
každú definíciu základné východisko a tak sa v nej zákonite objavujú ako príslušný ideologický a teo-
retický nános. Ten je najjednoduchšie pozorovateľný v jednotlivých paradigmách pri definovaní príčin 
sociálneho vylúčenia.

Silver menuje ako prvú – paradigmu solidarity. Tá podľa nej zdôvodňuje sociálne vylúčenie ako 
dôsledok narušenia sociálnych pút a väzieb medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Spoločnosť sa zakla-
dá na spoločenskej zmluve, morálnom a politickom poriadku, ktoré sú základom pre hodnoty, práva 
a povinnosti. Práve štát – ktorý sa vo francúzskom republikánskom vnímaní (táto paradigma pochá-
dza z Francúzska) – identifikuje s národom, je so svojimi inštitúciami garantom a zabezpečovateľom 
sociál nej kohézie. Sociálne vylúčenie je preto vnímané predovšetkým ako zlyhanie inštitucionálnej 
snahy štátu o integráciu a inklúziu jednotlivcov. Ak k takémuto zlyhaniu dochádza, je primárnou úlo-
hou štátu zabezpečiť prostredníctvom svojich inštitúcií nápravu. Korene paradigmy solidarity nachá-
dzame u francúzskych autorov – Rousseaua, Durkheima a francúzskych encyklopedistov.

Druhá – paradigma špecializácie – vníma jednotlivcov a sociálnych aktérov ako indivíduá, ktoré sú 
schopné pohybovať sa cez bariéry slobodného pohybu v priestore sociálnej diferenciácie, ekonomickej 
deľby práce a rozdelenia spoločenských sfér života. Sociálne vylúčenie jednotlivca vzniká ako dôsledok 
špecializácie, kooperácie a súťaženia. Vylúčenie býva vnímané ako dôsledok individuálnych volieb jed-
notlivcov, ako dôsledok porušovania či nepresadenia ich práv, alebo diskriminácie akéhokoľvek druhu. 
Dôvodom sociálneho vylúčenia môže byť taktiež nedostatočne rozvinutý trh, alebo nedostatok schop-
ností a  zručností jednotlivých sociálnych aktérov. Opatrením proti sociálnemu vylúčeniu je ochra-
na práv jednotlivcov, vytváranie podmienok pre posilňovanie osobnej zodpovednosti jednotlivca.47 
V tomto prípade je neprehliadnuteľný značný vplyv liberálne orientovaných mysliteľov, ako napríklad 
Locka, utilitaristov a predstaviteľov anglo-amerického liberalizmu.

Tretia paradigma, ktorú sociologička Hillary Silver nazvala – paradigma monopolov – predpokladá 
spoločnosť, ktorá je založená na hierarchickom usporiadaní rôznych štruktúr. Jednotlivé triedy, skupi-
ny a monopoly sa v nej snažia ovládať čo najväčšiu časť zdrojov. Monopoly a privilegizované skupiny 
v snahe získať väčší podiel na moci a zdrojoch vytvárajú bariéry a tak zabraňujú participácii na moci 
a zdrojoch nedominantným triedam, skupinám a monopolom, čím dochádza k sociálnemu vylúčeniu. 
Úlohou politiky štátu je brániť presadzovaniu obmedzení, ktoré dominantné skupiny presadzujú, aby 
tak zabránili ostatným aktérom prístup k zdrojom a tak umožňovať a garantovať všetkým šance na ak-
tívnu participáciu v spoločnosti. Túto úlohu štát zabezpečuje tvorbou systému sociálnej ochrany a so-
ciálnej pomoci, kompenzáciou, ako i formulovaním práv jednotlivcov a skupín. Filozofický základ tejto 
paradigmy pochádza z myšlienkového dedičstva Marxa, neskôr bol rozvíjaný Weberom či Marshallom 
a v súčasnosti sa k nej hlásia najmä predstavitelia európskej sociálnej demokracie.

47 Ak by sme sa pokúsili aplikovať uvedené paradigmy na teológiu diakonie, mohli by sme konštatovať, že paradigma 
špecializácie sa myšlienkovo najviac približuje vnímaniu sveta, chudoby, ale aj poslania kresťana vo svete v učení 
Martina Luthera. Pretože Luther, po ére stredoveku kladie dôraz na získanú slobodu kresťana, ktorá ho vedie 
k osobnej zodpovednosti voči Bohu, sebe, svetu a blížnemu. Prostredníctvom ospravedlnenia skrze vieru v Krista 
a jeho vykupiteľské dielo sa človek stáva slobodným, ale zároveň aj poddaným všetkým a všetkému. Cf.: 2.2.4.1 
Učenie o ospravedlnení a jeho vybrané sociálnoetické konzekvencie (s. 166 nn)
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1.2.3.2 Jordi Estivill

Španielský sociológ Jordi Estivill spája fenomén sociálneho vylúčenia už s prvými ľuďmi – Ada-
mom a Evou, ktorí boli podľa zvesti Starej zmluvy pre prestúpenie Božieho prikázania vyhnaní z raja 
a tak vylúčení z priameho spoločenstva s Bohom. Skutočnosť, že ani my dnes nežijeme v raji poukazuje 
na trest, ktorý nesieme rovnako ako naši prapredkovia aj my. Estivill preto považuje za užitočné v sú-
vislosti s príbehom Adama a Evy, či neskôr Kaina a Ábela všimnúť si úlohu priestupku (transgression) 
voči Božím prikázaniam.48 Práve prestúpenie prikázaní či zadefinovaných pravidiel hrá podľa autora 
v procese vzniku vylúčenia rozhodujúcu úlohu: každá spoločnosť, skupina, či jednotlivec si stanovuje 
pravidlá, ktoré môžu byť viac, alebo menej presne vymedzené. Vymedzením pravidiel vzniká báza pre 
diferenciáciu medzi kategóriami JA – MY a kategóriami TY – ONI.

Z uvedeného vyplýva, že vylúčenie nemôže existovať bez začlenenia. Pretože proces tvorby vlast-
nej identity zahŕňa i zadefinovanie si inakosti a následne vzťahu jednotlivca k inakosti. Čím je sebai-
dentifikácia jednotlivca užšia, presnejšie vymedzená, tým sa stáva exkluzívnejšou, vyhradenejšou. Ak 
to aplikujeme na spoločenstvá – môžeme povedať, že čím je spoločenstvo presnejšie zadefinované, 
čím má presnejšie zadefinované pravidlá, tým pôsobí uzatvorenejšie a taktiež sa zvyšuje jeho poten-
ciál k vylučovaniu. Proces vylučovania zo spoločenstva sa pritom spravidla deje v obidvoch rovinách 
– v reálnej, aj v symbolickej.49 

Ako príklad uvedeného javu nám môžu poslúžiť jednotlivci či celé skupiny ľudí, ktorí sa na zákla-
de svojej sebaidentifikácie dobrovoľne vyčleňujú zo spoločnosti tak, že okolo svojich domov, či neraz 
celých štvrtí nechávajú vystavať vysoké murované ploty – pripomínajúce hradby. Takýmto autorita-
tívnym spôsobom dosahujú zo svojho prostredia vylúčenie osôb, s ktorými sa vzájomne neakceptujú.

Iným príkladom sociálneho vylúčenia, ktorý uvádza Estivill môže byť vytvorenie „uzatvoreného 
priestoru“, v ktorom žijú len určité skupiny ľudí, zväčša s nižším životným štandardom. V takto vy-
hradenom priestore platia špeciálne, najčastejšie nepísané pravidlá.50 Dôvodom, prečo takéto územia 
vznikajú, je práve sociálne vylúčenie jeho obyvateľov, častokrát práve v najextrémnejšej forme. V ta-
komto prípade je jasné, že sa už nejedná o dobrovoľné sociálne vylúčenie.51 

V takýchto extrémnych prípadoch má majoritná spoločnosť tendenciu pripisovať zodpovednosť za 
podmienky, v ktorých sociálne vylúčení a marginalizovaní ľudia žijú práve im samým. Nik iný ako oni 
samotní sú považovaní za hlavnú príčinu sociálneho vylúčenia, do ktorého sa dostali. A to najčastejšie 
práve z dôvodu svojho správania a neochoty participovať na celospoločenskej zmluve.

Naopak, sociálne vylúčení majú snahu dostať sa z neželanej izolácie prostredníctvom zväzkov so-
ciálnych sietí, ktoré im sú v danej chvíli k dispozícii. Vo väčšine prípadov majú k dispozícii však len 
neformálne siete, ktoré im pre svoju krehkosť a nedostatočnosť nemôžu poskytnúť v ich situácii ho-
listickú pomoc. Preto sa takto sociálne vylúčení jednotlivci v konečnom dôsledku uchyľujú ku kritike 
spoločnosti z dôvodu nepochopenia či neochoty pomôcť im.

48 Cf.: Pozri kapitolu 2.1.1.
49 ESTIVILL, JORDI: Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. [online]. International 

Labour Organization – International Labour Office: Geneva, 2003. s. 14 [cit. 20070405] Dostupné na internete: 
<http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf> 

50 ESTIVILL, JORDI: Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. [online]. International 
Labour Organization – International Labour Office: Geneva, 2003. s. 14 [cit. 20070405] Dostupné na internete: 
<http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf>  

51 V podmienkach Slovenska sú príkladmi takto uzatvoreného priestoru najčastejšie segregované rómske osady. Ra
dičová takéto miesta označuje ako tzv. „no go areas“.

http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
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1.2.3.3 John Pierson

Pierson definuje sociálne vylúčenie ako „proces, ktorý zbavuje jednotlivcov, rodiny, skupiny, či 
celé lokálne komunity zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie aktívnej účasti na spoločen-
ských, ekonomických a politických aktivitách spoločnosti ako celku.“52 Tento proces je podľa neho naj-
mä dôsledkom chudoby a nízkych príjmov, ale i ďalších faktorov, ako napríklad diskriminácie, nízkeho 
stupňa dosiahnutého vzdelania, či nepriaznivých podmienok pre život.

1.2.3.4 Pierre Strobel

Pierre Strobel, ktorého koncept vychádza z francúzskeho republikánskeho modelu usporiadania 
spoločnosti považuje za rozhodujúce väzby a sociálne putá, ktoré spoločnosť držia pohromade. Soci-
álne vylúčenie preto definuje ako „systematický proces marginalizácie a oslabovania sociálnych pút 
a väzieb jednotlivca“ ako i celých spoločenských skupín.53

1.2.3.5 Robert Walker

Podľa Walkera je sociálne vylúčenie odvodené od konštrukcie spoločnosti, ktorá predstavuje vzá-
jomnú hierarchiu mnohých statusov. Jednotlivci v spoločnosti, žijúci v hierarchickom usporiadaní, sú 
navzájom pospájaní právami a povinnosťami, ktoré sú definované podľa spoločne zdieľaného morál-
neho poriadku. Sociálne vylúčenie jednotlivca alebo skupín preto predstavuje podľa Walkera ich vylú-
čenie zo spoločnosťou definovaného a uznávaného morálneho poriadku.54 

Exkurz: Vykoreňovanie a zakoreňovanie vykorenených podľa 
Zygmunta Baumanna
Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej sociológie Zygmunt Bauman sa pri histo ricko-

kritickej reflexii procesu individualizácie moderného človeka oprávnene pozastavuje pri významnom 
míľniku v behu dejín, ktorý podľa neho vošiel do histórie pod podľa neho „trochu eufeministickým 
názvom“ – „priemyselná revolúcia“. Eufeministickým preto, pretože autorovi neuniká skutočnosť, že 
v civilizačnom procese a v procese individualizácie jednotlivca nedochádzalo z hľadiska hodnôt k ni-
čomu inému ako k výmennému obchodu. Vymieňala sa v ňom bezpečnosť a sloboda: slovami autora 
– „sloboda bola ponúknutá výmenou za bezpečnosť.“55 

Sloboda sa tak pre vládnuce elity stala najprijateľnejšou zárukou bezpečnosti. Autor uvažuje, že 
sloboda nie je nebezpečná, pokiaľ sa na veci pozeráme z pohľadu vládnucich elít: ak sa udalosti posluš-
ne uberajú správnym smerom, v súlade s našimi prianiami a želaniami, nič lepšie sa ani diať nemôže.

Inak však situácia vyzerala z pohľadu väčšiny, ktorá zistila, že síce získala práva, avšak vo chvíli, keď 
ich chcela využiť a uplatniť, prekvapene zisťovala, že novozískané práva sú pre ňu úplne nepoužiteľné.

Rovnakú dvojtvárnosť môžeme pozorovať i  v  modernom kapitalistickom usporiadaní ľudského 
spolužitia: Bauman preto opisuje jednu tvár kapitalizmu ako oslobodzujúcu, druhú ako donucujúcu. 
Problémom je, že každá z nich je zahľadená na iný okruh ľudí, inú časť spoločnosti.

52 PIERSON, JOHN: Tackling social exclusion. 1. vyd. Routledge – 11 New Fetter Lane London 2002 s. 14
53 STROBEL, PIERRE: From Poverty to Exclusion: A Wage – Earning Society or Society of Human Right? In: Inter

national Social Science Journal, 48, June 1996 s. 173 – 189
54 WALKER, Robert: The Dynamics of Poverty and Social Exclusion. In: Beyond the Threshold: The Measurement 

and Analysis of Social Exclusion, ed. Room, Graham. The Bristol Policy Press University: Bristol 1997
55 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 

slovenských spisovateľov 2006, s. 22
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Eufemizmus názvu „priemyselná revolúcia“, ktorým sa začína obdobie kapitalistického zriadenia 
spočíva podľa Baumana v skutočnosti, že „masy boli vytrhnuté z tvrdej starej rutiny (zvykmi ovláda-
nej siete komunitných interakcií), aby sa vtesnali do tvrdej, novej rutiny (prácou ovládaného územia 
továrne), kde ich potlačenie mohlo lepšie poslúžiť cieľu oslobodenia utláčateľov. (…) Aby prípadným 
pracovníkom nové štáty sedeli, najprv sa z nich musela stať „masa“: museli byť zo starých šiat – zvykov 
podporovaných komunitou – vyzlečení donaha.“56 

Táto vojna bola vedená pod zámerom oslobodenia jednotlivca z ľahostajnej masy57, hoci skutoč-
ným zámerom bol opak uvedeného cieľa: a to rozložiť moc komunity, ktorá určovala vzory a úlohy tak, 
aby „ľudské jednotky vyzlečené zo svojej individuality mohli byť kondenzované na pracujúcu masu.“58

V inom zo svojich spisov – „Work, consumerism and the new poor“59 Bauman tvrdí, že práve pomo-
cou nanovo rozvíjanej pracovnej etiky sa snažila dobová elita nanovo obnovovať v neosobných halách 
rozsiahlych tovární remeselné zručnosti, ktoré boli pôvodne vlastné remeselným majstrom, pracujú-
cim vo svojich dielničkách. Tieto boli v prirodzenom prostredí pôvodných komunít a dielní dôsledkom 
hustej siete sociálnych vzťahov komunity, v ktorej majstri žili a pôsobili. No v priemyselných halách 
tovární museli byť rozvíjané nanovo, a to úplne iným, novým spôsobom.

Zárobková činnosť občanov bola teda oddelená od ich domácností a tak zároveň aj od siete mo-
rálnych, emociálnych, rodinných a susedských väzieb.60 Prirodzené väzby komunity museli nutne na-
hrádzať nové pravidlá, ktoré mali aspoň čiastočne zabezpečiť, aby pracovníci tovární plnili rutinné 
povinnosti s  rovnakým nasadením, ako tomu bývalo v  ich pôvodných dielniach pod dohľadom očí 
rodiny, susedov a celej komunity.

Disciplína bola v rozvíjajúcom sa priemysle vynucovaná najmä všadeprítomným dozorom. Prá-
ve dozor bol základným princípom „moci panoptika“, pod ochrannými krídlami ktorého vykonávala 
modernita svoje dielo. Ako hovorí Bauman – „základným princípom panoptika je viera väzňov, že sú 
pod neustálym dohľadom a že žiaden odklon od rutiny, akýkoľvek minimálny a bezvýznamný, neprejde bez 
povšimnutia. Aby táto viera prežila, musia dozorcovia stráviť väčšinu svojho času na pozorovateľniach, 
rovnako ako rodičia nemôžu nadlho opustiť bydlisko bez strachu, že deti budú robiť neplechu. Panoptikálny 
typ moci pripútal podriadených k miestu, na ktorom ich môžeme pozorovať a okamžite potrestať za každé 
porušenie rutiny. Tak isto však pripútal dozorcov k miestu, z ktorého môžu pozorovať a udeľovať tresty.“

56 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2006 s. 25

57 Sigmund Freud v jednej zo svojich esejí, nazvanej Budúcnosť jednej ilúzie vyjadril svoje presvedčenie, že každá 
civilizácia musí byť vybudovaná na donútení a na zrieknutí sa inštinktov. Zhrňujúc hovorí: 

„... masy sú lenivé a neinteligentné; nerady sa zriekajú inštinktov a nepresvedčí ich argument o tom, že je to 
nevyhnutné; jednotlivci sa navzájom podporujú, aby dali voľný priechod svojej nevychovanosti. (...) Krátko po
vedané, existujú dve rozšírené ľudské vlastnosti, ktoré sú zodpovedné za fakt, že civilizačný poriadok môže byť 
udržiavaný len pomocou určitého stupňa donútenia – menovite, že ľudia spontánne nemilujú prácu a že argu
menty sú proti ich vášňiam bezmocné.“ Citované podľa: FREUD, Sigmund: Budoucnost jedné iluze. In: O člověku 
a kultuře. Praha: Odeon 1990 s. 278 

58 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2006 s. 25 – 26

59 BAUMAN, Zygmunt: Work, Consumerism and the New Poor. 1. vyd. Buckingham: Open University Press 1998
60 Bauman v tejto situácii cituje Thorsteina Veblena, (VEBLEN, Thorstein: The Theory of the Leisure Class: an Eco

nomic Study of Institutions. 1. vyd. New York: Random House, s. 15,93), ktorý koncom 19. storočia popísal čoraz 
zriedkavejší „remeselný inštinkt“. Ním označil záľubu remeselníkov v efektívnej práci, ktorej súčasťou bol odpor 
k zbytočnej práci a námahe.

Bauman konštatuje, že práve to, čo bolo podľa Veblena „pozoruhodným výkonom“, sa zmenilo v halách tovární, 
kde rytmus práce neurčoval viac človek, ale stroj na bezduchú „drinu“. Zmysluplná práca remeselných majstrov sa 
tak zmenila na bezduché opakovanie úkonov továrenskej rutiny. Majstrom postupne prestali byť v dôsledku tejto 
zmeny vlastné pojmy ako „dobre vykonaná práca, dôstojnosť, užitočnosť, česť“, ktoré sa viazali na dobre vykonanú 
prácu. Bol to práve odpor k bedzuchej „drine“ a rutine, ktorý sa stal neskôr dôvodom obviňovania pracovníkov 
tovární z „prirodzenej lenivosti“ (v zmysle vyššie citovaného Freudovho významu).
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Toto obdobie tak Bauman nazýva „obdobím pripútania“ a rozpoznáva v ňom dve základné tendencie, kto-
rých intenzita sa však v priebehu dejín menila:

Tou prvou je „dôsledné úsilie nahradiť prirodzené porozumenie zašlej komunity, prírodou riadený rytmus 
hospodárenia a tradíciou riadenú rutinu života remeselníka rutinou, ktorá je umelo naplánovaná a vynucovaná 
nátlakom a kontrolou.“61 

Za druhú tendenciu označuje nie úplne vydarený a oneskorený pokus „obnoviť, alebo vytvoriť ab nihilo 
„vedomie komunity“ (…) v rámci novej mocenskej štruktúry.“62

Realizácia týchto tendencií sa prejavila najviditeľnejšie v modelových dedinách, ktoré začali vyrastať 
okolo plotov tovární: budovali sa v nich nielen obydlia pre zamestnancov, ale i kostoly, školy, nemocnice 
a  iná potrebná infraštruktúra, ktorá mala ich obyvateľom zabezpečiť dôstojný život. Ich tvorcovia, mno-
hokrát filantropi, sa v tomto prípade pokúsili staviť na vyvolanie „dobrého pocitu medzi robotníkmi“ na 
ich morálne zásady a vieru. Hlavným cieľom bolo „vytvorenie komunity sústredenej okolo miesta, kde sa 
pracuje“ a pretvorenie zamestnania v továrni (chápaného len ako miesta na zabezpečenie príjmov) na „ce-
loživotné poslanie“.63 

Pred začiatkom druhej svetovej vojny James Burnham vyhlásil, že tzv. manažérska revolúcia prebehla 
a skončila sa jednoznačným víťazstvom manažérov. V tom období už azda nik nepochyboval o tom, že zisky 
tovární a firiem môžu pokojne tiecť na účty ich majiteľov bez toho, aby sa denne starali o beh ich podni-
kania. Robili to za nich najatí manažéri, ktorým patrila moc. Pretože moderná moc sa skrýva v „oprávnení 
riadiť ľudí, prikazovať, stanovovať pravidlá správania a vynucovať poslušnosť k pravidlám.“ A tak po niekoľ-
kých desaťročiach obnovy vojnového ničenia v Európe prišiel, ako hovorí Bauman, čas práve na manažérov, 
aby sa zbavili nepríjemných a nepohodlných manažérskych povinností, ktoré im boli delegované majiteľmi 
kapitálu. A tak podľa Baumana „po období veľkého pripútania prišlo obdobie veľkého odpútania.“ To bolo 
charakteristické (a  v  našich podmienkach čerstvo transformovanej ekonomiky stále je charakteristické) 
zrýchľovaním, veľkou rýchlosťou, vyhýbaním sa záväzkom, zoštíhľovaním a dodnes používanou deregulá-
ciou a outsourcingom.64

Nadvláda vládnucich, delegovaná často na nižšie pozície, na ktorých ju už jednotlivci nemohli odmiet-
nuť – získala jednoduchší základ: pretavila sa do neistoty ovládaných, ohľadom toho, aký postup nabudúce 
vládcovia zvolia. Stav trvalej neistoty, nepredvídateľnej budúcnosti vyústil do neschopnosti utvárať si život-
né plány a uskutočňovať ich. Tak aj šanca na plánovanie a organizáciu jednotného odporu sa stala minimál-
nou, čo opäť rozviazalo ruky majiteľom kapitálu65 a zároveň umožnilo odstránenie moci panoptika.

A hoci dovtedajšia panoptikálna moc držala svojich rukojemníkov tesne pripútaných, na druhej strane 
im oproti novej forme moci jasne definovala rámec, v ktorom sa mohli pohybovať a v rámci svojich možností 
realizovať svoje životné plány.

Sociálny rámec, v rámci ktorého človek získaval prostriedky k zabezpečeniu života, sa javil ako pevná 
oceľová klietka. Predstavovala ho továreň, úrad alebo práca, ktorá bola uzatvorená do tohto rámca, bola 
zdrojom prostriedkov potrebných pre život a zároveň bola osou, „okolo ktorej obiehal celý zvyšok života, 

61 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2006, s. 31

62 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2006, s. 31 

63 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2006, s. 32 – 33  Azda najlepším príkladom syntézy oboch tendenicií bola slávna auto
mobilová továreň Henriho Forda – Ford Motor Company v Detroite. 

64 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2006 s. 34 – 35

(Outsourcing – je pojem používaný v ekonómii, ktorý označuje delegovanie aktivít, ktoré predtým podnik vy
konával sám na externých dodávateľov.) 

65 Opäť si môžeme na tomto mieste všimnúť dve tváre kapitalisitckého zriadenia: na jednej strane oslobodzujúcu, no 
na druhej strane donucujúcu. 
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a ktorá určovala všetky životné činnosti.“66 Táto os bola v dnešnom svete zničená. Dnešný človek nemôže 
na ňu viac nič pripevniť, umiestniť. Keby sa o to pokúsil, dopadlo by to tragicky. Pracovné trhy sa dynamicky 
menia, profesie, ktoré boli nedávno najvyhľadávanejšími, sú neobsaditeľné.

Bauman opisuje dynamicky sa meniacu situáciu dnešnej doby slovami:
„Preč sú najpevnejšie a najstabilnejšie orientačné body, poukazujúce na spoločenské usporiadanie, ktoré 

bolo trvácnejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie ako časové rozpätie života jednotlivca. Preč je istota, že „sa znova 
uvidíme“, že sa budeme stretávať opakovane a veľmi dlhý čas a že preto môžeme u spoločnosti predpokladať dlhú 
pamäť a že to, ako sa k sebe správame dnes, nás uspokojí alebo zarmúti v budúcnosti. Že to, ako sa k sebe sprá-
vame, má viac než len epizodický význam, keďže dôsledky nášho konania s nami zostanú dlho po jeho skončení 
– prežíva v mysliach a činoch svedkov, ktorí nezmizmú.“67 

K podobnému nazeraniu na priebeh udalostí v druhej polovici 20. storočia dospel i Maurice R. Stein, 
ktorého pohľad odhalil súvislosť postupného uvoľňovania komunitných väzieb v  spoločnosti s  väzbami 
v rodinách a v osobných životných príbehoch jednotlivcov. Stein svoje zistenie zhŕňa slovami: „Komunitné 
väzby sú čoraz väčšmi nahraditeľné (…). Rozsah osobnej vernosti sa zmenšuje s postupným oslabovaním národ-
ných väzieb, regionálnych väzieb, rodinných väzieb a nakoniec väzieb k ucelenému obrazu o sebe samom.“68 

V spise s príznačným názvom – „Tekutá modernita“69 prirovnáva Bauman trend rýchlo sa meniacich 
a uvoľňujúcich pravidiel a noriem postmodernej spoločnosti k fyzickému procesu skvapalňovania – tave-
nia pevných látok. Kým vo fáze pevnej modernity boli tradične pevné látky (napríklad rodinné, komunitné 
väzby, viera, zvykové právo) nahradené novými zdokonaleniami (napríklad legislatívne formulované právo), 
vo fáze tekutej modernity sa pevné látky už nezdokonaľujú, ale rozpúšťajú. Ako príklad uvádza obmedzenia 
individuálnej slobody výberu, správania, ale i životné vzorce.70 

Neustále sa meniace sociálne prostredie pre život človeka, kde sa pravidlá menia mnohokrát bez pred-
chádzajúceho upozornenia vyvolávajú v mužoch a ženách ďalší druh neistoty, ktorý jednotlivcov, v ktorých 
vyvoláva bolesť nespája, ale naopak: rozdeľuje ich a odčleňuje ich od ostatných spolutrpiacich. Ako hovorí 
sám Bauman – „bolesť, ktorú spôsobuje jednotlivcom nenarastá, nehromadí sa, alebo neskondenzuje na 
spoločný cieľ, ktorý by sa dal účinnejšie uskutočniť spojenými silami a  jednotným konaním.“ Radikálna 
individualizácia tak spôsobuje, že v minulosti účinné kolektívne spôsoby obrany sa stávajú čoraz slabšími, 
až neúčinnými.

A napokon dodáva – „rozklad komunity sa v tomto zmysle sám udržuje: keď už raz odštartuje, bude 
existovať čoraz menej stimulov, ktoré by zastavili rozpad ľudských zväzkov a ktoré by viedli k hľadaniu spô-
sobov, ako znovu spojiť rozdelené.“71 

Jednou z našich úloh, na ktoré sme sa v tejto práci podujali, je poukázať na „stimuly“ (ako ich nazýva 
Bauman), ktoré prináša do tohto sveta realizácia Božieho kráľovstva. Chceme sa pokúsiť poukázať na stimuly, 
ktoré sa realizujú v živote a v službe cirkvi. Stimuly, ktorých snahou je predchádzať rozpadu ľudských zväzkov 
a keď už k nim už došlo, tak na ich zrúcaninách poukázať na potenciál uzdravujúcej moci Božieho konania.

66 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2006, s. 38

67 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2006 s. 40

68 STEIN, R. Maurice: The Eclipse of Community: an Interpretation of American Studies. 1. vyd. New York: Haprer 
and Row 1965, s. 329 Citované podľa: BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1. vyd. 
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006 s. 40

69 BAUMAN, Zygmunt: Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta 2002
70 Ďalším z dôsledkov emancipácie, ktorá je jedným z hlavných znakov modernizácie spoločnosti bolo nahradenie kon

ceptu „spravodlivej spoločnosti“ konceptom základných ľudských práv. Bauman poukazuje, že nový koncept ľudských 
práv sa jednostranne zameriava na právo jednotlivcov odlišovať sa a mnohokrát len na základe svojej odlišnosti si vybe
rať vlastné modely šťastia a cesty života. Z neho sa následne odvíja i nesprávne chápaný model multikulturalizmu, podľa 
ktorého si menšiny zaslúžia uznanie už len na základe (alebo z dôvodu) svojej odlišnosti.

71 BAUMAN, Zygmunt: Komunita; hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1.  vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2006 s. 40 – 41



27

1.2.3.6 Európska únia

Diskusia o  potrebe konceptualizácie sociálneho vylúčenia nabrala intenzitu na pôde Európskej 
únie najmä počas implementácie tretieho akčného programu boja proti chudobe. Táto diskusia pri-
niesla svoje ovocie okrem iného i v podobe prvej oficiálnej definície sociálneho vylúčenia, ktorú prijala 
Európska komisia (Commision of the European Communities) v roku 1989.

Definícia sociálneho vylúčenia, ktorú prevzala od príslušných orgánov Európskej únie Slovenská 
republika prostredníctvom „Národného akčného plánu sociálnej inklúzie 2004 – 2006“ znie:

„Sociálna exklúzia je proces, ktorého prostredníctvom sú určití jednotlivci vytláčaní na okraj spoločnos-
ti a je im zabránené plne na nej participovať v dôsledku svojej chudoby, nedostatku základných kompetencií 
(spôsobilosť) a  príležitostí celoživotného vzdelávania, alebo v  dôsledku diskriminácie. Toto ich vzďaľuje, 
izoluje od zamestnania, príjmu a príležitostí vzdelávania, ako aj sociálnych a komunitných sietí a aktivít. 
Majú veľmi obmedzený prístup k  rozhodovacím orgánom, a  tak často pociťujú bezmocnosť a nemožnosť 
riadiť a kontrolovať rozhodnutia, ktoré majú dosah na ich každodenný život.“72

Ako si môžeme všimnúť, európska definícia sociálneho vylúčenia sa zakladá na myšlienke reali-
zácie práva jednotlivca, alebo skupiny na základný životný štandard a na realizácii práv jednotlivca na 
participáciu na živote spoločnosti. Môžeme teda povedať, že definícia sociálneho vylúčenia je organic-
ky spojená minimálne s dvoma konceptami, ktoré sú v európskej spoločenskej diskusii o čosi staršie:

Prvým konceptom, ktorý poslúžil ako živná pôda pre európske chápanie sociálneho vylúčenia je 
koncept práv jednotlivca, alebo sociálnej skupiny na základný životný štandard.73 Ten je súčasťou šir-
šieho balíka základných ľudských práv, ktoré sa v západnej civilizácii emancipovali v priebehu 17. – 20. 
storočia.74

Druhým dôležitým dôrazom európskeho chápania sociálneho vylúčenia v praxi je právo na parti-
cipáciu. Definícia Európskej komisie hovorí o sociálnom vylúčení ako o situácii, kedy je jednotlivcom, 

72 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006, Slovenská republika. Ministerstvo práce sociálnych vecí a ro
diny SR, Bratislava 14. júl 2004 s. 57

73 Základný životný štandard predstavuje bývanie, platená práca, zdravotnícka starostlivosť, vzdelanie a prístup k os
tatným službám.

74 Základnym predpokladom procesu emancipácie ľudských práv v dejinách západnej civilizácie bol podľa rakúskeho filozofa, 
etika a teológa Anzenbachera filozofický obrat k subjektu. Východiskom poznania skutočnosti a konania človeka nebol viac 
integrálny, vopred určený celok, na základe ktorého boli jednotlivcovi určované jeho dielčie funkcie. Základným východis
kom sa stala oslobodená osoba, slobodné individum, ktoré sa postupne začalo domáhať možnosti samostatne a slobodne si 
utvárať vlastný život.

Anzenbacher označuje za prvých nositeľov tohoto presvedčenia práve príslušníkov buržoázie. Práve oni chápali sa
mých seba ako subjekt, ktorého úlohou je v svojej slobode vytvárať nové pomery. Z vedomia svojej subjektivity a z vý
ziev s ním spojených sa zrodila typická vlastnosť novoveku – viera v ľudský rozum, v schopnosť vedome utvárať svoju 
budúcnosť a tak aj pokrok celého ľudského rodu.

Ak je každá ľudská bytosť autonómnym subjektom, prislúchajú jej prirodzené a nedotknuteľné práva na slobodu. 
Uznanie týchto práv je povinnosťou nielen každého jednotlivca, ale má i inštitucionálne dôsledky v politicko právnej 
oblasti, ktorá je povinná tieto práva uznať a etablovať (najlepšie legislatívne). Tento základný motív práva jednotlivca 
na slobodu bol v priebehu storočí rozvíjaný, až sa postupne podľa Jellineka diferencoval do trojitého ľudsko právneho 
statusu jednotlivca:

1. Status negativus – ide tu o právo brániace osobu pred nútiacou ľubovôľou štátu, alebo spoločnosti. Ide v ňom 
o zabezpečenie základného priestoru slobody pre všetkých (predovšetkým po stránke kultúrnej a ekonomickej).

2. Status activus – predstavuje uznanie osoby ako občana štátu; subjekt tým získava občianské práva, ktoré ho 
oprávňujú aktívne sa podieľať na politickom živote.

3. Status positivus – predstavuje právo na šance a prostriedky, ktoré sú nutným predpokladom toho, aby subjekt 
bol nielen formálne slobodný, ale mal aj primerané možnosti realizovať svoju slobodu prostredníctvom životného 
plánu primeranému dôstojnému postaveniu človeka.

Cf.: JELLINEK, Georg: System der subjektiven offentlichen Rechte. 1919. Citované podľa: ANZENBACHER, Arno: 
Křesťanská sociální etika: úvod a princípy. (prekl. z nemeckého originálu: Christliche Sozialethik: Einfuhrung und Prin
zipien.) 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2004 s. 54 
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alebo skupinám v dôsledku niečoho zabránené „plne participovať“ na živote spoločnosti. Myšlienka 
participácie vyrastá z Marshallovho konceptu občianstva, ktorý opísal v druhej polovici 20. storočia.75 

Marshall na základe už sformulovaného súboru práv (občianskych, politických a sociálnych) vy-
tvoril koncept občianstva v modernej spoločnosti76. Základnou ideou konceptu občianstva je aktívna 
participácia všetkých občanov na základných právach a prostredníctvom súboru základných práv v šir-
šom význame aj na určitom životnom štýle a kultúre spoločnosti.

Schopnosť uplatňovať si svoje práva, ale taktiež napĺňať povinnosti voči štátu a spoločnosti sú obsa-
hom úplného občianskeho statusu. Schopnosť uplatňovania si práv a napĺňania občianskych povinností si 
však vyžaduje určité predpoklady – (napríklad – zdravie, vzdelanie, istú výšku príjmov...). Český sociológ 
Mareš tieto predpoklady oprávnene označuje ako základné faktory zodpovednosti a autonómie občana.77 

Plnohodnotným občanom je podľa Marshalla občan, ktorý má všetky prostriedky, ktoré mu umož-
ňujú žiť ako občanovi. Chudobných tak nazýva tzv. druhoradými občanmi, pretože títo sú v dôsledku 
ich vylúčenia zbavení väčšiny občianskych práv, ktoré predstavujú praktický obsah občianstva.78 

Nedávno zosnulý gróf Darhendorf v tejto súvislosti hovorí o tzv. dvojtretinovej spoločnosti, v ktorej 
sa stáva platená práca (ako základný predpoklad sociálnej inklúzie) privilégiom vybraných občanov.79 

Zhrňujúc môžeme povedať, že sociálne vylúčenie znamená odoprenie, alebo (príčinne podmienené) 
nevyužívanie občianskych, politických a sociálnych práv jednotlivcov, alebo celých sociálnych skupín.

Ak sme povedali, že koncept sociálneho vylúčenia je úzko prepojený minimálne s dvomi koncept-
mi, ktoré sme práve načrtli, mysleli sme tým na isté prepojenie aj s ďalším, tretím konceptom – kon-
ceptom chudoby. Ak porovnáme len definície jednotlivých konceptov chudoby, ako sme ich uviedli na 
predchádzajúcich stranách, nemôžeme si nevšimnúť, že koncept sociálneho vylúčenia je významovo 
oveľa širší a koncept chudoby výrazne presahuje. Mareš v jednej z prvých publikácií českých bádateľov 
venovaných sociálnemu vylúčeniu v  Českej republike upozorňuje, že použitie konceptu sociálneho 
vylúčenia vo vzťahu k chudobe okrem iného znamená aj „prenesenie dôrazu z absolútnej na relatívnu 
chudobu a z príjmovej chudoby na jej multidimenzionálnu povahu spočívajúcu súčasne v marginalizácii 
jedincov a kolektivít na trhu práce a v zamestnaní, v obmedzenom prístupe k vzdelaniu a zdravotnej starost-
livosti, (…) a v neschopnosti uplatňovať svoje práva a realizovať aktívne občianstvo.“80 

Skutočnosť, že sociálne vylúčenie je konceptom multidimenzionálnym je jeho dvojsečnou zbra-
ňou: na jednej strane z toho plynie rad výhod, ktoré sme už načrtli (napr. dynamickosť, komplexnosť, 
multidimenzionálnosť). Na druhej strane dôraz na dynamickosť ho robí ťažšie merateľným v čase, dô-
raz na komplexnosť zase spôsobuje skutočnosť, že v  praxi je ťažšie uchopiteľný. Jeho multidimen-
zionálnosť si preto vyžaduje interdisciplinárny prístup. Domnievame sa, že najlepšie je využiteľný 
v diskusii viacerých odborníkov z rôznych disciplín. V nasledujúcej kapitole si všimneme rôzne dimen-
zie konceptu sociálneho vylúčenia, ktoré potvrdzujú jeho multidimenzionálnosť. Jednotlivé oblasti sú 
zvyčajne rozpracovávané odborníkmi príslušných vedných disciplín.

75 MARSHALL, T.H.: Citizenship and Social Class: In: Marshall, T.H.: Class, Citizenship and Social Development. 
New York: Anchor Books 1965 s. 71 – 134

76 Podľa Marshalla boli v 18. storočí boli konštituované občianske práva, v 19. storočí k nim pribúdajú politické práva 
a v 20. storočí sociálne práva. In: MARSHALL, T.H.: Class, Citizenship and Social Development. New York: An
chor Books, 1965 str. 71 – 134.

77 MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999 s. 164
78 Niektorí autori v  tomto kontexte rozlišujú dožívajúci koncept tzv. elitného a univerzálneho občianstva, pričom 

snahou modernej spoločnosti má byť prechod od elitného k univerzálnemu občianstvu. Status elitného občianstva 
sa vzťahoval na tých, ktorým životné podmienky dovoľovali žiť ako plnohodnotným občanom. Koncept univer
zálneho občianstva naopak požadoval, aby bolo univerzálne občianstvo zaistené pre celú populáciu štátu, či inej 
správnej jednotky.

Cf.: SCOTT, John: Poverty and Wealth: Citizenship, Deprivation and Privilege. 1. vyd. London: Longman 1994
79 DAHRENDORF, Ralf: Moderný sociálny konflikt. 1. vyd. Bratislava: Archa 1991
80 MAREŠ, Petr: Sociální exkluze a inkluze. In: SIROVÁTKA, Tomáš ed.: Sociální exkluze a sociální inkluze menšin 

a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brne a Nakladatelství Georgetown, 2004 s.18
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Kontrolné otázky:
Ako definuje sociálne vylúčenie Európska komisia?
Definícia sociálneho vylúčenia vyrastá minimálne z dvoch konceptov práv jednotlivcov. 

Pomenujte z ktorých!

1.2.4 Podoby a dimenzie sociálneho vylúčenia

V odbornej literatúre môžeme nájsť veľké množstvo pokusov o vymedzenie a charakteristiku jed-
notlivých dimenzií sociálneho vylúčenia. Existencia jednotlivých oblastí sociálneho vylúčenia priamo 
súvisí so snahou výskumníkov, či výskumných tímov z rôznych krajín zadefinovať súbor indikátorov, 
pomocou ktorých by bolo možné čo najpresnejšie identifikovať sociálne vylúčených.

Berghman na základe výskumného programu Európskej komisie – „Poverty 3“ uvádza štyri „in-
tegračné roviny“, prostredníctvom ktorých sú jednotlivci, či sociálne skupiny integrované do spoloč-
nosti. Ak majú jednotlivci či sociálne skupiny oslabenú väzbu k jednej, alebo k viacerým integračným 
rovinám, sú priamo ohrození sociálnym vylúčením. Jednotlivými integračnými rovinami podľa Ber-
ghmana sú:

•	 demokracia a právo (funkcia: podpora občianskej integrácie),
•	 trh práce (funkcia: podpora ekonomickej integrácie),
•	 sociálny štát (funkcia: podpora sociálnej integrácie),
•	 rodina a komunita (funkcia: podpora interpersonálnej integrácie).81 

Väčšina autorov sa zhoduje na skutočnosti, že vylúčenie v jednej z uvedených integračných ro-
vín následne vedie k vylučovaniu aj z ďalších zložiek. Sociálne vylúčenie tak zabraňuje jednotlivcom 
a skupinám participovať na určitých oblastiach života a zdrojov spoločnosti. Prehlbovaním sociálnych 
rozdielov a marginalizáciou jednotlivcov či skupín následne sociálne vylúčenie narúša sociálnu kohé-
ziu (súdržnosť danej spoločnosti).

Janie Percy – Smith vymedzuje sedem dimenzií sociálneho vylúčenia, ku ktorým pripája aj nasle-
dovné indikátory sociálneho vylúčenia pre príslušnú dimenziu82:

Dimenzia Indikátor

 1. Ekonomická dlhodobá nezamestnanosť, nestálosť práce, domácnosť bez zamestnaného člena, 
príjmová chudoba

 2. Sociálna rozpad tradičnej rodiny a manželstva, nechcené tehotenstvo mladistvých, 
bezdomovectvo, kriminalita, delikvencia mládeže

 3. Politická nedostatok, respektíve upieranie politických práv, nízka participácia, nízky podiel 
registrovaných voličov, nízky podiel na voľbách, nízka miera aktivity v komunite, 
odcudzenie sa, spoločenské výtržnosti, nepokoje

81 BERGHMAN, Jos: Social Exclusion in Europe: Policy Context and Analytical Framework. In: ROOM, 
Graham ed.: Beyond the Treshold: The Measurement and Analysis of Social Exclusion. 1.  vyd. Bris
tol: The policy Press University Bristol, 1995 s.10 – 28. [online]. [cit. 20071111] Dostupné na internete: 
<http://books.google.com/books?hl=sk&lr=&id=g6Mzb0wmifEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Berghman+J.:+So
cial+Exclusion+in+Europe&ots=TJdT5wwfdP&sig=10rda_h4lmsz8P8K0BR1cpkkRtw#PPR3,M1>

82 PERCY – SMITH, Janie: Introduction: The contours of social exclusion. In: PERCY – SMITH, Janie ed.: Policy 
Responses to Social Exclusion – Towards Inclusion? Buckingham: Open University Press, 2000 s. 15 [online]. [cit. 
20071111] Dostupné na internete: <http://www.mcgrawhill.co.uk/openup/chapters/0335204732.pdf> 

http://books.google.com/books?hl=sk&lr=&id=g6Mzb0wmifEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Berghman+J
http://www.mcgraw-hill.co.uk/openup/chapters/0335204732.pdf
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 4. Komunitná environmentálna degradácia – zdevastované životné prostredie okolo obydlia 
a obydlie, kolaps podporných sietí, nedostatočný sociálny servis a nedostupnosť 
sociálnych služieb

 5. Individuálna mentálne a psychické zdravie – choroba, nízky stupeň dosiahnutého vzdelania, 
chýbajúca kvalifikácia, stratená sebadôvera a úcta k sebe samému

 6. Priestorová koncentrácia / marginalizácia vylúčených v oblastiach s rizikovými vplyvmi

 7. Skupinová koncentrácia uvedených charakteristík v konkrétnych sociálnych kategóriách 
vymedzených vekom, fyzickým a mentálnym stavom, etnickou
minoritnou príslušnosťou

Kontrolné otázky:
Vymenujte aspoň päť dimenzií sociálneho vylúčenia!

1.2.4.1 Ekonomické vylúčenie

Ekonomické vylúčenie má za následok vylúčenie jednotlivca, alebo skupín z účasti na spotrebe 
spoločnosti a tak v konečnom dôsledku i zo životného štandardu bežného v danej spoločnosti, alebo 
sociálnej skupine. V dôsledku tohto vylúčenia môže dôjsť následne k  sociálnemu vylúčeniu a mar-
ginalizácii i v ďalších oblastiach života. Indikátormi ekonomického vylúčenia býva najmä dlhodobá 
nezamestnanosť (teda prístup na trh práce a postavenie jednotlivca na ňom), nízky príjem spojený 
s príjmovou chudobou, štandard bývania, vybavenie bytu a iné.

Koncept sociálneho vylúčenia však nie je konceptom, ktorý vznikol na pôde ekonomickej teórie, 
ako správne upozorňuje Estivill, preto nemožno od neho očakávať podrobné a  dôkladné popísanie 
a vysvetlenie častokrát zbiehajúcich sa rôznorodých procesov, ktoré vedú k oddeleniu jednotlivcov od 
centier produkcie a konzumu.83 Napriek tomu jeho prínosom je najmä prenos zamerania z absolútnej 
chudoby na relatívnu chudobu, z príjmovej chudoby (a horizontálneho členenia) na jej multidimenzio-
nálnu povahu (na vertikálne členenie). Koncept ekonomického vylúčenia tak dovoľuje bližšie sledovať 
postavenie jedinca na trhu práce, zamerať sa i na segmentáciu trhu práce, či na možnosti zamestnáva-
nia (vhodne zvolené indikátory dovoľujú rozlišovať nielen v kategóriách zamestnaný – nezamestnaný, 
ale klasifikovať zamestnanie i podkategóriách – ako napríklad dlhodobé – krátkodobé, sezónna práca 
– celoročná práca, formálna – neformálna...

Kontrolné otázky:
Vysvetlite, čo znamená ekonomické vylúčenie!

1.2.4.2 Priestorové vylúčenie

Priestorové vylúčenie znamená koncentráciu sociálne vylúčených jednotlivcov a sociálnych skupín 
v určitom geografickom priestore. Bláha v diplomovej práci „Prostor a sociální exkluze“ menuje tri súčas-
né prístupy, ktorými sa rôzni autori pokúšajú vysvetliť vzťah medzi priestorom a sociálnym vylúčením84:

Predstavitelia štrukturálneho prístupu považujú miesto za neutrálny priestor, na ktorom môže 
dochádzať aj k sociálnemu vylúčeniu. Samotné miesto však podľa nich nemôže tieto procesy nijako 
ovplyvňovať. O čosi presvedčivejšie znie téza environmentálneho determinizmu, ktorého predstavitelia 

83 ESTIVILL, Jordi: Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. [online]. International La
bour Organization – International Labour Office: Geneva 2003. s. 17 – 18 [cit. 20070405] Dostupné na internete: 
<http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf> 

84 BLÁHA, Jiří: Prosor a sociální exkluze. Magisterská diplomová práca. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta soci
álnych studií, Katedra sociologie. 2006 s. 27

http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
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úzko prepájajú kvalitu prostredia s kvalitou života. Predpokladajú, že aktívnym budovaním zdravého 
životného prostredia je možné docieliť aj zdravé komunity a naopak. Môžeme súhlasiť s Bláhom, že 
tento prístup je však do istej miery zjednodušujúci.

Za najprijateľnejší môžeme označiť tretí prístup, označovaný ako kompromisný, ktorý je syntézou 
predchádzajúcich dvoch: jeho predstavitelia sú presvedčení, že „interakcia sociálnych a  ekonomic-
kých procesov dohromady vytvára miesta a povaha týchto miest zase ovplyvňuje interakciu sociálnych 
a ekonomických procesov (teda i inkluzívnych a exkluzívnych) v čase.“85 Povaha miesta teda významne 
ovplyvňuje skúsenosť sociálneho vylúčenia, ktoré môže významne umocňovať.

Sociológovia sa už viac ako jedno storočie venujú výskumu sociálnych väzieb a procesov, ktoré 
utvárajú mestský priestor. Objektom ich výskumov býva aj priestorové usporiadanie miest, ktoré je 
zväčša výsledkom zložitých a rôznorodých procesov. Väčšina z nich sa zhoduje na skutočnosti, že azda 
v každom meste môžeme rozoznávať minimálne tri druhy priestoru: oblasť medzinárodného obcho-
du, normálnu rezidenčnú časť, v ktorej žijú predstavitelia strednej triedy a nakoniec marginalizovanú 
oblasť, v ktorej sa „pokiaľ možno izolovaní a monitorovaní bezpečnostnou službou“ (či mestskou po-
líciou) ľudia vylúčení zo spoločnosti „pretĺkajú svojim mizerným životom“.86 

Podľa Baumana je mesto zložitým sociálnym priestorom, v ktorom sa každý jeho obyvateľ snaží 
nájsť svoju cestu, ktorá ho dovedie k cieľu. Keďže na túto cestu sa vydáva veľké množstvo ľudí, je priro-
dzené, že nemôžeme do detailov porozumieť zámerom všetkých ľudí. Zatiaľ čo však neurčitosť nášho 
vlastného cieľa je pre nás zdrojom dobrodružstva a osobnej slobody, tá istá neurčitosť u ostatných – 
u „cudzích“ ľudí v nás vyvoláva pocit neistoty a ohrozenia. Tak vzniká v človeku dilema napätia medzi 
slobodou a bezpečím, ktorú Giddens nazýva „verejným“, či „mestským“ strachom.87 

Aj keď obyvatelia miest sú si poväčšinou cudzí, predsa len k niektorým skupinám ľudí pociťujú väčšiu 
blízkosť a tak ich v konečnom dôsledku vnímajú ako menšie ohrozenie svojho osobného bezpečia. Vzhľa-
dom na to, že práve inakosť vzbudzovala a vzbudzuje pocit ohrozenia, strach ľudí sa sústreďuje práve na 
ľudí, ktorí sú iní, ktorí „narúšajú homogenitu spoločnosti najvýraznejšie.“ Pre širokú strednú triedu sú naj-
viditeľnejšou hrozbou „alkoholici, žobráci, duševne chorí ľudia a tí, ktorí sa zhromažďujú v skupinách“.88

Stredná trieda sa preto podľa Baumana snaží oddeliť od ľudí, ktorých považuje za nebezpečných 
a ktorých v podstate k svojmu životu ani nepotrebuje. To vedie k militarizácii verejného priestoru, 
ktorá sa stáva jedným z nástrojov priestorového vylúčenia týchto ľudí.89 

Keďže táto snaha je v úplnom prevedení v prostredí mesta nerealizovateľná, dnešné mestá sú podľa Bau-
mana mestami, ktoré sú „súborom kvalitatívne odlišných priestranstiev s diferencovanou atraktivitou.“90 Na 
inom mieste hodnotí Bauman dnešné mestá ako „sídliská ,apartheidu naruby‘: tí ktorí si to môžu dovoliť, 
opúšťajú špinu a nečistotu štvrtí, ku ktorým sú iní ľudia, pre ktorých je zmena nedostupná pripútaní.“91 

85 HUTCHINSON, J.: Urban Policy and Social Exclusion. In: PERCY – SMITH, Janie ed.: Policy Responses to Social 
Exclusion – Towards Inclusion? Buckingham: Open University Press 2000 s. 164 – 183 [online]. [cit. 20071111] 
Dostupné na internete: <http://www.mcgraw hill.co.uk/openup/chapters/0335204732.pdf>

86 ESSER, J., HIRSCH, J.: The crisis of fordism and the dimensions of a „Post – fordist“ regional and urban structure. 
In: Post – fordism: a reader. Ed. By Ash Amin. Malden: Bleckwell Publishers, 1994 s. 71 – 93 Citované podľa: BLÁ
HA, Jiří: Prosor a sociální exkluze. Magisterská diplomová práca. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálnych 
studií, Katedra sociologie. 2006 s. 28

87 BAUMAN, Zygmunt: Úvahy o postmodernej dobe. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 1995 s. 96
88 YOUNG, J.: The Exclusive Society. 1. vyd. London: Sage, 1999 s. 19 Citované podľa: BLÁHA, Jiří: Prosor a sociální 

exkluze. Magisterská diplomová práca. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálnych studií, Katedra sociolo
gie. 2006 s. 31

89 Takého priestorové sociálne vylúčenie má podľa Baumana za cieľ zredukovať prvok prekvapenia (prípadne ho 
úplne eliminovať) a vytvoriť bezpečný priestor. Ako príklad takéhoto bezpečného „uniformného priestoru“ v mo
dernom meste uvádza rôzne nákupné strediská, kde nakupujúcim stredným triedam zabezpečujú bezpečnosť sú
kromné bezpečnostné služby. Cf.: BAUMAN, Zygmunt: Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2002

90 BAUMAN, Zygmunt: Úvahy o postmodernej dobe. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon) 1995 s. 100
91 BAUMAN, Zygmunt: Úvahy o postmodernej dobe. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon) 1995 s. 104

http://www.mcgraw
http://hill.co.uk/openup/chapters/0335204732.pdf
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Sociálne vylúčeným ľuďom na opačnom konci spoločenského rebríčka, ktorí si nemôžu dovoliť nevý-
hodnú lokalitu opustiť, neostáva nič iné, iba sa v takejto štvrti „opevniť“ a vytvoriť z nej vlastné teritórium, 
v ktorom by sa mohli cítiť aspoň trošku bezpečne. Takého územia nazývajú sociológovia tzv. „no go areas“.

Pre človeka, ktorý žije mimo tejto zóny, znamená táto zóna „no go in“. Avšak pre sociálne vylúčené 
a izolované osoby sa stáva miestom každodenného „bezpečného“ života a teda zónou „no go out“. Kým teda 
pre jedných je miestom bezpečného každodenného života, pre druhých sa stáva miestom, ktorému sa je 
v záujme vlastného bezpečia potrebné vyhnúť.92

Viacerí autori sa tak zhodujú na skutočnosti, že priestorové sociálne vylúčenie nie je ničím iným, ako 
snahou o nevpustenie cudzinca či všemožnou snahou vyhnúť sa mu. Môžeme tak len súhlasiť s Baumanový-
mi prenikavými postrehmi, ako i s konštatovaním Giddensa a Bláhu, ktorý v svojej diplomovej práci kon-
štatuje, že „skutočné a pomyselné múry, ktoré v moderných mestách rastú dávajú len za pravdu Giddensovmu 
postrehu: zbaviť sa spoločnosti cudzincov sa teda zdá vyhliadkou oveľa príťažlivejšou a bezpečnejšou, ako sú 
všetky tie najrafinovanejšie spôsoby, ako neutralizovať ich prítomnosť.“93 

Estivill si všíma predovšetkým úzke prepojenie priestorového vylúčenia s vylúčením ekonomickým, ktoré 
súvisí podľa neho s nerovnosťami pri distribúcii zdrojov a bohatstva. Distribúcia zdrojov a bohatstva je pria-
mo či nepriamo závislá od balansov rozhodujúcej i výkonnej moci, schopnosti rôznych skupín vytvárať kor-
poratívny tlak a konať advokáciu, od nastavenia politických priorít, ako aj zamerania konkrétnych opatrení.

Na základe analýzy ekonomickej a priestorovej dimenzie sociálneho vylúčenia sa Estivill pokúsil formu-
lovať vlastnú definíciu sociálneho vylúčenia. Sociálne vylúčenie vidí v „akumulácii zbiehajúcich sa a po sebe 
nasledujúcich procesov, ktoré vyplývajú z politickej, ekonomickej a spoločenskej podstaty a ktoré v konečnom dô-
sledku izolujú a umiestňujú osoby, skupiny, komunity a celé oblasti na menej kvalitné pozície vo vzťahu k centrám 
moci, zdrojov a prevládajúcich hodnôt.“ 94

Na základe historických skúseností Európana sa následne pokúša vymenovať niektoré „tradičné mies-
ta“, kde ich obyvatelia majú len nízke šance vyhnúť sa sociálnemu vylúčeniu. Patria medzi ne nezrenovova-
né historické centrá miest, degradované slumy, chudobné zóny na predmestiach, bývalé industriálne zóny, 
izolované regióny (zväčša s nerozvinutou infraštruktúrou) či celé krajiny.95 

V  slovenských podmienkach sa s  priestorovým vylúčením stretávame najčastejšie v  segregovaných 
rómskych osadách, v starých nerenovovaných historických centrách miest predovšetkým v marginalizova-
ných regiónoch, ako i v marginalizovaných regiónoch samotných. Radičová vo svojej štúdii Hic sunt Romales 
upozorňuje, že v segregovaných rómskych osadách na Slovensku, ktoré sú lokalizované v marginalizova-
ných regiónoch sa nezriedka môžeme stretnúť i  s dvojitou marginalizáciou (tzv. double social margina-
lization).96 Kombinácia sociálneho vylúčenia iného druhu s priestorovým vylúčením tak vytvára dokonalú 
pascu, v ktorej číha na obeť po prekonaní jednej nástrahy zákonite nástraha ďalšia.

Kontrolné otázky:
Vysvetlite hlavné princípy priestorového vylúčenia!

92 BAUMAN, Zygmunt: Úvahy o postmodernej dobe. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon) 1995 s. 104 – 109
93 GIDDENS, Anthony: Třetí cesta: obnova sociální demokracie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2002 s. 170 Citované 

podľa: BLÁHA, Jiří: Prosor a sociální exkluze. Magisterská diplomová práca. Brno: Masarykova Univerzita, Fakul
ta sociálnych studií, Katedra sociologie. 2006 s. 34

94 ESTIVILL, Jordi: Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. [online]. International 
Labour Organization – International Labour Office: Geneva, 2003 s. 19 [cit. 20070405] Dostupné na internete: 
<http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf>

95 ESTIVILL, Jordi: Concepts and strategies for combating social exclusion, An overwiew. [online]. International La
bour Organization – International Labour Office: Geneva, 2003 s. 18 – 19 [cit. 20070405] Dostupné na internete: 
<http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf>

96 Cf.: RADIČOVÁ, Iveta: Hic Sunt Romales. 1. vyd. Fulbrightova komisia SR a Nadácia S.P.A.C.E (Centrum pre 
analýzu sociálnej politiky): Bratislava 2001 s. 75 – 77

http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
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1.2.4.3 Politické vylúčenie

Politické vylúčenie znamená v praxi odopieranie a následnú nerealizáciu občianskych a politic-
kých práv jednotlivca. Nakoľko v Slovenskej republike je všetkým občanom zabezpečená rovnosť pred 
zákonom, ktorá vytvára podmienky na plnú realizáciu politických práv, nebudeme sa tejto dimenzii 
sociálneho vylúčenia venovať podrobnejšie.

1.2.4.4 Kultúrne vylúčenie

Nielen v  literatúre, ale aj v  každodennom živote sa denne stretávame s  kultúrnym vylúčením, 
ktoré spočíva v odoprení (alebo systematickom odopieraní) práva jednotlivcom, alebo skupinám par-
ticipovať na kultúre spoločnosti, zdieľať jej hodnoty, vzdelanosť a kultúru. Indikátorom kultúrneho 
vylúčenia môže byť napríklad nízka úroveň dosiahnutého vzdelania, ktorá je prekážkou plnej partici-
pácie či komplexné hodnotenie prístupu k vzdelávaniu (včítane celoživotnému).

Kontrolné otázky:
Vysvetlite, v čom sa prejavuje kultúrne vylúčenie!

1.2.4.5 Symbolické vylúčenie

Symbolické vylúčenie sa týka sociálnej a  kultúrnej identity jednotlivcov, alebo skupín. Prísluš-
nosť k sociálnej skupine je pravidelne potvrdzovaná alebo zamietaná v rovine symbolov. Symbolické 
vylúčenie sa tak realizuje predovšetkým stigmatizáciou jednotlivcov alebo celých sociálnych skupín. 
Príčiny, priebeh a dôsledky stigmatizácie jednotlivcov a skupín výstižne opísal americký sociológ ka-
nadského pôvodu Erving Goffman.97 Podľa Goffmana je základným problémom človeka s narušenou 
identitou (stigmatizovaného jedinca) problém „prijatia“. Ľudia, s ktorými takýto jedinci prichádzajú 
do kontaktu im neprejavujú takú úctu a pozornosť, akú by oni sami očakávali, že im vďaka nenaruše-
ným aspektom ich osobnej identity budú iní prejavovať. Dôsledkom toho nadobúda stigmatizovaný 
človek presvedčenie, že niektorý z jeho atribútov ostatných k takémuto správaniu oprávňuje.

Aj u  zdravého jedinca bez „zdravej spätnej väzby, ktorá vyplýva z  každodenného spoločenské-
ho styku môže (...) začať klíčiť podozrievavosť, depresia, nepriateľstvo, úzkosť a zmätok“, pripomína 
Goffman.

Príčinu stigmatizácie vidí Goffman v symboloch, ktoré sú súčasťou sociálnych informácií, ktoré 
si v  každodennom živote (mnohokrát i  podvedome) vymieňame. Pozitívna sociálna informácia vy-
jadrená prostredníctvom symbolu (napr. odznak na chlopni obleku) môže predstavovať tzv. statusový 
symbol, ktorý je zväčša znakom prestíže. Jeho náprotivkom je tzv. symbol stigmatizácie, ktorý pred-
stavujú znaky, ktoré účinne upozorňujú okolie „na nezrovnalosť znehodnocujúcu identitu jedinca, čím 
narušujú vytvorenie koherentného celkového obrazu o ňom a následne v našich očiach znižujú jeho 
hodnotu.“98 

97 GOFFMAN, Erving: Stigma: Poznámky k problému zvládaní narušené identity. 1. vyd. Sociologické nakladatelství 
(SLON): Praha 2003

98 GOFFMAN, Erving: Stigma: Poznámky k problému zvládaní narušené identity. 1. vyd. Praha: Sociologické nakla
datelství (SLON) 2003 s. 56



34

Symbol stigmatizácie odkazuje okolie zo skutočnej identity človeka na virtuálnu sociálnu identitu, 
ktorú si spoločnosť okolo stigmatizovaného človeka vytvára. Atribútom či stigmou, ktorý celý proces 
stigmatizácie spúšťa sa môže môže stať zlyhanie, nedostatok, alebo handicap.99 

Rôzni jedinci reagujú na proces stigmatizácie rôzne: niekoho môže táto diskrepancia motivovať 
k pokusu o nápravu svojej vady, iného k zopätiu všetkých síl a k pokusu nadpriemerne vyniknúť v inej 
oblasti života. Niekedy môže viesť aj k sklonom využívať svoju stigmu k získavaniu tzv. „vedľajšieho 
zisku“, ktorý následne jedinec používa ako ospravedlnenie neúspechov, ktoré ho postihujú z  iných 
dôvodov.100 

Symbolické vylúčenie jednotlivcov, alebo sociálnych skupín je možné identifikovať na základe 
miery sociálnej dištancie, existencie predsudkov, či prevládajúcich stereotypov.

1.2.5 Indikátory sociálneho vylúčenia

Vymedzenie jednotlivých dimenzií sociálneho vylúčenia, ako sme si ich práve načrtli, priamo súvi-
sí s pokusmi o identifikáciu sociálne vylúčených osôb a skupín. Identifikácia sociálne vylúčených jed-
notlivcov či skupín sa vykonáva predovšetkým prostredníctvom indikátorov sociálneho vylúčenia.101 

Súbory indikátorov navrhované viacerými autormi majú za cieľ spoľahlivo identifikovať sociálne 
vylúčeného jednotlivca či skupinu, dimenziu a rozsah a hĺbku sociálneho vylúčenia v spoločnosti.

Európska rada prijala koncom roka 2001 spoločné indikátory merania chudoby a sociálneho vylú-
čenia, ktoré sú všeobecne známe ako tzv. laekenské indikátory. Tie pokrývajú štyri dimenzie sociálne-
ho vylúčenia, ktorými sú: zamestnanosť, finančná chudoba, vzdelanie a zdravie.

Na Slovensku sa za národný indikátor chudoby stále považuje životné minimum či počet pobera-
teľov dávok sociálnej pomoci, od roku 2004 dávok pomoci v hmotnej núdzi.

1.3 Sociálne začleňovanie (sociálna inklúzia)

V kontexte sociálnej politiky Európskej únie predstavuje sociálne začleňovanie (často označované 
aj ako sociálna inklúzia) „proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí sú v riziku chudoby a sociálnej ex-
klúzie, získali príležitosti a nevyhnutné zdroje na to, aby mohli plne participovať na ekonomickom, 
sociálnom a kultúrnom živote a mali takú životnú úroveň a blahobyt, ktorý je považovaný za obvyklý 

99 Goffman člení stigmy ešte na telesné handicapy (znetvorenia), vady charakteru (napríklad slabá vôľa, dominantné 
vášne, nepoctivosť, ktoré sú sprevádzané často alkoholizmom, duševnými poruchami, pobytom vo väzení, neza
mestnanosťou, samovražednými pokusmi... Ako tretiu skupinu predstavuje kmeňové stigmy – rasy, národa a ná
boženstva.

100 Silu procesu stigmatizácie v dôsledku dlhodobej nezamestanosti sociálne vylúčeného 43 ročného murára opisujú 
Zawadski a Lazarsfeld zachytením rozhovoru nasledovne: „Ako krušné a ponižujúce je niesť pečať nezamestnaného 
človeka. Keď vyjdem von, klopím oči, pretože sa cítim skrz naskrz menejcenný. Keď idem po ulici, zdá sa mi, že sa 
nemôžem rovnať bežnému občanovi, že si na mňa každý ukazuje prstom. Inštinktívne sa vyhýbam akémukoľvek 
stretnutiu. Bývalí známi a priatelia z lepších čias, sa už nesprávajú tak srdečne. Keď sa stretneme, ich pozdravy sú 
ľahostajné. Už mi neponúkajú cigaretu a ich oči akoby hovorili: Nezaslúžiš si to, pretože nepracuješ.“

Cf.: ZAWADSKI, S., LAZARSFELD, P.: The Psychological Consequences of Unemployment. Journal of Social 
Psychology, VI (1935), s. 239 Citované podľa: GOFFMAN, Erving: Stigma: Poznámky k problému zvládaní naru
šené identity. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2003 s. 26 – 27

101 Pozri vymedzenie dimenzií a stanovenie indikátorov Janie Percy – Smith.
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v  spoločnosti, v  ktorej žijú. Zabezpečuje im väčšiu účasť na rozhodovaní, čo ovplyvňuje ich životy 
a prístup k základným právam.“102 

Koncept sociálneho začleňovania (inklúzie) je založený na formulácii a následnej realizácii občian-
skych práv, ktoré sú následne aplikované do roviny sociálnych práv. Sociálne práva sú viazané na občian-
stvo v niektorom z členských štátov Európskej únie. Formálne občianstvo je zase právnym predpokladom 
aktívneho občianstva a následne i sociálneho začleňovania (sociálnej inklúzie).

Odborníci rozlišujú tri základné dimenzie sociálnej inklúzie: politickú, sociálnu a občiansku.103 

Politická dimenzia sociálnej inklúzie na úrovni jednotlivca znamená predovšetkým zabezpečenie ob-
čianskych práv občanov, ako i umožnenie politickej participácie jednotlivcov či skupín, ktorá je predpo-
kladom reprezentácie ich názorov v oblasti rozhodovania a aktívnej tvorby sociálnych politík na rôznych 
úrovniach.

Ekonomická dimenzia sa realizuje predovšetkým prostredníctvom trhu práce a sociálneho štátu. Sys-
témy sociálnej ochrany a politiky sociálnej inklúzie môžu významne prispievať k rastu zamestnanosti a dl-
hodobo udržateľnému ekonomickému rastu. Naopak – ekonomický rast založený na raste produktivity 
a konkurencieschopnosti podmieňuje dlhodobú udržateľnosť systémov sociálnej ochrany a sociálnej iklú-
zie. Pretože aj podľa Lisabonskej stratégie je práve platená práca najlepšou ochranou proti sociálnemu 
vylúčeniu.104

Občianska dimenzia sociálnej inklúzie sa realizuje najmä aktívnou participáciou jednotlivcov a skupín 
v živote komunity. Podstatnú časť občianskej dimenzie sociálneho začleňovania predstavuje uplatňovanie 
sociálnych práv mimo štátnej a podnikateľskej sféry, ktorú predstavuje tzv. tretí sektor. Cirkvi a nábožen-
ské spoločnosti participujú na realizácii sociálnej inklúzie najmä v jej občianskej dimenzii.

Kontrolné otázky:
Čo je sociálna inklúzia (sociálne začleňovanie)?

1.4 Sociálna súdržnosť (kohézia)

Sociálna súdržnosť (sociálna kohézia) patrí medzi teoretické koncepty, ktoré sú v kontexte Európ-
skej únie úzko previazané s konceptmi sociálneho vylúčenia a sociálneho začleňovania. Vo vedeckých 
kruhoch sa koncept sociálnej súdržnosti využíva najmä pri sociologickej analýze vývoja západnej spo-
ločnosti, v kontexte ktorej si jednotliví autori všímajú najčastejšie proces zvetrávania a uvoľňovania 
spoločenských hodnôt, ako aj pokles občianskej participácie, ktorý je najvypuklejší najmä v intenzívne 
sekularizovaných komunitách. Jednotliví výskumníci sa zväčša po analýze stavu spoločnosti snažia 
navrhovať konkrétne opatrenia sociálnych a verejných politík tak, aby sa v spoločnosti úroveň sociál-
nej súdržnosti (kohézie) zvyšovala.

102 Council of the European Union. Joint Report on Social Inclusion. Brussels: Council of the European Union 2003 
s. 9 Slovenský preklad oficiálnej európskej definície sociálneho začleňovania bol publikovaný v Národnom akčnom 
pláne sociálnej inklúzie 2004 – 2006 (NAP/inklúzie), Slovenská republika. Bratislava: Ministerstvo práce, sociál
nych vecí a rodiny, 2004 s. 57

103 Cf.: WOODWARD, A.; KOHLI, M.: European Societies: Inclusion / Exclusion. In: WOODWARD. A., KOHLI, M. 
eds.: Inclusion and Exclusion in European Societies, 1. vyd. London: Routledge 2001 s. 1 – 14

104 Sociálna politika Európskej únie pokladá nezamestnanosť za kľúčový faktor pri vzniku sociálneho vylúčenia. Stra
ta platenej práce neznamená len výpadok príjmov, ale jej dôsledkom je i strata sebavedomia, sebaúcty, zneistenie 
vzťahu jednotlivca k spoločnosti. Súhrn týchto faktorov môže spôsobiť zmenu, alebo až stratu identity nezamest
naného človeka. Z tohto dôvodu pokladá Európska stratégia sociálnej inklúzie (Nice, 2000) stratégiu zamestnanos
ti ako primárny (nie však jediný) nástroj boja proti sociálnemu vylúčeniu a podpory sociálnej inklúzie. Členské 
krajiny sú preto povinné vypracovávať, inplementovať a pravidelne vyhodnocovať Národné akčné plány zamestna
nosti, ktoré sú odvodené zo spoločnej Európskej stratégie zamestnanosti.
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Podobne ako pri konceptoch chudoby, ani pri koncepte sociálnej súdržnosti nenájdeme v odbor-
nej literatúre, či v praxi žiadnu vyčerpávajúcu definíciu sociálnej súdržnosti. V praxi sa tak môžeme 
stretnúť so zadefinovaním sociálnej súdržnosti z  politického, ekonomického alebo sociálneho uhla 
pohľadu. Tento fakt najlepšie ilustruje pozorovanie kanadskej sociologičky Jeannottovej, ktorá sa v po-
sledných rokoch 20. storočia venovala intenzívnej analýze spôsobov konceptualizácie sociálnej kohé-
zie. V tejto súvislosti upozornila na skutočnosť, že Európska únia, ktorá prostredníctvom štrukturál-
nych fondov alokuje na podporu sociálnej súdržnosti v členských štátoch veľké objemy peňazí, pritom 
však nemá jednotnú, presne vymedzenú definíciu sociálnej súdržnosti.105

Český sociológ Mareš označuje sociálnu súdržnosť za „určitú podobu sociálneho zmieru, dosaho-
vanú vyrovnávaním rozdielov (diferencií) a minimalizáciou rizika sociálneho vylúčenia.“ Zároveň ju 
vníma ako „výraz snahy budovať identitu občanov Európskej únie“. Sociálna kohézia je teda založená 
„na odstraňovaní či aspoň zmierňovaní nerovností, prinajmenšom tých, ktoré sú považované za ne-
primerané, či nelegitímne a vyžaduje istú mieru redistribúcie, ktorá by zaistila priblíženie životnej 
úrovne deprivovaných osôb, kolektivít, či území štandardným podmienkam.“ 106

Ďalší český sociológ Martin Potůček nazerá na sociálnu súdržnosť ako na „sociálne vzťahy, zdie-
ľané identity, medziľudskú dôveru, sociálnu kontrolu a solidaritu, rovnako ako i loajalitu a vzájomné 
očakávania, ktoré si ľudia pravidelne vo svojich vzájomných vzťahoch budujú a preukazujú.“107 Sociálna 
súdržnosť tak podľa Potůčka vzniká „v každodenných interakciách ľudí, ktorí vystupujú zo svojej indi-
viduálnej anonymity, podieľajú sa na verejnom a kolektívnom živote a prijímajú svoj podiel zodpoved-
nosti za dianie mimo hraníc ich úzko vymedzených individuálnych záujmov.“108

Kanadská výskumníčka Jeannotte definovala na základe medzinárodného výskumu zameraného 
na sociálnu kohéziu nasledovné indikátory sociálne súdržnej spoločnosti109:

Oblasť Indikátory Podporné faktory

Politická

Sloboda vyjadrovania, slobodný prístup 
k informáciám, ochrana ľudských práv, 
právny štát, politické prepojenie občanov 
a štátu, aktívna participácia v spoločnosti

Solidarita a podpora fungovania občianskej 
spoločnosti

Ekonomická

Stabilná a bezpečná spoločnosť, 
zabezpečená dostupnosť k materiálnemu 
blahobytu, regulačné opatrenia zamerané 
na odstraňovanie zlyhaní trhu

Schopnosť vyvážiť pôsobenie 
konkurenčných trhov a sociálnych aspektov 
života spoločnosti, dematerializácia 
a dekulturalizácia ekonomiky, využívanie 
potenciálu a možností informačných 
technológií

105 JEANNOTTE, M. Sharon: Social Cohesion around the World: An International Comparison of Definition and 
Issues. Strategic Resarch and Analysis Directorate. SRA 309: Québec 2000

Predstavitelia členských štátov a vlád zjednotení v Rade Európy označili na zasadnutí v Štrasbourgu v októbri 
1997 sociálnu súdržnosť za jednu z dôležitých potrieb širšej Európy a taktiež ako potrebný doplnok k dodržiavaniu 
ľudských práv a podpore ľudskej dôstojnosti. Radou Európy prijatá definícia sociálnej súdržnosti patrí medzi najši
rišie definované a možno ju rozdeliť až do troch oblastí (demokratická, sociálna a kultúrna súdržnosť).

106 MAREŠ, Petr: Sociální exkluze a inkluze. In: Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných sku
pin. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown 2004 s. 21

107 POTŮČEK, Matrin a kol.: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 1. vyd. Gutenberg: Praha 2002 s. 146
108 POTŮČEK, Matrin a kol.: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 1. vyd. Gutenberg: Praha 2002 s. 146
109 JEANNOTTE, M. Sharon: Social Cohesion around the World: An International Comparison of Definition and 

Issues. Strategic Resarch and Analysis Directorate. SRA 309: Québec 2000
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Sociálna

Univerzálny systém sociálneho 
zabezpečenia, dostupnosť bývania, 
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, 
ochrana pred kriminalitou a korupciou, 
sociálne prepojenie s komunitami, 
funkčný systém sociálneho dialógu

Solidarita, schopnosť dialógu a kooperácie, 
spoločenská flexibilita a demokratické 
zmeny, obroda občianskej spoločnosti

Kultúrna
Pozitívny vzťah ku kultúrnym 
odlišnostiam, posilňovanie identity 
Európanstva

Kultúra a pocit súnaležitosti, otvorenosť 
pre kultúrne odlišnosti

Ohrozenie sociálnej súdržnosti je vnímané najmä ako dôsledok diferenciácie spoločnosti, ktorý sa 
prejavuje v rozdielnej kvalite života jednotlivých spoločenských skupín. Cestou k sociálnej kohézii je 
okrem neustáleho hľadania konsenzu aj vytrvalé úsilie zamerané na zmenšovanie sociálnych nerov-
ností a podpora aktívneho občianstva.

Koncept sociálnej kohézie nesie vo svojom vnútri aj rozpor, ako na to správne upozornil Petr Ma-
reš. Aktívne dosahovanie kohézie v celej spoločnosti sa môže stať osudným pre kohéziu čiastkových 
segmentov spoločnosti, ako sú rodina, susedstvo, neformálne sociálne siete jednotlivcov, dobrovoľné 
občianske združenia, alebo cirkvi. A naopak – vysoký stupeň sociálnej kohézie menších skupín a cel-
kov môže významne oslabovať sociálnu kohéziu celej spoločnosti.110

1.5 Identifikácia skupín obyvateľstva Slovenskej republiky 
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Slovenská republika sa aktívne zapojila do prípravy Spoločného memoranda o inklúzii, ktoré bolo 
podpísané ministrom práce, sociálnych vecí a  rodiny Ľudovítom Kaníkom a európskou komisárkou 
Annou Diamantopoulou 18. decembra 2003 v Bruseli. Podpísaním tohto dokumentu sa Slovenská re-
publika odhodlala a  zaviazala zapojiť sa do boja proti chudobe a  sociálnemu vylúčeniu v  kontexte 
lisabonskej stratégie.

Otvorená metóda koordinácie, ktorá má napomôcť v eliminácii chudoby a sociálneho vylúčenia 
v Európe stanovuje povinnosť vypracovávať členským krajinám Európskej únie Národné akčné plány 
boja proti chudobe a sociálnej exklúzii, ktorých súčasťou má byť vymedzenie skupín obyvateľov ohro-
zených chudobou a sociálnym vylúčením vygenerované s použitím spoločných indikátorov merania 
chudoby a sociálnej exklúzie.111 

Prvý národný akčný plán sociálnej inklúzie (ďalej NAP/inklúzie 2004 – 2006), v ktorom boli údaje 
o chudobe a sociálnom vylúčení prezentované podľa spoločnej európskej metodiky z dôvodu možnosti 
komparácie s ostatnými európskymi krajinami vznikol v roku 2004 na Ministerstve práce, sociálnych 

110 Cf.: MAREŠ, Petr: Sociální exkluze a inkluze. In: Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných 
skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004 s. 23

111 Otvorená metóda koordinácie pozostáva zo štyroch krokov:
Stanovenie spoločných cieľov a plánov Európskej únie
Stanovenie spoločných indikátorov, ktoré slúžia na porovnávanie dosiahnutých úspechov ako prostriedky 

merania
Prenesenie európskych plánov do národných a regionálnych politík
Analýza, monitoring a hodnotenie
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vecí a rodiny.112 Aplikáciou spoločných európskych kritérií, indikátorov a metodiky do kontextu Slo-
venskej republiky zadefinovali výskumníci sociálne problémy a v ich kontexte najohrozenejšie sku-
piny, ktoré v nasledujúcom prehľade načrtneme. Všimneme si pritom definíciu sociálneho problému, 
následne riziká, ktoré so sebou prináša a skupiny obyvateľov, ktoré najčastejšie postihuje. Nakoľko 
cieľom práce je načrtnúť základné prakticko-teologické zásady pre službu cirkvi chudobným, sociál-
ne vylúčeným a marginalizovaným skupinám, našim cieľom v nasledujúcich podkapitolách nebude 
mapovať aktivity cirkví vo vzťahu k nim, rovnako ani navrhovať formy práce cirkvi so zameraním na 
dané skupiny.

1.5.1 Nezamestnaní

Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) je za nezamestnaného považovaná každá osoba 
schopná pracovať, ktorá si nemôže nájsť platené zamestnanie. Mareš kategorizuje nezamestnaných do 
nasledovných skupín:

•	 Zjavne nezamestnaní – sú tí nezamestnatní, ktorí sa registrujú na úradoch práce (môžu však 
pracovať v sivej ekonomike; v tom prípade ide o nepravú nezamestnanosť).

•	 Skryte nezamestnaní – sú ľudia, ktorí sa nezaregistrujú ako nezamestnaní, ani si nehľada-
jú prácu. K tomuto javu dochádza zvyčajne v dôsledku frustrácie z neúspešných pokusov 
o vstup na trh práce.

•	 Neúplne zamestnaní – sú ľudia, ktorí z rôznych príčin pracujú na skrátený pracovný úväzok.113 

1.5.1.1 Príčiny nezamestnanosti

Podľa príčiny nezamestnanosti môžeme nezamestnanosť rozdeliť do štyroch skupín114:

•	 Frikčná nezamestnanosť – je zvyčajne krátkodobá. Vzniká po tom, čo sa zamestnanec vzdá 
pracovného miesta, pretože si hľadá iné zamestnanie.

•	 Sezónna nezamestnanosť – je tiež krátkodobá. Jej príčinou sú výkyvy v ponuke práce spô-
sobené striedaním ročných období, nerovnomernou produkciou v danom odvetví, alebo vo 
väčšine prípadov je daná odvetvím, v ktorom je výkon práce závislý na priaznivom počasí.

•	 Štrukturálna nezamestnanosť – už môže mať i  dlhodobejší charakter. Štrukturálna neza-
mestnanosť vzniká z dôvodu nesúladu ponuky a dopytu práce určitého druhu. Dôsledkom 
štrukturálneho nesúladu medzi požiadavkami pracovného trhu (ktorý vyžaduje pracovní-
kov určitého pohlavia, veku a kvalifikácie v konkrétnom regióne) je vysoký počet voľných 
pracovných miest a zároveň vysoký počet nezamestnaných, ktorí nezodpovedajú požiadav-
kám pracovného trhu.

112 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006 (NAP/inklúzie), Slovenská republika. Ministerstvo práce, soci
álnych vecí a rodiny: Bratislava 2004 Dostupné aj na internete: <http://ec.europa.eu/employment_social/soc prot/
soc incl/nap_incl_2004_sk.pdf>

Národný akčný plán sociálnej inklúzie na nasledujúce dvojročné obdobie bol vypracovaný Ministerstvom prá
ce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2006 pod názvom: Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej 
inklúzie pre roky 2006 – 2008. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Bratislava 2006

113 MAREŠ, Petr: Nezaměstnanost jako sociální problém, 1. vyd. SLON: Praha 1994
114 KODYMOVÁ, Pavla; KOLÁČKOVÁ, Jana: Sociální práce s nezaměstnanými. In: MATOUŠEK, Oldřich; KODY

MOVÁ, Petra; KOLÁČKOVÁ, Jana (eds.): Sociální práce v praxi; Specifika různych cílových skupin a práce s nimi. 
1. vyd. Portál: Praha 2005 s. 300 – 301

http://ec.europa.eu/employment_social/soc
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•	 konjuktúrna (resp. cyklická) nezamestnanosť – vzniká a zaniká cyklickými zmenami v hospo-
dárstve – v makroekonomickom merítku. V období hospodárskeho rastu je zvyčajne nižšia, 
v obdobiach ekonomickej recesie spravidla nezamestnanosť stúpa.

Autori národnej správy o ľudskom rozvoji v Slovenskej republike v súvise s nezamestnanosťou na-
črtli vývoj, ktorým prešla nezamestnanosť po druhej svetovej vojne. Kým v minulosti nezamestnanosť 
súvisela priamo s rozvojom industrializácie, od päťdesiatych rokov 20. storočia (na Slovensku o niečo 
neskôr) sa spoločnosť začala meniť z industriálnej na postindustriálnu – informačnú (tzv. spoločnosť 
„tretej vlny“). Kým v industriálnej spoločnosti bola nezamestnanosť kvantitatívna – to znamená, že 
ľudia boli nezamestnaní z dôsledku prebytočnosti, v informačnej spoločnosti môžeme nezamestna-
nosť označiť skôr ako kvalitatívnu. To znamená, že dnes prevažujú ľudia, ktorí sú nezamestnaní nie 
v dôsledku prebytočnosti, ale v dôsledku nedostatočného vzdelania, ktoré je nevyhnutným predpokla-
dom úspešnosti na trhu práce informačnej spoločnosti.115 Pravdivosť tohto tvrdenia môžeme verifiko-
vať najmä v skupine dlhodobo nezamestnaných.

1.5.1.2 Riziká straty zamestnania

Strata plateného zamestnania prináša do života človeka ťažkosti vo viacerých oblastiach, ktoré 
musí takto postihnutý človek prekonávať. Ťažkosti, ktoré si všimneme, môžeme rozdeliť na psychické 
a sociálne.

Už samotná strata zamestnania sama o  sebe je významným stresorom. Niektorí psychológovia 
prirovnávajú reakcie človeka na stratu zamestnania k reakciám na stratu blízkeho človeka. Rozozná-
vajú pri nich fázu odmietania, hnevu, popierania, hľadania vinníka, depresie, ako aj fázu postupného 
zmierovania sa so situáciou až zotavenie zo straty zamestnania.116 Fázy depresie zvyčajne stimulujú 
pocity bezmocnosti, umocňované uvedomovaním si nedostatku finančných prostriedkov na zabezpe-
čenie živobytia a upadnutia do chudoby.

Ďalším problémom, na ktorý upozorňujú predstavitelia aplikovanej sociálnej psychológie najmä 
v skupine dlhodobo nezamestnaných je, že v priebehu dlhodobej nezamestnanosti dramaticky klesá 
v štruktúre dňa počet podnetov, ktorým musia títo ľudia čeliť. V dôsledku zníženej stimulácie dochá-
dza k zmenám správania, k skreslenému vnímaniu času, v ktorom sa pracovné dni zlievajú s víkendmi 
a sviatkami, čo môže skončiť v úplnej bezštruktúrovitosti času. Dôsledkom takéhoto stavu je inten-
zívne prežívaný pocit nudy. Ten podľa odborníkov súvisí aj s narastajúcou tendenciou k pasívnemu 
prežívaniu voľného času nezamestnaných.117 

Okrem psychických ťažkostí sa nezamestnaní musia boriť aj so sociálnymi dôsledkami straty za-
mestnania. Patrí medzi ne zmena sociálneho statusu, pokles životnej úrovne, hroziace sociálne vylú-
čenie (prejavujúce sa i vo forme sociálnej izolácie) a zvládnutie sociálnej role nezamestnaného.

Status nezamestnaného je verejnosťou väčšinou vnímaný ako podradný. Nezamestnaný človek 
nie je po strate zamestnania schopný naďalej udržiavať svoju spoločenskú pozíciu, ani ju svojmu 
okoliu potvrdzovať očakávaným životným štandardom. Niektorí nezamestnaní sa podľa Mareša pre-
to snažia udržiavať čo najdlhšie aspoň niektoré viditeľné znaky predchádzajúceho životného štýlu.

Pokles životnej úrovne nezamestnaného nie je úzko viazaný len na stratu zamestnania. Drama-
ticky sa nemusí dotknúť najmä nezamestnaných, ktorí sú obklopení rodinou, ktorí majú nasporené 

115 Národná správa o ľudskom rozvoji Slovenská republika 2000. [online]. Centrum pre hospodársky rozvoj: Bratisla
va 2000 s. 81 – 82 [cit. 20070405]. Dostupné aj na internete: < http://www.cphr.sk/undp2000.htm >

116 Cf.: Buchtová, B.: Sociální psychologie nezaměstnanosti. In: VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální 
pschologie II. Grada Publishing: Praha 2001

117 V tejto súvislosti konštatuje Mareš, že medzi nezamestnanými nájdeme len málo ľudí, ktorí majú stále čo robiť, alebo 
ktorí sa aktívne venujú svojím koníčkom a ktorým je v ich rozvíjaní jediným limitujúcim faktorom nedostatok finanč
ných prostriedkov. Viac pozri: MAREŠ, Petr: Nezaměstnanost jako sociální problém, 1. vyd. SLON: Praha 1994

http://www.cphr.sk/undp2000.htm
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väčšie obnosy finančných prostriedkov či ich majú uložené vo forme nehnuteľností. Avšak bolestne 
ju môžu pocítiť najmä ľudia žijúci osamelo, rodičia mnohodetných rodín, či mladí a nemajetní ľudia, 
odkázaní na pravidelný príjem. V tomto prípade sa nezamestnanosť nedotýka len nezamestnaného 
jednotlivca, ale celej rodiny, ktorej jednotliví členovia musia znížiť svoje výdavky tak, aby aj napriek 
výpadku pravidelného príjmu zo zamestnania vyžili. Znížením príjmov sa jednotlivec, alebo rodina 
najmä v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti môže prepadnúť do chudoby. V tomto prípade hovorí-
me zväčša o chudobe relatívnej, avšak v dôsledku dlhodobej, prípadne viacgeneračnej nezamestna-
nosti môže dôjsť v dôsledku sociálneho vylúčenia až k prepadu do chudoby absolútnej.

Nezamestnanosť spojená so znížením sociálneho statusu prináša so sebou aj výrazné ochudobnenie 
sociálnych kontaktov. Vzťahy s bývalými kolegami v práci je pre nezamestnaného udržiavať nemožné 
najmä preto, že pracovné problémy, ktorých riešenie ich spájalo sú ako väzba minulosťou. Navyše kon-
takt s bývalými kolegami v práci môže byť pre nezamestnaného deprimujúci. Ako zvládne nezamestnaný 
osvojenie si role nezamestnaného je dosť individuálne, sociálna psychológia však v osvojení si role neza-
mestnaného nachádza veľa spoločných menovateľov, ale aj rizík. Ku konformite statusu nezamestnané-
ho tlačí i inštitucionalizácia tohto statusu. Ak nezamestnaný, ktorý sa zaregistruje na úrade práce neplní 
povinnosti a očakávania, ktoré mu spoločnosť predpisuje, spoločnosť ho prostredníctvom svojich inšti-
túcií postihuje sankciami – najčastejšie vo forme straty finančnej podpory. V prípade nedostatočného zá-
ujmu o hľadanie nového zamestnania číha na nezamestnaného i neinštitucionalizovaný tlak spoločnosti 
vo forme odsudzujúcej verejnej mienky. Komunita na neho začne nazerať ako na lenivého lajdáka, ktorý 
podľahol rezignácii, či pasivite. Účinky verejnej mienky sú účinnejšie v malých a uzavretých komunitách. 
V anonymnom prostredí veľkomesta je tento tlak viac-menej redukovaný.

1.5.1.3 Sociálne skupiny najviac ohrozené nezamestnanosťou

Podľa analýzy Národného akčného plánu sociálnej inklúzie 2004 – 2006 najohrozenejšou sociál-
nou skupinou, ktorej bezprostredne hrozí prepad do chudoby a sociálneho vylúčenia sú nezamestnaní 
a tí, u ktorých nezamestnanosť pretrváva dlhodobo. Azda všade na svete platí pravidlo, že najvýznam-
nejším nástrojom na zníženie rizika upadnutia do chudoby je mať zamestnanie či vykonávať nejakú 
platenú prácu. Transformáciu slovenskej ekonomiky z plánovaného hospodárstva na klasickú trhovú 
ekonomiku sprevádzala zvýšená miera nezamestnanosti, ktorá však mala najmä vďaka reformám v po-
sledných rokoch postupne klesajúcu tendenciu. Pod pokles nezamestnanosti po roku 2001 sa podpísal 
aj prílev zahraničných investícií a postupné zlepšovanie podnikateľského prostredia, čiastočne k to-
muto trendu prispelo i začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie. Podľa metodiky ILO (Inter-
national Labour Organization) v roku 2005 dosahovala nezamestnanosť v Slovenskej republike 16,2 %, 
čo predstavovalo v absolútnom prepočte približne 472 500 ľudí bez práce.118 

V miere nezamestnanosti a teda i v počte ľudí bez práce stále pretrvávajú výrazné regionálne 
rozdiely. Podľa údajov Eurostatu publikovaných v analýze operačného programu Ministerstva práce 
sociálnych vecí a  rodiny – Zamestnanosť a sociálna inklúzia (2007 – 2013) mali v  roku 2005 mieru 
nezamestnanosti vyššiu ako je celoslovenský priemer až 4 kraje (Košický, Banskobystrický, Prešov-
ský a Nitriansky). Najvyššiu mieru nezamestnanosti dosahujú už tradične Banskobystrický a Košic-
ký kraj. Vysoká miera nezamestnanosti v  týchto dvoch krajoch podľa odborníkov súvisí s nedostat-
kom domácich investícií, nižším záujmom zahraničných investorov o investície v týchto krajoch, ako 

118 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 2007 – 2013. Referenčný 
dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 18
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i s nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou, ale aj nepriaznivou vzdelanostnou a kvalifikačnou štruk-
túrou nezamestnaných v týchto regiónoch.119 

Tabuľka: Prehľad miery nezamestnanosti podľa krajov (VUC)

Región / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Slovenská republika 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3

Bratislavský kraj 7,3 8,2 8,7 7,1 8,3 5,3

Trnavský kraj 16,6 18,1 16,2 13,3 12,6 10,5

Trenčianský kraj 15,1 13,6 11,4 9,2 8,6 8,1

Nitrianský kraj 20,9 23,3 23,9 23,6 20,4 17,8

Žilinský kraj 18,7 19,1 17,4 17,2 17,5 15,3

Banskobystrický kraj 22,1 22,6 25,4 23,9 26,7 23,9

Prešovský kraj 22,3 22,9 20,3 20,5 23,1 21,5

Košický kraj 25,6 24,9 24,2 23,1 25,4 24,7

 Zdroj: Eurostat 120 

Výrazný problém predstavujú dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorých pomer k celkovému počtu ne-
zamestnaných od roku 2000 neustále narastá. Dôvodom zvyšovania pomeru dlhodobo nezamestnaných 
osôb je skutočnosť, že sociálna skupinu dlhodobo nezamestnaných osôb tvoria takmer výlučne osoby 
s nízkou kvalifikáciou a malými, alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami. Z tohto dôvodu sú títo ľudia 
len veľmi ťažko zamestnateľní a uplatniteľní na čoraz viac náročnejšom a špecializovanejšom trhu práce.

Tabuľka: Podiel dlhodobej nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti

Región / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EU 25 45,6 45,2 44,2 45,1 44,5 45,5

Slovensko 29,2 58,6 65,2 65,2 64,7 71,9

Bratislavský kraj 55,2 42,4 53,3 46,9 46,7 39,1

Západoslovenský kraj 53,5 67,6 69,8 66,2 68,5 69,6

Stredoslovenský kraj 58,5 52,6 61,9 63,4 58,6 69,9

Východoslovenský kraj 54,7 57,1 65,7 68,4 69,6 78,5

Zdroj: Eurostat 121

119 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 2007 – 2013. Referenčný 
dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 19

120 Zostavené podľa údajov analýzy: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové ob
dobie 2007 – 2013. Referenčný dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 18 – 19

121 Zostavené podľa údajov analýzy: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové ob
dobie 2007 – 2013. Referenčný dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 22
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V  prípadoch, keď aj do sociálne deprimovaných regiónov s  vysokou mierou nezamestnanosti prišli 
investori a vytvorili nové pracovné miesta, tieto väčšinou obsadili kvalifikované osoby s  rozvinutý-
mi pracovnými návykmi. Preto možno súhlasiť s odporúčaním Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia (2007 – 2013), že pri dlhodobo nezamestnaných osobách je potrebné sa intenzívne 
zamerať na obnovu pracovných návykov a motiváciu k práci.122 

Riziku chudoby a sociálneho vylúčenia výrazne čelia i mladí nezamestnaní ľudia vo veku 16 – 24 
(resp. 15 – 29) rokov, ktorí predstavujú po dlhodobo nezamestaných osobách druhú najrizikovejšiu 
skupinu. Riziko je najvyššie u mládeže so základným alebo nižším stupňom vzdelania, ktorá absolvuje 
školy, ktoré neposkytujú vzdelanie vyžadované potrebami trhu práce. Pre ilustráciu môžeme uviesť, že 
v roku 2005 predstavovali osoby so základným, alebo neúplným stredoškolským vzdelaním (vrátane 
odborného bez výučného listu) až 75,5 % z celkového počtu nezamestnaných v Slovenskej republike.123 
V roku 2006 dosahovala miera nezamestnanosti mladých ľudí (15 – 24 rokov) 26,6 %, kým v roku 2000 
to bolo až 36,9 % (priemer EU 25 – v roku 2006 predstavoval 17,3%).

Tabuľka: Miera nezamestnanosti mladých ľudí v SR 2000 – 2005

Región / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EU 25 17,4 17,8 18,3 18,9 18,9 18,5

Slovensko 36,9 39,2 37,7 33,4 33,1 30,1

Bratislavský kraj 18,4 21,0 18,4 13,1 19,5 9,8

Trnavský kraj 30,6 35,5 33,2 29,0 23,5 23,0

Trenčianský kraj 31,2 28,1 26,4 18,9 17,1 15,2

Nitrianský kraj 39,0 44,3 45,8 39,5 32,8 28,2

Žilinský kraj 34,8 38,8 36,7 30,8 34,4 31,2

Banskobystrický kraj 39,9 44,8 45,0 45,6 42,8 38,8

Prešovský kraj 45,2 44,8 41,4 38,8 36,8 36,0

Košický kraj 48,2 49,7 47,6 43,2 48,6 47,5

 Zdroj: Eurostat 124

Ako môžeme v predchádzajúcej tabuľke vidieť, miera nezamestnanosti mladých ľudí sa dlhodobo 
znižuje, a to najmä vďaka nárastu počtu absolventov vysokých škôl, ale i aktívnej politike trhu práce.

Hlavné dôvody nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku podľa Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny sú nasledovné:

•	 nedostatočné skúsenosti a absencia pracovných návykov,
•	 nesúlad medzi kvalifikáciou zamestnancov a potrebami trhu práce,

122 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 2007 – 2013. Referenčný 
dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 19

123 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 2007 – 2013. Referenčný 
dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 19

124 Citované podľa: Operačný program Zamestnanosť a  sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 2007 – 
2013. Referenčný dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 23
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•	 neochota vykonávať určité zamestnanie,
•	 nedostatok pracovných miest a nízka podpora tvorby pracovných miest v danom regióne.125 

Nezamestnaní mladí ľudia potrebujú pomoc v dvoch základných oblastiach: prvou je asistencia 
pri zvládaní dôsledkov nezamestnanosti (strata sociálneho statusu, zníženie životnej úrovne až riziko 
prepadu do chudoby, sociálna izolácia, pocit totálneho zlyhania až strata sebahodnoty). Cirkev môže 
podať pomocnú ruku nezamestnaným práve v tejto oblasti. Druhou oblasťou možnej pomoci neza-
mestnaným mladým ľuďom je asistencia, či podpora návratu na pracovný trh. Dlhodobo nezamestnaní 
mladí ľudia, ktorí ešte nemajú vybudovaný komplex pracovných návykov sa bez aktívnej pomoci, či 
zaradenia do aktívnej politiky trhu práce môžu stať úplne nezamestnateľnými a tak podstúpiť riziko 
totálneho sociálneho vylúčenia so všetkými dôsledkami, ktoré ono prináša.

1.5.2 Rodiny s deťmi, mnohopočetné rodiny a domácnosti 
osamelých jednotlivcov
Kým pri nezamestnanosti sme postupovali zadefinovaním problému, pomenovaním jeho rizík a až 

tak sme pristúpili k určeniu sociálnych skupín, ktoré sú v priamom ohrození, pri ďalších skupinách 
ohrozených sociálnym vylúčením budeme postupovať opačne: najskôr priblížime ohrozenú skupinu 
a následne zadefinujeme problémy, ktorým čelí a riziká, ktoré jej postavenie prináša.

Autori Národného akčného plánu sociálnej inklúzie (NAP/inklúzie 2004 – 2006) upozorňujú na 
významne zvýšené riziko chudoby a sociálneho vylúčenia u rodín s deťmi, a to predovšetkým v neúpl-
ných rodinách a rodinách s vyšším počtom detí. Riziko chudoby v mnohopočetných rodinách pritom 
stúpa priamoúmerne s počtom členov rodiny.126 

Pod pojmom neúplná rodina rozumieme rodinu, v ktorej ostáva s dieťaťom jeden z rodičov, pri-
čom druhý chýba. Príčinou tohto stavu môže byť úmrtia partnera, rozvod, slobodné materstvo, alebo 
i rozchod manželov bez rozvodu. V posledných rokoch počet neúplných rodín s deťmi na Slovensku 
výrazne vzrastá. Tento trend má priamy súvis s narastajúcou rozvodovosťou (najviac sa zvyšuje v bý-
valom západoslovenskom kraji), významne sa zvyšujúcim počtom detí rodiacich sa mimo manželstva, 
ako i klesajúcim počtom sobášov. Problém osamotených rodičov (nielen matiek s deťmi, ale i otcov) je 
dlhodobo spoločensky podceňovaný a vzhľadom na krízu tradičnej rodiny, ktorá sa začína prejavovať 
je potrebné venovať mu nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi zvýšenú pozornosť.

Odborníci v oblasti psychológie a sociálnej práce sa zhodujú, že ekonomické zaťaženie rodiny ve-
denej osamelou (prípadne slobodnou) matkou, popri tom vedenie rodiny a čas venovaný starostlivosti 
o deti kladú na mamičku obrovské nároky. Často sa stáva, že z dôvodu extrémnej záťaže osamotený 
rodič (matka, či otec) nedokáže dokonale naplniť potreby svojich detí tak, akoby si prial, čo môže viesť 
k následnému sebaobviňovaniu, zníženiu sebavedomia, či až k pocitom bezmocnosti. Absencia otca 
v rodine spôsobuje absenciu otcovského a mužského vzoru nielen pre chlapcov, ale aj dievčatá. Psy-
chológovia v tejto súvislosti upozorňujú, že deti, ktoré vyrástli v rodine bez otcovského vzoru, majú 
vyššiu náchylnosť k delikvencii (v otcovi sa totiž stelesňuje autorita a druhý rodič je tiež nezanedba-
teľným prvkom vo finančnej stabilite rodiny). Osamotení otcovia sa môžu zase stretnúť s problémami 

125 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 2007 – 2013. Referenčný 
dokument. 1. vyd. Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2007 s. 20

126 Pozri: Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006 (NAP/inklúzie), Slovenská republika. Ministerstvo prá
ce, sociálnych vecí a rodiny: Bratislava 2004, s. 9
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s dospievajúcimi dcérami, ktoré im v tomto období môžu pripomínať ich bývalú manželku, ktorá od-
mietla otca.127

V neúplnej rodine dochádza k oslabeniu, či až k ohrozeniu základných funkcií rodiny. Tie spočíva-
jú podľa Matějčeka v zaistení citového zázemia nielen deťom, ale všetkým členom rodiny a v príprave 
detí pre život v  spoločnosti. Napĺňanie základných funkcií rodiny je v  neúplnej rodine redukované 
najmä z dôvodu časového deficitu osamelého rodiča, ktorý musí plniť úlohy, ktoré sa v úplnej rodi-
ne rozkladajú medzi oboch rodičov.128 Prevzatie rolí oboch rodičov a zabezpečovanie živobytia vyťaží 
osamelého rodiča do takej miery, že tento je nútený redukovať sociálne kontakty na pracovné a príbu-
zenecké. V dôsledku tejto redukcie sa mnohí osamotení rodičia ocitávajú v sociálnej izolácii, ktorá je 
jedným z aspektov sociálneho vylúčenia.

K znevýhodneniu neúplných rodín dochádza aj v ekonomickej rovine. Príjem rodiny podmieňuje 
kvalitu zabezpečenia každodenných potrieb, ako sú strava, bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelá-
vanie a zmysluplné trávenie voľného času... Osamotení rodičia s vyšším počtom detí a nižším sociál-
nym statusom sa často boria s finančnými problémami. Tie často súvisia s ťažkosťami pri vymáhaní 
výživného, ktoré sa v mnohých prípadoch vymáha súdnou cestou, neraz za nutnosti využitia služieb 
exekútorov.

Kodymová a Koláčková upozorňujú na skutočnosť, že až viac ako polovica neúplných rodín vzni-
ká rozpadom manželstva. Časť sociálne slabších bývalých manželov (partnerov) však aj po rozvode 
musí žiť z dôvodu nedostatku prostriedkov na zabezpečenie samostatného bývania v spoločnom byte. 
Z problému zabezpečiť dostupné bývanie a následnej nutnosti spoločného pobytu bývalých manželov 
v jednom byte tak vzniká nový priestor pre vznik konfliktov. V nejednom prípade takáto situácia končí 
psychickým, či fyzickým týraním matky a detí.129 

Komplex uvedených rizík, ktoré v  mnohých prípadoch sprevádzajú osamelých rodičov s  deťmi, 
v kombinácii s dlhodobou nezamestnanosťou, nezodpovedným správaním sa rodičov častokrát vyús-
ťuje do sociálneho vylúčenia. Podobným problémom a rizikám čelia i mnohé nízkopríjmové mnohopo-
četné rodiny s deťmi.

Nebezpečenstvu sociálneho vylúčenia sú vystavené aj  domácnosti osamelých jednotlivcov vo 
všetkých vekových kategóriách.

1.5.3 Rómovia

Hoci Rómovia žijúci na Slovensku predstavujú veľmi rôznorodú skupinu, predsa väčšina predstavi-
teľov tejto národnostnej menšiny patrí medzi dlhodobo najzraniteľnejšie skupiny. Podľa NAP/inklúzie 
2004 – 2006 túto skupinu v dlhodobom horizonte charakterizuje „vysoká miera nezamestnanosti – 
najmä dlhodobej, závislosť od dávok sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania a bývania.“130

Vo svojom vnútri rôznorodé rómske spoločenstvo sa dnes nachádza nielen v zložitej sociálnej si-
tuácii, ktorá je pre nás ako príslušníkov majoritnej spoločnosti najviditeľnejšia, ale aj v zložitej situácii 
„vlastnej emancipácie a identifikácie“. Rómovia sú v súčasnosti národom bez vlastného územia, bez 
vlastného štátu, s neprebádanými dejinami opradenými množstvom mýtov a tradícií, o ktorých sme 

127 KODYMOVÁ, Pavla; KOLÁČKOVÁ, Jana: Sociální práce s osamocenými rodiči. In: MATOUŠEK, Oldřich; KO
DYMOVÁ, Petra; KOLÁČKOVÁ, Jana (eds.): Sociální práce v praxi; Specifika různych cílových skupin a práce 
s nimi. 1. vyd. Portál: Praha 2005 s. 43 – 44

128 Cf.: MATĚJČEK, Zdeněk: Rodiče a děti. 1. vyd. Avicenum: Praha 1986
129 KODYMOVÁ, Pavla; KOLÁČKOVÁ, Jana: Sociální práce s osamocenými rodiči. In: MATOUŠEK, Oldřich; KO

DYMOVÁ, Petra; KOLÁČKOVÁ, Jana (eds.): Sociální práce v praxi; Specifika různych cílových skupin a práce 
s nimi. 1. vyd. Portál: Praha 2005 s. 46 – 47

130 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006, Slovenská republika. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro
diny: Bratislava 2004, s. 10
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sa až donedávna v školách nič nedozvedeli. V takejto nelichotivej situácii si podľa Jurovej čoraz viac 
vzdelaných Rómov začína uvedomovať ako nadkastové a nadrodové spoločenstvo a vedie ich to aspoň 
„k pohľadu do vlastnej minulosti a k pátraniu po vlastných koreňoch.“131 

Výsledky moderných lingvisticko-komparatívnych analýz poukazujú, že predkovia Rómov pochá-
dzajú z Indie, čím bola potvrdená hypotéza slovenského kalvínskeho farára Samuela Augustiniha ab 
Hortisa, ktorý už v druhej polovici 18. storočia na základe jazykového porovnania tvrdil, že Rómovia 
pochádzajú z juhozápadnej Indie.132 Nepotvrdili sa tak viaceré hypotézy o pôvode rómskych predkov 
z Egypta, či Južnej Afriky.133

Predkovia Rómov – odborníkmi označovaní ako Dómovia mali v indickom nepriedušnom kastov-
nom systéme nelichotivé postavenie: z kastovného systému Indie (avarna) boli úplne vyčlenení. Patri-
li teda k najnižšej skupine, ktorú charakterizovalo predovšetkým množstvo obmedzení.134 Znamenalo 
to, že v zaobstarávaní živobytia neboli samostatní, ale boli vždy odkázaní na ostatné skupiny obyvate-
ľov, ktoré živobytie produkovali – teda na pastierov, roľníkov, či remeselníkov. Podobnú závislosť veľkej 
časti Rómov od majoritného obyvateľstva možno pozorovať dodnes.

Odchod Rómov z indického polostrova sa datuje od 9. storočia post a prebiehal v niekoľkých vl-
nách.135 Na území Uhorska sa o  potulujúcich sa Rómoch zmieňuje okolo  roku 1322 kronikár mesta 
Spišská Nová Ves Ján Kunch. Podľa Jurovej sa prvé skupinky Rómov v etnicky heterogénnom Uhorsku 
pohybovali nenápadne a začleňovali sa do majoritnej spoločnosti. Situácia sa radikálnejšie zmenila 
predovšetkým v 15. storočí, keď Panónsku nížinu zaplavila nová, obrovská migračná vlna okázalo vy-
stupujúcich a podporu si žiadajúcich, nomádskym spôsobom života žijúcich Rómov.136 

Kým v roku 1893 žilo v Uhorsku 274 940 Rómov137, čo predstavovalo asi 1,8 % z počtu všetkých oby-
vateľov (na území Slovenska ich žilo 36 237), v súčasnosti odborníci ich počet na Slovensku odhadujú 
na 370 – 375 tisíc.138

131 Cf.: JUROVÁ, Anna: Od odchodu z pravlasti po prvé asimilačné opatrenia. In: Vašečka Michal ed.: Čačipen pal 
o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002, s. 19 – 29

132 Cf.: AB HORTIS, Samuel, Augustini: Cigáni v Uhorsku / Zigeuner in Ungarn 1775. Bratislava, Štúdio dd 1995
133 Takzvaná egyptská hypotéza, ktorú uvádza aj Ab Hortis považovala za kolísku predkov Rómov egyptské mesto 

Singara v Mezopotámii. Z tohto koreňa pochádza i ich pomenovanie Cigáni, ktoré sa bežne používalo predovšet
kým v Uhorsku, dnes sa môžeme stretnúť s jeho nesprávnym etymologickým odvodzovaním od slovesa cigániť, 
klamať. Iní bádatelia došli v hľadaní rómskych predkov až po Kaina, s ktorým majú podľa nich spoločnú črtu byť 
stále na úteku. Prehľad hypotéz o hľadaní predkov rómskeho etnika nachádzame v citovanom diele Ab Hortisa, 
ako aj Jurovej (s. 20 – 21)

134 Staroindická spoločnosť bola usporiadaná do troch stavov – kást. Prvú tvorili tzv. urodzení (arijah) – kňazi, 
brahmani a učenci, druhá pozostávala z bojovníkov a príslušníkov vojenských povolaní (kšatrija) a tretia sa skla
dala z remeselníkov, roľníkov, chovateľov dobytka a služobníctva (šúdrovia). Mimo týchto troch kást stáli tzv. ne
dotknuteľní (nesmeli sa dotknúť predchádzajúcich troch kást). Medzi nich patrili odkrem Dómov ľudia nečistých 
povolaní (ktorí zametali nečistoty, prali bielizeň, pripravovali drevo na spaľovanie mŕtvol), ale i spracovatelia koží, 
kočovní kováči, tanečníci, cvičitelia opíc a hadov, či zlodeji.

135 Najstaršia písomná zmienka o Rómoch v Európe sa datuje z roku 1068 v kláštore na hore Athos v Grécku. Rómovia 
sú v nej označovaní ako Adsincani – a ich charakteristickou črtou je podľa tejto zmienky čarodejníctvo.

136 JUROVÁ, Anna: Od odchodu z pravlasti po prvé asimilačné opatrenia. In: Vašečka Michal ed.: Čačipen pal o Roma 
– Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002, s. 26 – 27

137 Údaj pochádza zo súpisu Rómov v  Uhorsku, ktorý sa uskutočnil v  jednotlivých župách 31. januára 1893. Cf.: 
TKÁČOVÁ, Anna: Rómovia v období od vlády Márie Terézie po vznik I. ČSR. In: Vašečka Michal ed.: Čačipen pal 
o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002, s. 35 – 37

138 Liégeois, ktorého odhad prezentovala v polovici devätdesiatych rokov Rada Európy odhaduje počet Rómov na 
Slovensku na 480 – 520 tisíc, čo prestavuje 9,4% z celkového počtu obyvateľov. Tento údaj je však podľa sloven
ských odborníkov nadhodnotený, rovnako je to i v prípade Českej republiky. Bližšie k problematike pozri VAŇO, 
Boris – HAVIAROVÁ, Eva: Demografické trendy rómskej populácie. In: Vašečka Michal ed.: Čačipen pal o Roma 
– Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002 s. 475 – 502 a tiež Liégeois, 
Jean: Rómovia, Cigáni, Kočovníci. Bratislava, Academia Istropolitana 1995
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Počas niekoľkých storočí prešli Rómovia na území dnešného Slovenska komplikovanou cestou 
hľadania foriem koexistencie s majoritným obyvateľstvom: priaznivejšie obdobia striedali nepriazni-
vejšie, v reformných časoch tereziánskych reforiem čelili pokusom o organizovanú asimiláciu s ma-
joritným obyvateľstvom, ktorej nová vlna prišla opäť v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch v časoch 
ranného socializmu.

Medzi socialisticky orientované opatrenia vychádzajúce zo základnej marxistickej premisy, že 
zlepšením sociálnych podmienok Rómov sa zmení ich správanie139 a podarí sa odstrániť ich príslušnosť 
k marginalizovanej skupine obyvateľstva patrili predovšetkým nasledovné:

- štátnou politikou riadený a podporovaný rozptyl Rómov (vo veľkej miere aj zo Slovenska do Čiech 
a opačne),

- rozklad prirodzených rómskych komunít,
- sťahovanie vidieckeho obyvateľstva z rómskych osád do miest a priemyselných aglomerácií,
- rozbitie prirodzených väzieb rómskej komunity na majoritné obyvateľstvo,
- necitlivé a administratívnej prideľovanie bytov Rómom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- donútenie k plneniu všeobecnej pracovnej povinnosti pod hrozbou väzenia,
- vynucovaná povinnosť dochádzky detí do škôl,
- povinná účasť Rómov na zdravotnej prevencii140.

Hoci životné podmienky mnohých Rómov sa čiastočne zlepšili, násilne uplatňované opatrenia bez 
aktívnej participácie samotných Rómov zapríčinili, že väčšina Rómov sa aj v  nových podmienkach 
vrátila k pôvodným vzorcom správania, typickým pre tradičnú rómsku rodinu.

Tradičnú náklonnosť k rómskej rodine podľa Manna charakterizuje:

- život v širšej rodine a zároveň chýbajúci posun k nukleárnej rodine,
- komunitný spôsob života,
- absencia hranice medzi súkromným a verejným,
- chápanie obydlia ako dočasného, provizórneho,
- jasná deľba rol v rodine (muž – živiteľ rodiny, žena zodpovedná za chod domácnosti),
- z hľadiska demografie sa rómska rodina vyznačuje mnohopočetnosťou.141

Politiky presadzované počas socializmu síce dočasne zvýšili životnú úroveň Rómov, avšak rómska 
komunita sa riadeným presídľovaním, politikou riadeného rozptylu a politikou zamestnanosti stala 
súčasťou politiky sociálneho zabezpečenia. Na tú si Rómovia veľmi rýchlo zvykli a tak tradičnú róm-
sku solidaritu nahradil štátny paternalizmus, čím sa u väčšiny rómskeho obyvateľstva vytvorila nová 
závislosť od štátu a jeho inštitúcií.

Ako poukazuje Radičová, rómske spoločenstvo tak dnes možno charakterizovať ako neagrárne spo-
ločenstvo, ktoré nie je schopné uživiť sa z vlastných zdrojov. Naopak, Rómovia vždy vstupovali do vzťa-
hov s agrárnymi kultúrami, s ktorými žili v symbióze. Nikdy počas dlhých storočí nevlastnili žiadnu pôdu, 
nepatrili k nijakému konkrétnemu územiu. Z tohto dôvodu nemali nikdy vzťah k akumulácii majetku. 
Skôr naopak – so svojimi remeselnými zručnosťami sa uplatňovali práve vďaka ich flexibilite voči územiu.

139 Komunistická ideológia videla koreň „zla“ v systéme, nie v ľudskej hriešnosti. Podceňovanie reality hriechu viedlo 
mimo iného k mnohým chybným rozhodnutiam na sociálnej úrovni. Cf.: VALČO, Michal: Misia prostredníctvom 
vzdelávania. In: Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník 
příspěvku z první konference Středoevropského centra misijních studií. Praha: SCSM 2007, s. 29 – 36

140 RADIČOVÁ, Iveta: Rómovia na prahu transformácie. In: Vašečka Michal ed.: Čačipen pal o Roma – Súhrnná 
správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002, s. 80

141 MANN, Arne B.: Problém identity Rómov. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (dynamika etnosociál
nych a kultúrnych vzťahov). Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, Slovenská akadémia vied 1996
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Uvedená historická skúsenosť vyúsťuje podľa Radičovej do špecifických spôsobov reakcií a sprá-
vania sa vo vzťahu k majoritnej populácii: „vysunutie a sebavysunutie na okraj spoločnosti spôsobilo, 
že Rómovia sa správajú ako skupina v ohrození – to znamená, že sa u nich znásobuje súdržnosť ko-
munity, dominuje buď úniková stratégia (stratégia provizória – pripravenosť odísť), alebo stratégia 
útočná až agresívna.“142 Tým sa prehlbuje miera sociálneho vylúčenia, uzatvorenosti a marginalizácie 
Rómov.

1.5.3.1 Sociálne vylúčenie Rómov a jeho aspekty

Kombinácia historických, kultúrnych, sociálnych a priestorových faktorov na Slovensku zapríčiňu-
je, že väčšina slovenských Rómov patrí k skupine sociálne vylúčených obyvateľov, ktorých vylúčenie 
možno pozorovať v nasledovných oblastiach:

1.5.3.1.1 Ekonomické vylúčenie

Ekonomické vylúčenie má za následok vylúčenie jednotlivca, alebo skupín z účasti na spotrebe 
spoločnosti a tak v konečnom dôsledku i zo životného štandardu bežného v danej spoločnosti, alebo 
sociálnej skupine. V dôsledku tohto vylúčenia môže dôjsť následne k  sociálnemu vylúčeniu a mar-
ginalizácii i v ďalších oblastiach života. Indikátormi ekonomického vylúčenia býva najmä dlhodobá 
nezamestnanosť (teda prístup na trh práce a postavenie jednotlivca na ňom), nízky príjem spojený 
s príjmovou chudobou, štandard bývania, vybavenie bytu a iné.

Podľa Džambazoviča a Juráskovej môžeme u Rómov pozorovať viaceré skutočnosti, ktoré vytvárajú 
ich marginalizované postavenie na trhu práce. Sú nimi najmä:

- neustále klesajúca vzdelanostná a kvalifikačná úroveň,
- prítomnosť skrytej diskriminácie voči Rómom zo strany majority,
- nízky status bývania, životných podmienok a nepriaznivý zdravotný stav,
- trvalo vysoká miera dlhodobej nezávislosti, ktorá má za následok stratu pracovných návykov 

a devastáciu ľudského kapitálu.143

Dokonalou pascou, z ktorej nie je možné vymaniť sa vlastnými silami, sa pre Rómov stáva kombi-
nácia viacerých negatívnych faktorov – ako nízka kvalifikácia, diskriminácia zo strany zamestnávate-
ľov, nepriaznivý zdravotný stav či dlhodobá nezamestnanosť spojená s miestom bydliska v margina-
lizovanom regióne, v ktorom má i väčšina majoritného obyvateľstva problém nájsť dlhodobú platenú 
prácu.

1.5.3.1.2 Priestorové vylúčenie Rómov

Priestorové vylúčenie znamená koncentráciu sociálne vylúčených jednotlivcov a sociálnych skupín 
v určitom geografickom priestore.

142 RADIČOVÁ, Iveta: Rómovia na prahu transformácie. In: Vašečka Michal ed.: Čačipen pal o Roma – Súhrnná 
správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002 s. 80 – 81

143 DŽAMBAZOVIČ, Roman – JURÁSKOVÁ, Martina: Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku. In: Vašečka Michal 
ed.: Čačipen pal o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002 
s. 536 – 537
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Stredná trieda sa snaží podľa Baumana oddeliť od ľudí, ktorých považuje za nebezpečných a kto-
rých v podstate k svojmu životu ani nepotrebuje. To vedie k militarizácii verejného priestoru, ktorá sa 
následne stáva jedným z nástrojov priestorového vylúčenia týchto ľudí.144 

Sociálne vylúčeným ľuďom na opačnom konci spoločenského rebríčka, ktorí si nemôžu dovoliť 
nevýhodnú lokalitu opustiť, neostáva nič iné, iba sa v takejto štvrti „opevniť“ a vytvoriť z nej vlastné 
teritórium, aby sa v ňom mohli cítiť aspoň trošku bezpečne. Takého územia nazývajú sociológovia tzv. 
„no go areas“.

Pre človeka, ktorý žije mimo tejto zóny, táto zóna znamená „no go in“. Avšak pre sociálne vylúčené 
a izolované osoby sa stáva miestom každodenného „bezpečného“ života a teda zónou „no go out“. Kým 
pre jedných je miestom bezpečného každodenného života, pre druhých sa stáva miestom, ktorému sa 
je v záujme vlastného bezpečia potrebné vyhnúť.145

Radičová vo svojej štúdii Hic sunt Romales upozorňuje na existenciu území s takmer 100 % neza-
mestnanosťou, ktoré dostali názov tzv. hladové doliny. V hladovej doline hrozí situácia totálnej sociál-
nej dezorientácie a utvorenie kultúry chudoby ako jediného možného spôsobu účinnej adaptácie sa na 
vzniknutú situáciu. Rómovia žijúci v marginalizovaných regiónoch a zároveň v segregovaných osadách 
sa tak ocitávajú v situácii tzv. dvojitej marginalizácie (double marginalization).

Kombinácia sociálneho vylúčenia iného druhu s  priestorovým vylúčením tak vytvára dokonalú 
pascu, v ktorej na obeť po prekonaní jednej nástrahy zákonite číha nástraha ďalšia. Slovami sociologič-
ky Radičovej – „oslabené, veľmi obmedzené možnosti marginalizovaného regiónu v kombinácii s ab-
senciou potenciálu svojpomoci, seba organizácie a aktivizácie vyžadujú špecifické prístupy, podporu 
a rozvojové sociálne programy zamerané jednak na marginalizované regióny a jednak na segregované 
osídlenia v rámci regiónov“. Pretože dvojitú marginalizáciu nemožno prekonať žiadnou individuálnou 
životnou stratégiou, s výnimkou odsťahovania sa z marginalizovaného regiónu.

Dvojitá marginalizácia je u Rómov sprevádzaná navyše efektom znásobenej závislosti – materiál-
nej a sociálnej. Závislosť znamená neschopnosť aktivizácie a participácie, čoho dôsledkom je postupná 
strata sebadôvery až sebaúcty.146 

1.5.3.1.3 Kultúrne vylúčenie Rómov

Nielen v  literatúre, ale aj v  každodennom živote sa denne stretávame s  kultúrnym vylúčením, 
ktoré spočíva v odoprení (alebo systematickom odopieraní) práva jednotlivcom, alebo skupinám par-
ticipovať na kultúre spoločnosti, zdieľať jej hodnoty, vzdelanosť a kultúru. Indikátorom kultúrneho 
vylúčenia je u rómskej menšiny predovšetkým nízka úroveň dosiahnutého vzdelania.

Zaujímavou skúsenosťou a zároveň lakmusovým papierikom pre naše kresťanstvo môže byť náv-
števa služieb Božích jednotlivcom – Rómom či rómskou skupinou. Táto najmä na vidieku takmer vždy 
vzbudí veľký záujem zo strany majority – len málokedy však pozitívny...

1.5.3.1.4 Symbolické vylúčenie Rómov

Symbolické vylúčenie sa týka sociálnej a kultúrnej identity jednotlivcov alebo skupín. Príslušnosť 
k sociálnej skupine je pravidelne potvrdzovaná alebo zamietaná v rovine symbolov. Symbolické vylú-
čenie sa tak realizuje predovšetkým stigmatizáciou jednotlivcov, alebo sociálnych skupín.

144 Takého priestorové sociálne vylúčenie má podľa Baumana za cieľ zredukovať prvok prekvapenia (prípadne ho úplne elimi
novať) a vytvoriť bezpečný priestor. Ako príklad takéhoto bezpečného „uniformného priestoru“ v modernom meste uvádza 
rôzne nákupné strediská, kde nakupujúcim stredným triedam zabezpečujú bezpečnosť súkromné bezpečnostné služby.

Cf.: BAUMAN, Zygmunt: Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 2002
145 BAUMAN, Zygmunt: Úvahy o postmodernej dobe. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 1995 s. 104 – 109
146 RADIČOVÁ, Iveta: Rómovia na prahu transformácie. In: Vašečka Michal ed.: Čačipen pal o Roma – Súhrnná 

správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002 s. 90 – 91
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Symbolické vylúčenie jednotlivcov, alebo sociálnych skupín je možné identifikovať na základe 
miery sociálnej dištancie, existencie predsudkov, či prevládajúcich stereotypov.

Je dobre známou skutočnosťou, že Rómovia sa rovnako ako v minulosti, ani súčasnosti netešia 
priazni majoritného obyvateľstva. Sociálne napätie vytvára predovšetkým odlišné kultúrne zázemie, 
ako i odlišný spôsob života Rómov a nerómov. Preto jednou z aktuálnych úloh kresťanstva je vytvá-
rať priestor pre vzájomnú komunikáciu, poznávanie a budovanie pozitívnych vzťahov medzi rómskou 
a nerómskou komunitou. Vnútorná zmena, ktorá nastáva v dôsledku zvesti Božieho Slova s jej násled-
kami vytvára „kvalitatívne nové východisko pre transformáciu a  rozvoj rómskej kultúry, ako aj pre 
vzdelávanie a integráciu Rómov do majoritnej spoločnosti.“147

1.5.4 Ľudia so zdravotným postihnutím

Podľa štatistík vypracovaných Organizáciou spojených národov a Svetovou zdravotníckou orga-
nizáciou žije na celom svete približne 500 miliónov ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zdravotné 
znevýhodnenie sa teda priamo týka asi každého desiateho človeka.148 V roku 2005 bolo podľa údajom 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny na Slovensku evidovaných 349 305 občanov s  ťažkým 
zdravotným postihnutím.149 Okrem uvedeného počtu by sme mohli medzi zdravotne znevýhodnených 
občanov zaradiť množstvo štatisticky nezachytených občanov trpiacich rôznymi vrodenými vadami, 
sklerózou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, onkologických pacientov a iných.

Podporu života a každodenného fungovania človeka s postihnutím má zabezpečovať rehabilitá-
cia. Kým v minulosti bola rehabilitácia úzko chápaná ako výhradne zdravotnícka aktivita oboru fy-
zioterapie, Koláčková s Kodymovou správne poukazujú, že „rehabilitácia nie je telocvik, alebo fyzi-
kálna medicína, ale plynulé a koordinované úsilie o optimálnu integráciu do života pri využití všet-
kých dostupných prostriedkov – liečebných, sociálnych, výchovných (pedagogických) a v neposlednej 
rade i pracovných.“150 Novosad objasňuje komplexnosť rehabilitácie definíciou, v ktorej kladie dôraz 
na holistický prístup: „Pri ucelenej rehabilitácii ide teda o vzájomne previazané a tímové využívanie 
aplikovaných metód z  oblasti lekárstva, sociálnej práce, výchovy, vzdelávania a  profesnej prípravy 
i podporovaného pracovného uplatnenia k adaptácii jedinca na odlišné, neštandardné, či sťažené ži-
votné podmienky a o získanie, alebo znovuzískanie a upevnenie najvyššej možnej samostatnosti a pri-
meranej funkčnej schopnosti.“151 Z uvedenej definície môžeme vidieť, že cieľom rehabilitácie je teda 

147 BRENKUS, Jozef: Rómovia – ohrození, či ohrozujúci. In.: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej 
teologickej konferencie. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o. 2002 s. 80 Citované podľa: ŠOLTÉSOVÁ, Viktória 
– ROBERTSON, G. Randolph: Misiológia so zameraním na Rómske komunity. 1. vyd. Pedagogická fakulta Uni
verzity Mateja Bela: Banská Bystrica 2004 s. 62

Cf.: KOVÁČ, Milan – JURÍK, Milan: Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom. In: VAŠEČKA, 
Michal ed.: Čačipen Pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. 1. vyd. Inštitút pre verejné otázky: Bra
tislava 2002 s. 128 – 141

148 KOLÁČKOVÁ, Jana; KODYMOVÁ, Pavla: Sociální práce se zdravotne znevýhodnenými. In: MATOUŠEK, Ol
dřich; KODYMOVÁ, Petra; KOLÁČKOVÁ, Jana (eds.): Sociální práce v praxi; Specifika různych cílových skupin 
a práce s nimi. 1. vyd. Portál: Praha 2005 s. 90

149 Tento údaj predstavuje celkový počet osôb, ktorým bol vydaný preukaz ZŤP, zahŕňa teda aj deti. Údaj pochádza 
z analýzy publikovanej v dokumente: : Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 
2006 – 2008. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Bratislava 2006 s. 7

150 KOLÁČKOVÁ, Jana; KODYMOVÁ, Pavla: Sociální práce se zdravotne znevýhodnenými. In: MATOUŠEK, Ol
dřich; KODYMOVÁ, Petra; KOLÁČKOVÁ, Jana (eds.): Sociální práce v praxi; Specifika různych cílových skupin 
a práce s nimi. 1. vyd. Portál: Praha 2005 s. 92

151 NOVOSAD, Libor.: Některé aspekty socializace lidí se zdravotným znevýhodněním. Technická univerzita, Liberec 
2000 Citované podľa: Podľa: KOLÁČKOVÁ, Jana; KODYMOVÁ, Pavla: Sociální práce se zdravotne znevýhodne
nými. In: MATOUŠEK, Oldřich; KODYMOVÁ, Petra; KOLÁČKOVÁ, Jana (eds.): Sociální práce v praxi; Specifika 
různych cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd. Portál: Praha 2005 s. 93



50

integrácia zdravotne postihnutých do aktívneho života v spoločnosti – nielen poskytovanie odbornej 
zdravotníckej starostlivosti v uzavretých domovoch sociálnych služieb, či špecializovaných ústavoch. 
Pri realizácii celkovo chápanej rehabilitácie ide o priamu podporu sociálnej inklúzie zdravotne postih-
nutých, ktorí sú postihnutí sociálnou izoláciou a sociálnym vylúčením.

V skupine ľudí so zdravotným postihnutím spočíva riziko chudoby a sociálneho vylúčenia predo-
všetkým v ich prístupe na trh práce. Kým výsledkom niektorých postihnutí je diskriminácia na trhu 
práce, závažnejšie postihnutia môžu predstavovať bariéru pre samotný vstup na trh práce. Uvedené 
riziká sa znásobujú obmedzenými možnosťami získať primerané vzdelanie.

Je potrebné pripomenúť, že okrem obmedzeného prístupu na trh práce a k získaniu adekvátneho 
vzdelania musia zdravotne postihnuté osoby vo väčšine prípadov znášať i zvláštne náklady, ktoré sú 
súčasťou každodenného života s postihnutím.

Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia podstupujú aj osoby, ktoré sa starajú o zdravotne postihnu-
tých: v dôsledku celodennej starostlivosti bývajú častokrát vylúčení z trhu práce a v dôsledku potreby 
finančného zabezpečenia starostlivosti cudzou osobou, alebo zariadením podstupujú riziko chudoby.152

1.5.5 Migranti

Situácia utečencov je vo všetkých civilizovaných krajinách vymedzená špecifickým právnym po-
stavením, ktoré im prisudzuje právny kontext hostiteľskej krajiny. Väčšina krajín rešpektuje definí-
ciu utečenca, ktorá bola prijatá a schválená valným zhromaždením Organizácie spojených národov 
v roku 1951 v Ženeve. Podľa nej je utečencom „akákoľvek osoba, ktorá sa nachádza mimo svojej vlasti 
a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských, alebo národnost-
ných, alebo z dôvodov príslušnosti k určitej sociálnej skupine, alebo zastávania politických názorov 
a ktorá je neschopná, alebo odmieta ochranu svojej vlasti, alebo sa tam nemôže vrátiť zo strachu pred 
prenasledovaním.“153

Z hľadiska medzinárodnej migrácie bola Slovenská republika donedávna predovšetkým tranzit-
nou krajinou. Po vstupe do zväzku Európskej únie a najmä rozšírením tzv. schengenského priestoru 
za hranice Slovenskej republiky sa situácia začína postupne meniť. Nakoľko Slovenská republika leží 
na okraji európskeho zoskupenia je takmer isté, že v budúcnosti bude Slovensko predstavovať náraz-
níkovú zónu (najmä na úseku východnej hranice s Ukrajinou) a počet migrantov sa bude postupne 
zvyšovať.154

Migranti tranzitujúci, alebo prichádzajúci na územie Slovenskej republiky pochádzajú najmä 
z ekonomicky slabých, politicky nestabilných regiónov, a to predovšetkým ázijských krajín (India, Čína, 
Afganistan, Bangladéš, Irak, Vietnam, Pakistan, Srí Lanka). Ďalšie veľké skupiny prestavujú migranti 
z bývalých krajín Sovietskeho zväzu (Moldavsko, Čečensko, Arménsko, Gruzínsko) a z vybraných afric-
kých krajín (Nigéria, Somálsko, Libéria, Siera Leone). Divinský v Súhrnnej správe o stave spoločnosti 
– Slovensko 2004 uvádza, že podľa národnostného zloženia registrovaných migrantov sa migračná 

152 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006 (NAP/inklúzie), Slovenská republika. Ministerstvo práce, soci
álnych vecí a rodiny: Bratislava 2004, s. 10

153 Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov. Organizácia spojených národov: Ženeva 1951
154 Postupný nárast počtu nelegálnych migrantov registrovaných na území Slovenskej republiky bol už zaznamenaný 

v minulých rokoch. Podľa autorov NAP/inklúzie 2004 – 2006 sa v rokoch 2000 – 2002 zvýšil počet imigrantov troj
násobne. Kým v roku 2000 bolo zaregistrovaných 6062 osôb, o dva roky neskôr to bolo už 15 235 osôb. V roku 2006 
žilo na území Slovenska asi 29 000 cudzincov, z ktorých pracovalo 9400 oficiálne registrovaných cudzích štátnych 
príslušníkov. V rokoch 1992 – 2003 bol udelený azyl 548 žiadateľom.
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situácia v Slovenskej republike v posledných rokoch modifikuje a normalizuje v súlade s celosvetovými 
trendmi.155 Preto je potrebné už v súčasnosti sa problematikou utečencov vážne zaoberať.

Utečenci sú ľudia, ktorí či už svojím rozhodnutím, alebo pod tlakom nepriaznivých životných okol-
ností pretrhli kontakt so svojou rodnou krajinou a pokúšajú sa získať priaznivejšiu budúcnosť v novej, 
hostiteľskej krajine. V mnohých prípadoch na cestu vydávajú všetky dostupné prostriedky a tak sa po 
príchode do cieľovej, či tranzitnej krajiny ocitávajú v úplnej chudobe. Rečová a kultúrna bariéra, ako aj 
ich status spôsobuje úplné sociálne vylúčenie. Z tohto dôvodu boli utečenci po odporúčaní Európskej 
rady v Kodani zahrnutí do cieľov boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v členských krajinách 
Európskej únie.

Ak spoločnosť počíta s udelením azylu a povolenia na pobyt, cieľom sociálnej práce je ich integ-
rácia do života v spoločnosti. Pod dovŕšeným procesom integrácie teda rozumieme stav, kedy by mal 
integrovaný utečenec mať bývanie, vzdelanie, prácu, ovládať jazyk krajiny, v ktorej žije, poznať kultúru 
danej krajiny a mal by byť schopný aktívne participovať v spoločnosti, v ktorej žije.

Pri súčasnej slovenskej azylovej politike je však otázne, či majú byť uvedené ciele naplnené, na-
koľko počet schválených žiadostí o azyl je vzhľadom na počet žiadostí veľmi nízky. V dôsledku tohto 
stavu sú čakatelia na rozhodnutie o udelení azylu skôr považovaní za dočasne azylujúcich a na odchod 
z krajiny čakajúcich ľudí, ktorí sa integrovať nemusia.

Úlohy sociálnych pracovníkov pracujúcich s  utečencami môžeme rozdeliť podľa zamerania na 
úlohy sociálnych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami štátu v utečeneckých táboroch a úlohy soci-
álnych pracovníkov rôznych organizácií tretieho sektora. Pracovník treťosektorovej organizácie (aj 
cirkvi) nemá také právomoci ako štátny zamestnanec v utečeneckom tábore, ale jeho postavenie mu 
poskytuje i určitú voľnosť, ktorá prináša priestor pre inováciu prístupov. Úlohou takého pracovníka je 
poskytnúť vo svojej osobe utečencovi plnohodnotný kontakt s novým svetom, v ktorom sa ocitol. Jeho 
úlohou bude stavať mosty medzi utečencom a úradníkmi, lekármi, zamestnávateľmi, členmi cirkvi či 
novými susedmi.

Sociálny pracovník by mal byť pre svojho klienta – utečenca, ako výstižne uvádza Günterová, „po-
skytovateľom informácií a materiálnej pomoci, sprevádzajúcou osobou, sprostredkovateľom a vyjed-
návačom, obhajcom klientových práv, pozorne počúvajúcim terapeutom, právnym poradcom a kon-
taktom so spoločnosťou nachádzajúcou sa za stenami utečeneckého tábora.“156

1.5.6 Bezdomovci

Fenomén bezdomovectva môžeme považovať za jednu z najradikálnejších foriem sociálneho vy-
lúčenia. Dôvody tejto extrémnej formy sociálneho vylúčenia sa rôznia, následky však postihnutých 
spájajú: ocitávajú sa bez domova, jediným miestom pre život sa pre nich stáva ulica.

Fenomén bezdomovectva, ktorý nie je jednoduché presne vymedziť môžeme definovať ako „situá-
ciu bezprostrednej núdze, v ktorej sa ocitá človek bez trvalého domova“.157

155 DIVINSKÝ, Boris: Zahraničná migrácia. In: Súhrnná správa o stave spoločnosti – Slovensko 2004. [online]. roz
šírená a prepracovaná verzia. Inštitút pre verejné otázky: Bratislava, 2005. s. 6 – 7 [cit. 20070605] Dostupné na 
internete: <http://aa.ecn.cz/img_upload/79a33131c9c4293e0fcefb50bfa263ef/BDivinsky_Zahranicna_migracia_roz-
sirena_verzia_1.pdf> 

156 GÜNTEROVÁ, Tereza: Sociální práce s uprchlíky. In: MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, 
Petra eds.: Sociální práce v praxi. Specifika ruzných cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd., Portál: Praha, 2005 
s. 333

157 SCHWARZOVÁ, Gabriela: Sociální práce s bezdomovci. In: MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODY
MOVÁ, Petra eds.: Sociální práce v praxi. Specifika ruzných cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd., Portál: Praha, 
2005 s. 316

http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
http://www.ilo.org/ciaris/pages/english/frame/download/entier.pdf
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Táto definícia, ktorá zdôrazňuje potrebu domova ako miesta bezpečia a istoty kam sa možno ke-
dykoľvek vrátiť môže byť vhodným kompromisným riešením medzi príliš úzkym chápaním, ktoré vidí 
bezdomovcov len v  ľuďoch žijúcich na ulici bez strechy nad hlavou a širokým chápaním fenoménu 
bezdomovectva, ktoré do seba zahŕňa nielen osoby žijúce na ulici, ale i osoby žijúce v nevhodnom, prí-
padne neistom bývaní či ubytovaní. O aktívne presadzovanie širšie formulovanej definície fenoménu 
bezdomovectva sa snaží na úrovni Európskej únie a v jej jednotlivých členských štátoch medzinárodná 
asociácia FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless), kto-
rá združuje niekoľko sto organizácií pracujúcich s bezdomovcami v 27 krajinách starého kontinentu.158

Rovnako ako nie je jednoduché definovať fenomén bezdomovectva, nie je jednoduché ani stanoviť 
príčiny jeho vzniku. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s dvomi základnými skupinami príčin, 
ako ich uvádza Rosenthal: ľudia hľadiaci na bezdomovcov kriticky pripisujú vinu za stav v  ktorom 
bezdomovci žijú im samým a bezdomovectvo považujú za dôsledok ich osobného zlyhania. V bezdo-
movcoch vidia lenivých, nezodpovedných, ľahostajných ľudí, ktorí nemajú právo požadovať od širšej 
spoločnosti zdroje na živobytie. Keby chceli, mohli by sa podľa nich aj oni zapojiť do súťaže o získanie 
bývania a dôstojného živobytia.

Obhajcovia bezdomovcov sa naopak skôr prikláňajú k opačnému názoru, podľa ktorého má bez-
domovectvo svoje korene v štrukturálnych príčinách. Fenomén bezdomovectva je podľa nich len ich 
dôsledkom. Príčinu bezdomovectva hľadajú v  nezamestnanosti, nepružnej ekonomike, zlej bytovej 
politike, nerovnostiach v  prístupe k  bývaniu, zdravotnej starostlivosti, či vzdelávaniu, či sociálnej 
segregácii.159 

Možno povedať, že v oboch názorových skupinách možno objaviť čosi z pravdy, avšak vznik bez-
domovectva je vo väčšine prípadov procesom, v ktorom sa kombinujú obidve skupiny príčin, ako to 
dokumentuje i Šafaříkovej výskum konaný v susednej Českej republike.160

Podľa Janebovej väčšina bezdomovcov pri zostupe na dno spoločnosti prekonáva tri štádia straty:

•	 stratu rodinnej podpory,
•	 stratu podpory priateľov a blízkych,
•	 stratu podpory komunity.161 

Poslednú istotu – inštitucionalizovanú podporu komunity vo forme sociálnej ochrany a pomoci 
strácajú v mnohých prípadoch bezdomovci práve v dôsledku absencie trvalého bydliska, na ktoré je 
akákoľvek pomoc sociálneho štátu viazaná.

Počet bezdomovcov žijúcich v slovenských mestách nie je známy, nakoľko ľudia žijúci bez domova 
nie sú registrovaní a doteraz neprebehlo ani ich sčítanie. Z odhadov mimovládnych organizácií, ktoré 
sa venujú terénnej či stacionárnej pomoci bezdomovcov môžeme odhadovať, že ich počty sa pohybujú 
v tisícoch, v okresných mestách v desiatkach až v stovkách.162 

158 Cf.: www.feantsa.org
159 ROSENTHAL, Rob: Homeless in Paradise: A Map of the Terrain. 1. vyd. Temple University Press: Philladelphia 

1994
160 Šafaříková identifikovala v susednej Českej republike trinásť príčin bezdomovectva: patria medzi ne patologické 

vzťahy medzi mužmi a ženami, likvidácia podnikov a firiem s následným rušením podnikových ubytovní, detstvo 
v detskom domove, útek z detského domova, závislosť na alkohole a drogách, príživníctvo a delikvencia, problém 
bytovej otázky po návrate z výkonu trestu, existenčné stroskotanie (napr. v dôsledku straty najbližších, zamestna
nia), tuláctvo, staroba, migrácia z dedín do miest, psychická choroba, nezákonné užívanie bytu, opustenosť a izo
lácia. Podľa: ŠAFAŘÍKOVÁ, Marie: Lidé bez domova. In: Sociologický časopis, 1994, roč. 30, č. 3, s. 373 – 380

161 JANEBOVÁ, Radka: Proces vzniku a stadia bezdomovství. Sociální práce, 2, 1999, č. 4, s. 27 – 28
162 Nezisková organizácia Proti prúdu zaregistrovala v Bratislave v roku 2005 v improvizovanej nízkoprahovej nocľa

hárni pre bezdomovcov (stanové mestečko) 1 123 ľudí bez domova. Počas prvých troch mesiacov poskytovania 
terénnych sociálnych služieb pre bezdomovcov – tzv. streetworku (január – marec 2005) kontakovali dobrovoľníci 
spolupracujúci s organizáciou Proti prúdu len v Bratislave 1800 bezdomovcov.

http://www.feantsa.org/
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Bezdomovectvo možno označiť ako úplnú (extrémnu) formu sociálneho vylúčenia. Vysunutie člo-
veka na okraj spoločnosti má výrazne deštruktívny vplyv na jeho sebahodnotenie, vytváranie obrazu 
o sebe samom. Podľa psychológov takáto forma vylúčenia môže priamo napomáhať i vzniku a rozvoju 
mnohých psychických ochorení, depresií či až suicidného správania.163 

Keďže fenomén bezdomovectva predstavuje komplex problémov, v praxi je potrebné situáciu kaž-
dého klienta analyzovať a navrhnúť individuálne riešenia jeho potrieb. Postupným rozvojom služieb 
pre bezdomovcov sa ukazuje, že väčšina z nich nevie, kde môže vyhľadať odbornú pomoc, či posky-
tované služby. Z  tohto dôvodu je stále potrebné rozvíjať najmä vo väčších mestách terénnu službu 
(v zahraničí označovanú ako streetwork), ktorej pracovníci budú bezdomovcov vyhľadávať, evidovať 
a informovať ich o možnostiach pomoci. Podľa Janebovej práve takáto terénna služba plní i preventív-
nu funkciu, nakoľko napomáha kontaktovaných bezdomovcov ochrániť pred prechodom do kritických 
štádií bezdomovectva.

Problémom, ktorý spája všetkých ľudí bez domova je absencia trvalého bývania, ktoré by mohli 
označiť ako domov. Pomoc pri zabezpečení bývania by nemala byť jednostranne orientovaná na za-
bezpečenie núdzového bývania, ale mala by smerovať k pomoci pri zabezpečení dostupného trvalého 
bývania.

Veľmi dôležitou súčasťou pomoci ľuďom bez domova je poradenstvo. Na okraj spoločnosti vysu-
nutí ľudia bez pravidelného kontaktu s úradmi, inštitúciami si nevedia poradiť s právnymi úkonmi pri 
vybavovaní základných formalít, častokrát si však nedokážu zabezpečiť ani základnú lekársku sta-
rostlivosť. Z tohto dôvodu je súčasťou práce s bezdomovcami i rozvíjanie duchovných a vzdelávacích 
aktivít s cieľom obnovenia a rozvíjania zručností, rozšírenia základných poznatkov, ale i osvety a boja 
s negramotnosťou. Práve negramotnosť pôsobí u mnohých ľudí na okraji stigmatizujúco. Dôsledkom 
stigmatizácie negramostosťou je postupné symbolické vylúčenie zo spoločnosti.

Dôležitou úlohou pri sociálne vylúčených ľuďoch je postupná obnova ich sociálnych sietí, z kto-
rých z dôsledku vylúčenia vypadli, alebo ktoré úmyselne, či neúmyselne poprerušovali.

Súčasťou pomoci obnovy zdravého spôsobu života je i  boj so závislosťami, najmä alkoholom 
a drogami.

1.5.7 Ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva

Medzi ostatné chudobou a sociálnym vylúčením ohrozené a zraniteľné skupiny boli podľa spoloč-
nej európskej metodiky zaradené drogovo závislé osoby, týrané a zneužívané deti, obete domáceho ná-
silia, páchatelia trestnej činnosti (vo výkone trestu a po výkone trestu odňatia slobody) a mladí ľudia 
po ukončení ústavnej, alebo ochrannej výchovy.164

Počet osôb závislých od drog sa neustále zvyšuje. Kým v roku 2003 predstavoval oficiálne evido-
vaný počet osôb závislých od nelegálnych drog 1 705 (z toho takmer 48 % závislých od heroínu i iných 
opiátov), v roku 2004 bolo len v liečbe drogových závislostí 2 315 pacientov. Vláda Slovenskej repub-
liky schválila národnú stratégiu boja proti drogám, ktorej výkon organizujú na regionálnej a miest-
nej úrovni jednotlivé krajské úrady. Tie zároveň zodpovedajú za tvorbu regionálnych protidrogových 
stratégií. Ich hlavným cieľom je vytvoriť v každom regióne kvalitný systém prevencie, liečby, resocia-
lizácie a represie, ktorý bude zodpovedať legislatíve Slovenskej republiky a prijatým medzinárodným 
dokumentom.165

163 Cf.: VÁGNEROVÁ, Marie: Psychopatologie pro pomáhajíci profese. 1. vyd. Portál: Praha 2004
164 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006 (NAP/inklúzie), Slovenská republika. Ministerstvo práce, soci

álnych vecí a rodiny: Bratislava 2004 s. 12
165 Stratégia prevencie drogových závislostí v sociálnej oblasti na roky 2008 – 2010. Žilinský samosprávny kraj: Žilina 

2008



54

Prvú kapitolu (ktorú môžeme v istom zmysle chápať aj ako interdisciplinárny úvod k samotnému 
teologickému pojednaniu na danú tému) sme po teoretickom náčrte konceptov chudoby, sociálneho 
vylúčenia a sociálneho začleňovania zavŕšili konkrétnym vymedzením a popisom skupín ľudí ohroze-
ných sociálnym vylúčením na území Slovenskej republiky dnes. Uvedené vymedzenie považujeme za 
užitočné aj pre teologickú reflexiu cirkvi, pretože ono je vodítkom pre identifikáciu skutočných nú-
dznych dnes, ale aj skúškou správnosti či cirkev vo svojej sociálno-charitatívnej a diakonickej službe 
zameriava pozornosť skutočne na tých najnúdznejších.
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2 Teologické predpoklady služby cirkvi zameranej na pomoc 
ľuďom vylúčeným na okraj spoločnosti

2.1 Základné biblicko-teologické východiská

V nasledujúcich kapitolách sa pokúsime preskúmať a reinterpretovať základné teologické pred-
poklady služby cirkvi vo vzťahu k sociálne vylúčeným ľuďom, ako vyplývajú z kresťanského kánonu 
Starej a Novej zmluvy. Na základe vybraných textov Písma Svätého sa pokúsime biblicky interpretovať 
sociálne vylúčenie, ako aj sociálne začleňovanie. Na základe relevantných častí novozmluvných spisov 
preskúmame, aký postoj k chudobným, marginalizovaným a sociálne vylúčeným, ale aj k ich protipólu 
– k bohatým zastával vo svojom učení a postojoch Ježiš Kristus.

Syntézou získaných záverov sa pokúsime načrtnúť základné biblicko-teologické princípy, ktoré sa 
môžu stať biblicko-teologickými východiskami pre službu cirkvi marginalizovaným a sociálne vylúče-
ným skupinám.

Budeme pri tom vychádzať predovšetkým z  teologickej línie, ktorú vo svojich dielach načrtli 
Howard Yoder a Miroslav Volf. Ich metódu interpretácie môžeme nazvať biblicko-teologickou, pre-
tože obaja sa vo svojich dielach pokúsili organicky syntetizovať poznatky moderných exegetických 
prístupov so systematickou teológiou. Volf sa pri tom (ako systematický teológ) predovšetkým v diele 
„Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation“ nevyhýba 
ani využitiu moderných poznatkov psychológie, sociológie, či filozofie.166 Na jeho prístupe oceňujeme 
predovšekým holistickosť prístupu k problémom, na ktorý môže následne svojou reflexiou nadviazať 
praktická teológia.

Ďalšou školou, ktorá sa venuje spoločenskému, politickému a historickému rozmeru Ježišovho pô-
sobenia je sociologická exegéza či sociologická vedecká kritika. Jej hlavnými predstaviteľmi sú Ched 
Mayers, Norman Gottwald, Bruce Malina, či Richard A. Hosley. Z najznámejších diel tejto školy môže-
me spomenúť nasledovné: Wayne Meeks – „The First Urban Christians: The social world of the apostle 
Paul“167, známe dielo Roberta Granta: „Early Christianity and Society“168 či diela Gerda Theissena – „The 
Social Settings of Pauline Christianity“ a „Sociology of Early Palestinian Christianity“169.

Samostatný prístup k problematike predstavuje teológia oslobodenia, z ktorej si všimneme pre-
dovšetkým dielo uruguajského teológa, filozofa a sociológa Julia De Santa Ana170, a azda najznámej-
šie dielo teológie oslobodenia – „A  theology of Liberation: History, Politics and Salvation“ – Gustava 
Gutiérreza171.

166 Miroslav Volf: Exclusion and Embrace. A  Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
1. vyd. Nashville: Abingdon Press 1996

167 MEEKS, Wayne: The First Urban Christians: The Social World of Apostle Paul. 1. vyd. Yale University Press: New 
Hawen 1983

168 GRANT, M. Robert: Early Christianity and Society. 1. vyd. Harper: San Francisco 1977
169 THEISSEN, Gerd: The Social Settings of Pauline Christianity. 1. vyd. Fortress Press: Philadelphia 1982

THEISSEN, Gerd: Sociology of Early Palestinian Christianity. 1. vyd. Fortress Press: Philadelphia 1978
170 DE SANTA ANA, Julio: Good News to the the Poor. The Challenge of the Poor in the History of the Church. 1. vyd. 

translated by Whittle Helen. Geneva: Oikoumene – Commision of the Churches Participation in Development – 
World Council of Churches 1977

171 GUTIÉRREZ, Gustavo: A theology of Liberation: History, Politics and Salvation. 1. vyd. translated by Caridad Inda 
a John Eagleson. New York: Orbis Books Maryknoll 1973
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2.1.1 Sociálne vylúčenie z pohľadu vybraných textov Starej zmluvy

Ak sa chceme pozrieť na dynamiku sociálneho vylúčenia z biblického hľadiska, domnievame sa, 
že najlepšie jeho priebeh, moc a dôsledky vyjadruje starozmluvný príbeh bratov Kaina a Ábela z knihy 
Genesis (4,1 – 16).172 

S viacerými exegétmi by sme mohli príbeh Kaina pokladať za narážku na Kénijcov, ktorí sú podľa 
takzvanej kénijskej hypotézy pokladaní za Kainových potomkov. Príbeh Kaina a Ábela by v tomto svet-
le podľa Volfa nebol len príbehom rivality dvoch bratov, ale príbehom rivality medzi Izraelom a Kénij-
cami, ktorí nemohli prijať zvláštnu Božiu milosť, ktorej sa dostalo vyvolenému Izraelskému národu od 
Hospodina. V tomto zmysle by to bol príbeh rivality medzi „nimi“ a „nami“.

Za správnejšiu môžeme považovať hypotézu druhej skupiny exegétov, ktorej názor vystihuje na-
príklad starozmluvný biblista Walter Dietrich, ktorý konštatuje, že ak by Kain bol len odkazom na 
Kénijcov, tento príbeh by sa stal pre Izrael sebaoslavným príbehom pyšných susedov, ktorí chcú na 
vrchole svojej slávy kriminalizovať svojich susedov. Neľahký život Kénijských nomádov na juhu Pa-
lestíny by mohol byť znamením Božieho súdu – ktorý je dôsledkom zločinov, ktorých sa dopúšťali 
proti Izraelu. Pointa biblického príbehu Kaina a Ábela však podľa Dietricha myšlienku sebaoslavy jed-
noznačne podkopáva.173

Príbeh prvých bratov – synov Adama a Evy nie je do skupiny biblických textov, ktoré označuje-
me ako prehistória, zaradený len náhodne. Starozmluvný bádateľ Claus Westermann nás v súvislosti 
s umiestnením uvedeného biblického textu upozorňuje na univerzalitu rolí Kaina a Ábela. Vo svojom 
výklade k prvým kapitolám knihy Genesis pripomína, že úlohou biblickej prehistórie je zdôrazniť, že 
všetky ľudské bytosti sú potencionálne Kainom a Ábelom rovnako, ako sú všetci ľudia aj Adamom 
a Evou.174 

Kain a Ábel boli dvaja bratia, ktorí sa narodili svojim rodičom Adamovi a Eve. Boli rovnocenní, 
každý z nich sa venoval inej práci, ktorou sa taktiež dopĺňali: Kain bol roľníkom vlastniacim pôdu, Ábel 
pastierom oviec. Príbeh biblickej prehistórie vydáva svedectvo, že obaja obetovali Hospodinu obeť 
z darov práce svojich rúk: jeden obetoval zviera, druhý plodiny, ktoré dopestoval.

Ako vykresľuje protestantský teológ Miroslav Volf, vonkajšia formálna rovnosť v  sebe skrývala 
a  posilňovala ich nerovnosť: príchod prvorodeného syna Kaina (meno Kain znamená „produkovať, 
splodiť“) víta matka Eva radostným zvolaním (Gen 4, 1): dostala (získala) som muža od Hospodina 
(alebo doslovný preklad – „a tým Hospodina“). Svojim zvolaním vyjadruje matka Eva radosť a nadšenie 
z tejto udalosti. Narodenie jej druhého syna bolo sprevádzané už známou skutočnosťou – a tak bolo 
brané ako samozrejmosť, čo vyjadruje i jeho meno svojím významom jemne naznačujúce menejcen-
nosť: Ábel („dych, hmla, pominuteľnosť, ničota, bezcennosť“).

Obaja bratia o niečo neskôr prinášajú Bohu obeť: Volf poukazuje, že „veľký“ Kain prináša dar z plo-
dín poľa (v. 3), kým chudobný a „bezvýznamný“ Ábel prináša obeť z prvorodených najtučnejších zvie-
rat svojho stáda (v. 4). Boh rozpoznáva tento rozdiel a preto vzhliada na Ábelovu obeť, kým Kainova 
ostáva nepovšimnutou. Hoci si pred Bohom mohli byť rovní, spravodlivý Boh rozpoznáva medzi nimi 
nerovnosť, ktorú do ich vzťahu založila matka Eva a následne syn Kain: Hospodin tak priaznivo vzhlia-
da na Ábela a jeho obeť, no nie na Kaina (v. 4 – 5). Pokračovanie príbehu tvorí Kainova reakcia na Hos-
podinom spôsobený obrat v pohľade na Kaina.

172 Inšpiráciou a čiastočne i zdrojom pre toto zamyslenie nám bude dielo protestantského teológa chorvátskeho pôvo
du Miroslava Volfa: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996.

173 Cf. DIETRICH, Walter. „‘Wo ist dein Bruder?‘ Zu Tradition and Intention von Genesis 4.“ In Beiträge zurAlttes
tamentlichen Theologies Festschrift für Walter Zimmerli turn 70. Geburtstag, ed. Herbert Dormer et al., 94 – 111. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977

174 Cf.: WESTERMANN, Claus: Genesis 1 – 11. A Commentary. Translation: J. Scullion. Mineapolis: Augsburg 1984
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Závisť, že Ábel, ktorý bol „nikým“ bol Hospodinom prijatý, kým Kain, ktorý bol na rozdiel od Ábela 
„niekým“, bol prehliadnutý prerastá u Kaina do hnevu voči Ábelovi a Hospodinovi. Westermann pou-
kazuje, že voči Hospodinovi obracia svoj hnev nie preto, že sa zachoval voči nemu nečestne, ale preto, 
že Kainovu „veľkosť“ ignorovala práve Jeho spravodlivosť.175 

V dôsledku Božieho konania bol podľa Volfa Kain „konfrontovaný Božím merítkom toho, na čom 
skutočne záleží, čo je v skutočnosti veľké. Pretože toto merítko zmeniť nemohol a sám sa zmeniť odmie-
tol, vylúčil Boha a Ábela zo svojho života.“176 Ábel sa tak stal prvým článkom v dlhej reťazi vylúčených.

Namiesto zmierenia s Bohom Kain svoje spoločenstvo s ním ruší. Zapcháva si pred ním uši (v. 6 – 7) 
a odchádza na pole. Sťahuje sa z verejnej (formálnej) zóny na pole – teda do neverejnej (neformálnej) 
zóny, kde nie sú žiadni svedkovia a nikto nemôže vyniesť nad ním súd: tu povstáva proti bratovi Ábe-
lovi a vykonáva definitívny akt jeho vylúčenia – vraždu.

Dôsledky vraždy sú zrejmé: zem nasiaknutá krvou je nehostinná a nevydáva veľkú úrodu (v. 12). 
Kain vraždil a teraz môže byť sám zavraždený (v. 14). Utiekol od Hospodina, odmietol volať k Nemu 
a teraz sa pred Božou tvárou skrýva (v. 14a). Kain sa vykonanou vraždou pripravil nielen o brata, ale aj 
o možnosť niekam patriť.

Svojim skutkom vylúčenia sa aj Kain sám vylúčil zo všetkých vzťahov:

•	 od zeme pod sebou,
•	 od Boha nad sebou,
•	 od ľudí okolo seba.

Nepatrí viac k nikomu, naopak – musí zachovávať odstup, ktorý naznačuje úplné vylúčenie, odtrh-
nutosť – „budem tulákom a bludárom na zemi“ (v. 14) Nepatrí k nikomu – pretože patriť znamená mať 
domov a mať domov znamená mať brata. Mať brata znamená byť bratom a byť bratom znamená brata 
strážiť (v. 9b). Brata však viac niet.177 

Nezaujatému čitateľovi by sa mohlo zdať, že tu príbeh Kaina končí. Boli vyslovené a pomenované 
dôsledky jeho činu a čitateľ si môže domyslieť, aký život bude nasledovať ich uplatnením. Pre Kaina to 
však nie je koniec jeho príbehu. Pretože keby sme skončili na tomto mieste, opomenuli by sme skutky 
milostivého Boha, ktorý kontinuálne vstupuje do jeho života. Miroslav Volf rozpoznáva štyri vstupy – 
intervencie Božej milosti do Kainovho života, ako nám ich podáva biblický text:

Prvý vstup, ktorý sa minul účinku rozpoznáva pred spáchaním zla: „Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo 
sa ti zamračila tvár?“ (v. 6). Hoci sa Kain následne od Hospodina odvrátil, Hospodin mu naznačuje, že 
hoci mal Kain nejaké dôvody hnevať sa, nemal k tomu žiadne právo.

Druhá Božia intervencia – bezprostredne po vražde – „Kde je Tvoj brat Ábel?“ (v. 9) vyvoláva se-
baospravedlňujúce zapretie. Ako výstižne poznamenáva Volf – Hospodinova otázka jasne naznačuje, 
že „život v spoločenstve znamená zdieľanie spoločného priestoru a prijatie vzájomnej zodpovednosti“.

Tretí Boží vstup predstavuje slovo hnevu a Božieho súdu: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata 
volá zo zeme ku mne“ (v. 10). Táto otázka s následným konštatovaním odhaľuje zmysel predchádzajú-
cich výrokov: Hospodin, ktorý počuje stonanie všetkých utláčaných vidí, že vražda je na ceste a varuje 
pred ňou. Zároveň odsudzuje páchateľa zločinu. Slovo súdu dosahuje to, čo predchádzajúce otázky 
u Kaina nedosiahli: vyvolalo Kainovu odpoveď a odozvu. Tá spočívala v rozpoznaní nebezpečenstva, 
ktoré mu hrozí vo vylúčení a odmietnutí, do ktorého bol vypovedaný. Tým si priznal aj svoju vlastnú 
zodpovednosť.

175 WESTERMANN, Claus: Genesis 1 – 11. A Commentary. Translated by J. Scullion. Mineapolis: Augsburg 1984 
s. 297

176 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
1. vyd. Nashville: Abingdon Press 1996 s. 65 – 66

177 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 65 – 66
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Posledný Boží vstup spočíva v označení Kaina znamením.178 V ňom sa ukazuje predovšetkým za-
chraňujúca Božia milosť. Boh ho označuje znamením, ktoré nemalo byť stigmou označujúcou pácha-
teľa zločinu, ale naopak: znamenie ho malo v krajine vylúčenia ako potenciálnu obeť ochrániť. Ako 
sa domnieva Volf, Božia milosť spočívajúca v udelení znamenia spočíva v tom, že „ten istý Boh, ktorý 
nezhliadol na Kainovu skromnú obeť sa vo svojej milosti a dobrote skláňa k vrahovi, ktorého život 
je v nebezpečí. Boh neponechal Kaina v kolobehu vylúčenia, ktorý Kain sám rozpútal. Vďaka svojmu 
označeniu patril Kain Bohu a bol Bohom ochránený, aj napriek tomu, že odišiel „od tváre Hospodino-
vej“ (v. 16).“179 

V nasledujúcej kapitole budeme pokračovať v pokuse interpretovať a definovať sociálne vylúčenie 
v kontexte ďalších starozmluvných textov a teológie Miroslava Volfa.

2.1.1.1 Sociálne vylúčenie ako vedľajší produkt procesu hľadania identity?

V našej snahe demaskovať sociálne vylúčenie v komplikovanej spleti každodenného života dnešné-
ho človeka nám podľa Volfa hrozí dvojaké nebezpečenstvo: tým prvým je, že naša horlivosť v boji proti 
vylúčeniu môže plodiť nové hranice a bariéry, ktoré nadobudnú represívny charakter bez toho, aby 
sme si to všimli. Druhé nebezpečenstvo spočíva v tom, že náš boj proti sociálnemu vylúčeniu môže-
me skončiť v chaose, ktorý nastane zrelatívnením a následnou absenciou všetkých hraníc. Nakoniec 
teda môžeme dospieť do situácie, kedy nebudeme schopní ani poriadne zdôvodniť, kto je sociálne 
vylúčený a prečo by vylúčený nemal byť. Volf preto na základe vyššie uvedených nebezpečenstiev pre-
zieravo upozorňuje, že správna reflexia problému sociálneho vylúčenia by mala spĺňať dve základné 
podmienky:

•	 mala by nám pomôcť jednoznačne demaskovať zlo,
•	 nesmie otupiť naše schopnosti odhaľovať naše vlastné vylučovacie tendencie, ktoré vzni-

kajú z našich vlastných súdov a praktík. 180 

Aby sme si so sociálnym vylúčením nezamieňali a neplietli vylučovanie druhých, ktoré neustále 
prebieha v procese tvorby identity jednotlivca, Volf navrhuje v tejto súvislosti rozlišovať uvedené spô-
soby vylučovania zavedením nových, pomocných pojmov diferenciácia (differentiation) a vylúčenie 
(exclusion). Pozrime sa bližšie, čo pod uvedenými pojmami Volf rozumie.

Kontrolné otázky:
Aké dve základné požiadavky by mala spĺňať správna kresťanská reflexia problému 
sociálneho vylúčenia podľa Volfa?

2.1.1.1.1 Diferenciácia

Začnime diferenciáciou. Kalvínsky teológ Cornelius Plantinga v prvej časti svojho „Breviára hrie-
chu“ s podtitulom – „takto to byť nemá“ – sústredí pozornosť čitateľov na Božie svoriteľské dielo, ako 

178 Jedna z hypotéz odvodzuje pôvod Rómov (ktorí nielen na Slovensku, ale i v ďalších európskych štátoch predstavujú 
výraznú skupinu sociálne vylúčených občanov) práve od Kaina, pričom Božie znamenie zohráva i v tejto hypotéze 
dôležitú úlohu: ono je reprezentantom Božej milosti a ochrany, ktorá sprevádza rómske etnikum na jeho cestách. 
Rómovia sa tiež považujú podobne ako Kain za tulákov (kočovníkov) bez domova.

179 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 66 – 67

180 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 42 – 43
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ho poznávame z prvej kapitoly knihy Genesis.181 Božie konanie podľa Plantingu spočíva v modeli „od-
deľovania a pripútavania k sebe“. Najprv bola zem „beztvárna a pustá“ (1 M 1, 2). Plantinga pokračuje: 
„Boh teda začína tým, že veci od seba tvorivo oddeľuje: oddelí svetlo od tmy, deň od noci, vody od 
zeme, morské živočíchy od ich suchozemských náprotivkov… Zároveň Boh pripútava veci k sebe: ľud-
ské bytosti pripútava k ostatnému stvoreniu ako správcov a opatrovníkov, k sebe ako svoj obraz a jedny 
k druhým, aby sa ideálne doplňovali.“182 

Tu môžme kriticky súhlasiť s  Volfom, že hoci v  knihe Genesis je „oddeľovanie a  pripútavanie 
k sebe“ komplikovanejším procesom, ako Plantinga v svojom diele opisuje, nesporne sa mu však poda-
rilo vystihnúť pointu, že stvorenie je v knihe Genesis popisované ako „spletitý model vzájomného od-
deľovania a pripútavania“. Povedané inak – slovami Michaela Welkera – stvorenie znamená „formáciu 
a udržovanie celej siete vzťahov vzájomnej závislosti.“183 

Volf preto stavia pojem diferenciácia práve na základe uvedeného procesu tvorivého „oddeľova-
nia a pripútavania“. Ako sám upozorňuje, od jednosmerného odlúčenia (separation) sa diferenciácia 
odlišuje v  tom, že následkom samotného odlúčenia by boli bytosti „do seba uzatvorené, izolované 
a totožné len so sebou samým“. Pretože odlúčenie vedie k potláčaniu existujúcich vzťahov. Dôsledkom 
odlúčenia je ovládnutie, ktoré končí v trvalom ovládaní druhých.

Stvorenie, ktoré je podľa Plantingu „oddeľovaním a pripútavaním“ – teda nielen jednosmernou 
odlukou – naopak naznačuje, že identita v sebe zahŕňa nielen spojitosť, ale aj rozdielnosť a heterogén-
nosť. Volf preto v svojom pojednaní správne uvádza, že „k formovaniu ľudského ja nedochádza len pro-
stredníctvom jednoduchého odmietania druhých – nejakou binárnou logikou opozície a negácie, ale 
prostredníctvom zložitého procesu prijímania k sebe a udržovania druhého vo svojom vnútri. Sme teda 
tým, kým sme nie preto, že sa oddeľujeme od druhých, ktorí sú vedľa nás, ale pretože sme ako oddelení, 
tak spojení, ako samostatní, tak vo vzájomnom vzťahu: hranice, ktoré vyznačujú našu totožnosť majú 
podobu bariér, ale aj mostov.“184

Volf svoje pojednanie o identite uzatvára konštatovaním, že naša vlastná totožnosť – naša identita 
je výsledkom odlíšenia toho druhého a tiež istého zvnútornenia vzťahov voči nemu. Vzniká zo zložitých 
dejín „diferenciácie“, ktorej sa zúčastňuje moje „ja“ rovnako, ako tí druhí, pretože identita vzniká vždy 
ako vzájomná interakcia oboch strán.

2.1.1.1.2 Vylúčenie

V tejto podkapitolke si po diferenciácii všimnime sociálne vylúčenie. Ak sme v predchádzajúcej 
časti vyjadrili súhlas s  Plantingom, že k „stvoreniu“185 dochádza prostredníctvom Božieho tvorivé-
ho „oddeľovania a pripútavania“, položme si otázku, z ktorej budeme vychádzať: ako v tomto svetle 
môžeme hodnotiť sociálne vylúčenie, ktorého výsledkom je rozdelenie, samota, pustota a prázdnota? 
Určite ako hriech! Ako hriech, ktorý sa podobá ničivej víchrici, ktorá povstáva vo vnútri stvorenia a str-
háva ho späť do stavu pustoty a prázdnoty, z ktorej povstalo. Výsledkom a dôsledkom tohto hriechu 
nemusí byť priamo likvidácia stvorenstva. Dôsledkom sociálneho vylúčenia dochádza skôr „k násilnej 

181 Cf.: PLANTINGA, Cornelius Jr.: Breviár hříchu. O věcech, které měli být úplně jinak. Prekl. z originálu: A Breviary 
of Sin – Not the Way It´s Supposed to Be. 1. vyd. Bratislava: Porta Libri 2003

182 PLANTINGA, Cornelius Jr.: Breviár hříchu. O věcech, které měli být úplně jinak. Prekl. z originálu: A Breviary of 
Sin – Not the Way It´s Supposed to Be. Bratislava: Porta Libri 2003 s. 45

183 WELKER, Michael: Schöpfung and Wirklichkeit. Neukirchen Vluyn: Neukirchener Verlag, 1995 s. 24 Citované 
podľa: VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconcilia
tion. Nashville: Abingdon Press 1996 s. 43

184 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 44

185 Tu môžeme doplniť, že nielen k prvotnému dielu Božieho stvorenia, ale i k pokračujúcemu dielu Božieho udržia
vania a starostlivosti o stvorenstvo – creacio continua.
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premene modelu vzájomnej závislosti, keď je rozlučované to, čo Boh spojil a spájané to, čo Boh odde-
lil“ – ako trefne poznamenáva Plantinga.186 Ak necháme tento hriech nepovšimnute a neobmedzene 
pôsobiť, jeho fatálnym následkom môže byť „pustota a prázdnota“ práve tam, kde Boh utvoril život 
a spoločenstvo. Zhrňujúc môžeme povedať, že sociálne vylúčenie je hriešnym zásahom do Božieho 
stvorenstva. Je opakom Božej tvorivej aktivity – diferenciácie, ako ju pomenoval Volf.187 

Ak sme sociálne vylúčenie označili pojmom hriech, ktorý vo všeobecnosti znamená konanie za-
merané proti Bohu, jeho zámerom a prikázaniam, je na mieste poukázať, v čom spočíva jeho hrieš-
nosť.188 Akým spôsobom sociálne vylúčenie prestupuje Božie ustanovenia a merítka? V argumentácii 
nám opäť môže napomôcť dielo Miroslava Volfa – „Exclusion and Embrace“. Volf poukazuje minimálne 
na dve dimenzie, v ktorých je vylúčenie189 prestúpením Božích ustanovení:

•	 sociálne vylúčenie je priestupkom proti pripútavaniu,
•	 sociálne vylúčenie je priestupkom proti odluke.

Sociálne vylúčenie je v prvom prípade pretnutím zväzku, ktorým je človek spájaný, pripútavaný 
k iným. Zväzok je prerušený vtedy, keď sa človek „vyväzuje z modelu vzájomnej závislosti a osobuje 
si pozíciu zvrchovanej nezávislosti. Z druhého sa tak stáva nepriateľ, ktorého sa naše ja musí zbaviť 
a ktorý musí byť z priestoru nášho ja vytlačený (odstránený) ako niekto nežiadaný, ako nadbytočná 
bytosť, na ktorú nie je potrebné brať ohľad a ktorej sa možno zrieknuť.“190 

V druhom prípade môže byť sociálne vylúčenie priestupkom voči odluke. Sociálne vylúčenie môže 
viesť k „zrušeniu odluky, keď ten druhý nie je viac vnímaný ako niekto, kto i vo svojej inakosti patrí 
do modelu vzájomnej závislosti. Tým sa z neho stáva menejcenná bytosť, ktorú je potrebné buď asi-
milovať, utvoriť z nej niečo, čím som ja, alebo ju môjmu ja podriadiť.“ K vylúčeniu dochádza tam, kde 
„dynamiku prijatia k sebe a ponechania vo vnútri a vzájomnosť dávania a prijímania nahrádza násilie 
v podobe vylučovania, asimilácie, alebo podmanenia, či ľahostajného zrieknutia sa druhého“ – uzatvá-
ra Volf.191 

2.1.1.2 Sociálne vylúčenie a vymedzovanie hraníc

Španielský sociológ Jordi Estivill spozoroval v prípade spoločenstva skutočnosť, že čím má spo-
ločenstvo presnejšie definované a vymedzené pravidlá a hranice, tým sa stáva viac uzatvorenejším 
a jeho potenciál k vylučovaniu sa zvyšuje.192 Tento poznatok však nemožno mechanicky prenášať do 
medziľudských vzťahov: ako sme vyššie poukázali, hranice sú nevyhnutnou súčasťou tvorivého 

186 Cf. PLANTINGA, Cornelius Jr.: Breviár hříchu. O věcech, které měli být úplně jinak. Prekl. z originálu: A Breviary 
of Sin – Not the Way It´s Supposed to Be. 1. vyd. Bratislava: Porta Libri 2003 s. 46

187 Ak sme sociálne vylúčenie označili ako hriech, nemôžeme súhlasiť s predpokladom, že vylúčenie a korupcia tých, 
ktorí pôsobia zlo je len noetickým problémom, ktorý môže byť eliminovaný prostredníctvom osvety. Podobná 
téza – hlásajúca, že všetky sociálne problémy vrátane chudoby budú odstránené zlepšením životných podmie
nok človeka, zdôrazňovaná najmä v krajinách realizujúcich socializmus, vychádzala rovnako ako predchádzajúca 
z podceňovania hriechu a precenenia predpokladu, že človek je vo svojom vnútri dobrý, zlo prítomné v jeho živote, 
či v živote spoločnosti, ktorého dôsledkom je i sociálne vylúčenie je len dočasným javom spôsobených lokálnym 
nedostatkom zdrojov.

188 Cf.: MILNE, B.A., MURRAY, J: Hřích. In: DOUGLAS, J.D. ed.: Nový biblický slovník. 1. vyd. Praha: Návrat domů 
1996 s. 303 nn

189 Volf používa častejšie ako vylúčenie pojem odmietnutie.
190 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 

Nashville: Abingdon Press 1996 s. 45
191 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 

Nashville: Abingdon Press 1996 s. 45
192 Cf.: 1.2.3.2 Jordi Estivill – s. 31n
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procesu diferenciácie. Bez hraníc by nemohla existovať identita – totožnosť jednotlivca a bez identity 
by nemohli vzniknúť ani interpersonálne vzťahy. Hranice teda nemôžeme zjednodušene považovať za 
nástroj sociálneho vylúčenia. Ničivými nástrojmi vylúčenia sú skôr bariéry, ktoré bránia tvorivému 
stretávaniu sa človeka s človekom. A tie sú podľa Volfa skôr dôsledkom vyhnania či ľahostajnosti.193 
Týmto konštatovaním sa opäť vraciame k starozmluvnému príbehu bratov Kaina a Ábela, na základe 
ktorého si bližšie všimneme príčiny a dôsledky vylúčenia.

2.1.1.3 Sociálne vylúčenie ako dôsledok hriechu a smrteľnosti

Pri čítaní záverečnej časti príbehu Kaina a Ábela sa čitateľa neraz zmocňuje hrôza: páchateľ ozna-
čený znamením sa stráca v pustej krajine vylúčenia. Odchádza po zemi nasiaknutej krvou brata, ktorá 
viac nevydáva hojnú úrodu. Stáva sa v nej tulákom, ktorý blúdi bez jasného cieľa. Tu si môžeme položiť 
otázku, či to nie je jasná paralela k situácii človeka v dnešnom svete? Mnohí by nás určite presviedčali, 
že to tak nie je, chcejúc vytvoriť ilúziu o poriadku všetkých vecí vo svete. Ilúziu prosperity, v ktorej je 
najjednoduchšie žiť svoj každodenný život tichého konzumu človeku momentálne dostupných zdro-
jov. Moc zla v tomto svete však spočíva predovšetkým – ako konštatuje Volf – “ vo zvrátenej pravde, 
ktorú hlása o pokrivenej skutočnosti, ktorú tvorí.“ Takýto pocit zdravia a prosperity človeka mal na 
mysli aj Ježiš Kristus, keď hlásal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí“ (Mk 2, 17). Týmto odhalil, že 
„pravda o ich pocite prosperity ich pripútava k ich lži o vlastnej nemoci.“ 194

Spolu s Volfom sa preto môžeme pýtať: Prečo sme aj dnes svedkami takéhoto rozporu medzi poci-
tom zdravia a skutočnosťou choroby? Prečo sa aj ako kresťania stávame povoľnými, ba neraz i nadše-
nými otrokmi systému odmietania a vylučovania? Prečo stačia v dnešnom svete tak jemné disciplinár-
ne, no pritom potichu zotročujúce mechanizmy, ako ich opisuje vo svojom diele Michel Foucault? 195 

Miroslav Volf ponúka odpoveď v argumente, podľa ktorého je uvedená skutočnosť dôsledkom toho, 
„že naše vlastné „ja“ bolo utvárané v klíme zla, v ktorej žijeme.“ Argumentuje s apoštolom Pavlom, 
ktorý v liste Rímskym (7, 14 – 21) hovorí o neschopnosti človeka konať dobro, ktoré však dobro konať 
chce a o zotročení človeka zlom, ktoré konať nechce. Podľa Volfa je ľudské ego rozdvojené na slabšiu 
časť „ja“, ktorá vie, čo je dobré a túži po tom. Silnejšia časť ľudského „ja“ je ovládnutá hriechom a ko-
najúca zlo. Človek tak je schopný dobré si voliť, nie však konať. Zlo podľa Volfa človeka kolonizuje 
a človek je „chytený do osídel zla nielen so svojím plným súhlasom, ale i bez akejkoľvek myšlienky na 
odpor a bez túžby po záchrane.“ Je naozaj paradoxom, že človek sa cíti slobodný aj napriek tomu, že je 
chytený v pasci nerozpoznaného zla.196 

Možno sa zlu, ktoré v sebe pestuje systém vylučovania postaviť na odpor? V čom spočíva jeho pô-
vod? – môžeme sa pýtať. Aj keď ľudské „ja“ môže ovplyvňovať zlý opar vonkajšej kultúry a aj keď platí, 
ako poukázal Niebuhr,197 že štruktúry (pozostávajúce z  inštitúcií, skupín, či národov) sú vždy hrieš-
nejšie ako jednotlivci, z ktorých pozostávajú, hriešny systém zla prejavujúci sa exklúziou potrebuje 
neustále ľudí, ktorý by umožnili zlu takpovediac „dýchať“. Volf v tejto súvislosti upozorňuje, že ak ľudia 

193 Cf.: VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 45

194 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 62 – 63

195 FOUCAULT, Michel: Dozerať a trestať – Zrod väzenia. Translated by Miroslav Marcelli. 1. vyd. Bratislava: Kal
ligram 2001

196 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 64

197 Cf.: NIEBUHR, Reinhold: Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. 1. vyd. New York: 
Scribner‘s 1960
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zlu pritakávajú, nerobia to preto, že by to museli, že by boli donútení, ale preto, že „čosi vo vnútornej 
stavbe ich „ja“ s onou logikou odmietania a vylúčenia rezonuje.“198 

Za jeden z hlavných dôvodov tejto rezonancie označuje Wolfhart Pannenberg vo svojej Systema-
tickej teológii ľudskú smrteľnosť. Pannenberg sa domnieva, že koreň hriechu človeka spočíva práve 
„v  túžbe po vlastnej identite – v  inštinktívnej vôli niekým byť, ktorá je vpísaná do najvnútornejšej 
štruktúry nášho ,ja‘.“199 I keď ako pokračuje – „vôľa sama o sebe je zdravá, vo svojom centre si však nesie 
vírus vlastnej nemoci“. Pannenberg tento vírus opisuje ako „tendenciu ľudského ,ja‘ stať sa v koneč-
nom dôsledku nekonečnou základňou a východiskovým bodom pre všetko ostatné a tak si uzurpovať 
miesto, ktoré patrí Bohu.“200

Formovanie identity jedinca prebieha prostredníctvom zakresľovania hraníc, ktorými jednotlivec 
vymedzuje svoje „ja“ voči ostatným jednotlivcom či skupinám. Pannenberg v tomto kontexte vo svo-
jom ďalšom diele Antropológia v teologickej perspektíve upozorňuje, že skĺznutie jednotlivca k hriešne-
mu vylučovaniu (či oddeľovaniu) nastáva už v procese „zakresľovania hraníc duše, bez ktorých si naše 
,ja‘ nemožno predstaviť a nie až tam, kde toto ,ja‘ chce byť celkom reality a kde chce všetko využiť len 
ako prostriedok k presadeniu seba samého.“201

Sociálne vylúčenie a odmietnutie blížneho sa teda realizuje nasledovným spôsobom: každé „ja“ 
sa snaží strážiť si integritu svojho teritória. Tým, ktorí nezasahujú do jeho vlastného teritória, dovo-
ľuje robiť si mimo neho, čo len chcú. Môžeme súhlasiť s Volfom, že takého vytváranie a stráženie si 
vlastného teritória, obkoleseného hranicami si vyžaduje priebojnosť. V kolobehu každodenného živo-
ta, v procese napĺňania každodenných potrieb a v spleti zložitých vzťahov usporiadania spoločnosti 
tak jednotlivé „ja“ pravidelne na seba narážajú. Priebojnosť jedného ohrozuje priebojnosť druhého, 
a preto jeden človek začína vnímať druhého ako hrozbu. Härle konštatuje, že v takomto prípade nedo-
chádza k hrozbe ohrozenia života, ale k „ohrozeniu hraníc toho druhého a tým ohrozeniu vnútorného 
usporiadania jeho ,ja‘.“202 Práve v tomto bode – upozorňuje Volf – môže zdravá priebojnosť skĺznuť do 
násilia voči druhému.203 

Keďže človek bol stvorený pre život v spoločenstve alebo povedané inak – ľudské „ja“ je konštru-
ované dialogicky, druhí ľudia sú od samého počiatku jeho súčasťou. Identita každého jednotlivca je 
odvodená vo vzťahu k niekomu: otcom som vo vzťahu k svojmu dieťaťu; manželom som vo vzťahu 
k svojej manželke; synom som vo vzťahu k svojim rodičom; susedom som vo vzťahu k svojim suse-
dom… V tomto kontexte Volf správne poznamenáva, že ak má vôľa „byť sám sebou“ ostať zdravou, 
musí „znamenať i vôľu dovoliť druhému človeku, aby vo mne prebýval; ak chcem byť sám sebou, musí 
byť súčasťou mňa samého aj ten druhý.“ Dôsledkom tejto skutočnosti je, že „napätie medzi mnou 
a tým druhým je už vstavané do samotnej túžby po identite: ten druhý, voči ktorému sa musím pre-
sadiť je súčasne tým, kto v mojom vnútri musí ostať, ak mám byť sám sebou.“ Problémom však je, že 
ten druhý mnohokrát nie je taký, akým by som si ho prial, a preto ma tlačí, „aby som sa stával niekým, 

198 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 64

199 PANNENBERG, Volfhart: Systematic Theology. Translation: Geoffrey W Bromiley. 1. vyd. Grand Rapids: Eerd
mans,1991, 2: 260 – 261. Citované podľa: VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of 
Identity, Otherness and Reconciliation. Nashville: Abingdon Press 1996 s. 64

200 PANNENBERG, Volfhart: Systematic Theology. Translation: Geoffrey W Bromiley. 1. vyd. Grand Rapids: Eerd
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kým byť nechcem“. A tak stojím pred dilemou – trpieť od neho útoky, alebo intenzívne prežívať svoju 
menejcennosť.204 V takejto situácii môže človek postupovať dvojako: prvou, neľahkou možnosťou je 
prekonfigurovať seba samého a vytvoriť vo svojom vnútri priestor pre toho druhého. Druhou možnos-
ťou – jednoduchšou sa môže stať intenzívna snaha pretvoriť ho na niekoho, kým chcem aby bol, aby 
som tak ja sám vo vzťahu k nemu mohol byť tým, kým chcem byť ja sám.205

Uzatvárajúc toto pojednanie môžeme zhrňujúc s Volfom konštatovať, že vnútorná moc hriechu 
– systém vylučovania – rozkvitá vo svojom vnútri ako prostredníctvom moci, tak aj prostredníctvom 
bezmoci. V prípade moci – prostredníctvom „neodolateľnej moci vôle byť sám sebou“, kým v prípade 
bezmoci prostredníctvom „neschopnosti vôle čeliť sklzu k vylučovaniu druhých“.206 V prvom prípade 
sa deje vylučovanie druhých aktívne, úmyselne, naplno exklúziu prežívajúc a preciťujúc. V druhom 
prípade – pri neschopnosti vôle jednotlivca čeliť sklzu k vylučovaniu druhých – je naša neschopnosť 
sprevádzaná zväčša ľahostajnosťou. A ľahostajnosť dokáže napáchať rovnako veľké škody, ako prakti-
zovaná či naplno prežívaná nenávisť.

Ľahostajnosť je nebezpečná najmä z toho dôvodu – ako poznamenáva Volf, že kým nenávisť vzbĺk-
ne ako veľký plameň, po krátkom čase ničenia opäť zhasne. Chladnú ľahostajnosť však môže človek 
pestovať vo svojom vnútri dlhý čas. Takáto ľahostajnosť je nebezpečná najmä pre ľudí, ktorí sú od nás 
ďaleko. Princíp vylučovania sprevádzaného ľahostajnosťou popísal vo svojom diele Volf nasledovne:

„Medzi mňa a toho druhého sa votrie systém – politický, ekonomický, alebo kultúrny. Ak je druhý vylu-
čovaný, vylučuje ho sám systém, na ktorom sa podieľam, pretože musím prežiť, proti ktorému neprotestu-
jem, pretože sa nedá zmeniť. Odvraciam svoje oči (alebo sa svojou kamerou zameriam na nejaký exotický 
prípad utrpenia, čo je to isté ako odvracať oči, pretože jednak to uspokojuje moju túžbu vidieť utrpenie, jed-
nak to ukľudňuje moje svedomie, ktoré je znepokojené tým, že som sa v srdci odvrátil od trpiaceho). Otupený 
zdanlivou nevyhnutnosťou odmietnuť druhého, ktorá sa deje mimo mňa, ale s mojím pričinením, začínam 
vnímať hrôzu a moju zapletenosť s ňou ako niečo normálneho. A tak si hovorím: Cesta z Jeruzalema do Jeri-
cha bude vždycky posiata zbitými a polomŕtvymi ľuďmi, ponechanými napospas; môžem – ba musím – okolo 
nich prejsť bez veľkého vzrušenia. Ľahostajnosť, ktorá len zlovestne prorokovala sa postará aj o naplnenie 
tohto proroctva.“207 

2.1.1.4 Namiesto záveru

Namiesto záveru biblicko-teologicky motivovaného pojednania o sociálnom vylúčení sa môžeme 
spýtať: v čom môže byť biblický príbeh Kaina a Ábela vo svetle vyššie povedaného poučením pre vzťahy 
s ľuďmi, ktorých by si za svojich susedov nevybrali dvaja z troch Slovákov?

Všetky ľudské vzťahy sú už od samého počiatku plné napätí a vyrovnávania sa medzi rovnosťou 
a nerovnosťou, rovnakosťou a inakosťou. V procese každodenného života sa vyrovnávame s rozdielmi 
medzi tým, čo je nám vlastné a tým, čo je nám cudzie.208

Ako sme už povedali, za bránou rajskej záhrady tak začína sféra každodennej rivality, ktorá všet-
kých jej protagonistov ženie „na východ od raja“ (Genesis 3, 24. 4, 16). A keďže rozdiely sú oceňované 

204 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 65

205 Cf.: VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 64

206 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 65

207 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 53

208 Pri každodennom stretávaní sa so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľov si svoju, či ich inakosť zväčša uvedo
muje veľmi intenzívne. Vo väčšine prípadov sme však nie priamo nútení sa s ňou vyrovnávať, ostávame len pri jej 
konštatovaní. Toto zľahčenie nám je umožnené vďaka možnosti pohodlného vzájomného obídenia sa.
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rôzne, každé ja v snahe zachovať si svoju identitu sa púšťa do boja a pokúša sa presadiť sa na úkor 
druhého. Ako v svojej štúdii poukázal Miroslav Volf, práve tento sklon, ktorý je v nás – nám otvára 
bránu do sféry vylúčenia. Do miest, kde dochádza k odmietaniu druhých a kde tí, ktorí odmietajú – sú 
sami odmietnutí – vykázaní z Božej prítomnosti. Avšak ako môžeme vidieť na živote hriešnika Kaina – 
sú síce vykázaní z Božej prítomnosti, ale nie z Božej pokračujúcej starostlivosti.

Sme vylúčení do miest, kde sa stáva brat bratovi – ako vidí prezieravé oko sociológa Zygmunta 
Baumana len „zhromaždiskom rizík a obáv, ktoré sprevádzajú obhliadanie sociálneho priestoru“. Sme 
vylúčení do miest, kde blížny pre človeka stelesňuje chaos. Chaos, ktorý „každé obhliadanie sociálne-
ho priestoru túži neochvejne, ale bezvýsledne nahradiť poriadkom.“209 

Človek však nie je odsúdený ostať v  tomto stave odmietnutia, opustenia a  chaosu naveky. Bo-
žia pokračujúca starostlivosť o hriešnikov sa v plnosti prejavila v Ježišovi Kristovi: On prináša spásu 
a uzdravenie. Len Jeho uzdravenie hriešnikov môže prekonať vylúčenie vo všetkých oblastiach života. 
Ako konštatuje Volf – každý „Kain, ľudský antityp, ktorý zabil svojho brata, môže byť vyliečený Kristom 
– typom, ktorý za nás položil svoj život. Môže sa tak stať, ak sa každý Kain vydá po stopách nasledova-
nia Ježiša Krista, toho Nazaretského.“210 

Apoštol to v prvom liste Jána 3, 11 – 16 vystihuje slovami: „Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od po-
čiatku, aby sme sa milovali. Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlostníka a zabil si brata. A prečo ho zabil? Pre-
tože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé. Nedivte sa bratia, keď vás svet nenávidí. My vieme, že sme 
prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí 
brata, je vrah a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Podľa toho sme poznali lásku, že On dušu 
položil za nás; aj my máme duše klásť za bratov.“

2.1.2 Sociálne vylúčenie z pohľadu Novej zmluvy

Všetky tri synoptické evanjeliá ponúkajú čitateľom jasné svedectvo o  Ježišovej láske k zjavným 
hriešnikom,211 ktorých sa Ježiš na rozdiel od predstaviteľov niektorých náboženských skupín nielen 
nestránil, ale sa s nimi stretával a prejavoval o nich záujem. V nejednom prípade s nimi nadväzoval aj 
úzke spoločenstvo – keď ich navštevoval v ich domoch či s nimi stoloval. Môžeme to vidieť na príklade 
perikopy o Ježišovej návšteve v dome Matúšovom (Mt 9, 9 – 13. Mk 2, 13 – 17. Lk 5, 27 – 32) či stretnutí 
so Zacheom (Lk 19, 1 – 10). Ani evanjelista Ján nezaostáva a viackrát sa zmieňuje o Ježišovom záujme 
o hriešnikov. Pozornosť štvrtého evanjelia sa sústredí predovšetkým na stretnutia Ježiša so ženami: 
ženou Samaritánkou (J 4, 1 – 42) či cudzoložnicou (J 8, 1 – 11).212 

209 BAUMAN, Zygmunt: Postmodern Ethics. 1. vyd. Oxford: Blackwell 1993 s. 162
210 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 

Nashville: Abingdon Press 1996 s. 67
211 Pod zjavnými hriešnikmi myslíme nielen zločincov, ale i všetkých ľudí, ktorí stáli na okraji spoločnosti Palestíny 

Ježišových dní. Ich predstaviteľmi boli najmä pohania, Samaritáni, ľudia, ktorí nedodržiavali ustanovenia Zákona, 
či colníci a všetci, ktorí boli vykonávateľmi tzv. nečistých povolaní (napríklad colníci, vyberači mýta, neviestky). 
Títo predstavovali v Palestíne Ježišových dní, ako ďalej poukážeme medzi sociálne skupiny najviac zasiahnuté so
ciálnym vylúčením.

212 Hoci teologické zdvôvodnenie diakonie pri marginalizovaných skupinách začíname u Ježiša Krista, teologické vý
chodiská diakonie môžeme vnímať už v Starej zmluve, ako to akcentuje D. Benka. Cf.: Benka, Dávid: Stará zmluva 
a biblické východiská diakonie. In: Jurík, Milan. Benka, Jozef eds.: V službe obnovy. Vedecký zborník vydaný pri 
príležitosti 60. narodenín Dr.h.c. prof. ThDr. Júliusa Fila. Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická boho
slovecká fakulta: Bratislava 2010, s. 27 nn
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2.1.2.1 Ježiš prijíma colníkov a hriešnikov

Novozmluvní bádatelia sa zhodujú, že o Ježišovi v čase Jeho verejného vystúpenia zrejme koloval 
výrok, ktorý ho mal vykresliť v negatívnom význame, no i napriek svojmu zameraniu poukazuje na 
to, kým v skutočnosti bol: „Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov“ (Mt 11, 19b).213 
Colníci sa v Ježišovej dobe pri výkone svojho povolania výdatne obohacovali na účet druhých. Na ich 
túžbu po bohatstve doplácali najčastejšie obyčajní ľudia. V židovskom prostredí navyše pristupoval 
k všeobecnej nechuti voči colníkom, ktorí boli nástrojmi utláčateľského vykorisťovania i náboženský 
motív: pri výkone svojho povolania sa stýkali so všetkými ľuďmi, ktorých do ich krajiny privádzali 
obchody, doprava, či správa krajiny.214 Stretávali sa teda s takými ľuďmi, ktorí najmä vo farizejskom 
poňatí predpisov Zákona boli označovaní za nečistých a  tak pravý Žid sa s  nimi stretávať nesmel. 
Hriešnikmi boli zase označovaní zväčša ľudia, ktorí sa ťažkým spôsobom previnili proti ustanoveniam 
Starého zákona a tak i voči sociálnemu spoločenstvu Izraelského národa. Týmto pojmom boli bežne 
označovaní vrahovia, lupiči, podvodníci či vykonávatelia rôznych nečistých povolaní. Holtz však pou-
kazuje, že v Ježišovej dobe sa spojenie „colníci a hriešnici“ často používalo aj schematicky – v širšom 
slova zmysle.

Ježiš sa k týmto ľuďom obracia najmä preto, pretože im bolo systematicky odopierané spoločen-
stvo a tiež preto, lebo i napriek tomu, že rovnako ako iní ľudia – hoci mohli túžiť po spáse, spása im 
bola odopieraná. Ježiš sa ich ujíma, stoluje s nimi a prostredníctvom spoločného jedenia a pitia im 
prejavuje to najužšie spoločenstvo.215 

Môžeme povedať, že súcit a láska k hriešnikom bol jedným zo základných rysov Ježišovho pôsobe-
nia. V nejednom prípade však Jeho náklonnosť narážala na nepochopenie predovšetkým u nábožen-
ských skupín, ktoré kládli v praktizovaní viery dôraz na čistotu. Tento rozpor si všíma vo svojom diele 
i Volf, ktorý vidí v  Ježišovom láskavom prijímaní vyvrheľov vtedajšej spoločnosti nielen vyjadrenie 
Božej lásky k hriešnikovi. Všíma si zároveň, že Ježiš, ktorý žil bez hriechu a sám sa ničím neprevinil, 
zámerne prekračoval spoločenské bariéry, ktoré vylučovali ľudí zo spoločnosti a robili z nich vyvrheľov. 
Svojím prístupom, ktorý bol v rozpore so správaním zbožných Židov tak poukazoval na skutočnosť, že 
tieto bariéry sú zlé. Sú hriešne a Bohom nechcené. Svojim láskavým prijímaním hriešnikov a vyvrheľov 
Ježiš Kristus teda podľa Volfa zdôrazňoval „hriešnosť ľudí a systémov, ktoré ich vylučovali.“216 

To však nebola jeho jediná a hlavná úloha. Môžeme preto súhlasiť s Borgom, ktorý upozorňuje, že 
keby sme z Ježišovho súcitenia s tými, ktorí prekračovali spoločenské bariéry dedukovali, že jeho hlav-
ným a jediným poslaním bolo demaskovať mechanizmy, ktoré „vyrábali hriešnikov tým, že hriešnosť 
záludne pripisovali tým, ktorí boli spoločensky neprijateľní“, dopustili by sme sa určite chyby.217 Na 
to poukázal i Johnson, ktorý upozorňuje, že Ježiš neprišiel na to, aby sa stal „prorokom inklúzie“, pre 
ktorého bola otvorenosť k druhým hlavnou cnosťou a naopak intolerancia hlavnou necnosťou.218 On 
prišiel predovšetkým preto, aby sa stal nositeľom milosti, ktorej stôl otváral až škandalózne pre všet-
kých. Popri tom však vyslovoval aj netolerantnú požiadavku pokánia a milostivú ponuku odpustenia. 
Volf preto správne poukazuje, že ťažisko Ježišovho pôsobenia nespočívalo len v tom, že Ježiš nanovo 
pomenoval správanie, ktoré bolo mylne považované za hriešne, ale aj v tom, že s reinterpretáciou no-
riem spojil aj premenu tých, ktorí v skutočnosti zhrešili.

213 HOLTZ, Traugott: Ježíš z Nazareta. 1. vyd. prekl. Otakar Funda. Praha: Vyšehrad 1991 s. 73
214 Cf.: GÁBRIŠ, Karol: Dejiny novozmluvnej doby. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo ECM 1994 s. 189nn
215 HOLTZ, Traugott: Ježíš z Nazareta. 1. vyd. prekl. Otakar Funda. Praha: Vyšehrad 1991 s. 73 – 74
216 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 

Nashville: Abingdon Press 1996 s. 49
217 BORG, Marcus J.: Meeting Jesus Again for the First Time: The Historical Jesus and the Heart of Contemporary 

Faith. San Francisco: Harper San Francisco 1994 s. 46 – 61
218 JOHNSON, Luke, Timothy: The Real Jesus: The Misguided Quest for the Historical Jesus and the Truth of the 

Traditional Gospels. San Francisco: HarperSan Franscisco, 1996 s. 43n
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Kontrolné otázky:
Aký výrok koloval o Ježišovi počas jeho verejného pôsobenia s cieľom – vykresliť ho 

v negatívnom slova zmysle?
V čom môžeme považovať Ježišov prístup k zjavným hriešnikom za jedinečný?
V čom spočíva hlavné poslanie Ježiša vo vzťahu k ľuďom na okraji spoločnosti?

2.1.2.2 Ježišov prístup k sociálne vylúčeným

Volf sa preto pokúsil Ježišovu stratégiu prístupu k  zjavným hriešnikom opísať a  interpretovať 
v dvoch krokoch: tým prvým je preznačenie či prehodnotenie („re -naming“) a druhým pretvorenie 
(„re -making“).219 Všimnime si bližšie ako ich vo svojej „teológii objatia“ definuje a popisuje:

Začnime preznačením. Volf v interpretácii preznačenia používa dva biblické príklady: V evanjeliu 
(Mk 7, 14 – 23) Ježiš hovorí, že žiadny pokrm nie je nečistý. Poukazuje pritom na skutočnosť, že delenie 
pokrmov na čisté a nečisté vytvára falošné bariéry, ktoré rozdeľujú ľudí na čistých a nečistých. V dru-
hom príklade predstavuje ženu trpiacu krvotokom (Mk 5, 25 – 34). Krvácanie ženy nie je podľa Ježiša 
skutočnou nečistotou, a preto zákony o ženskej čistote predstavujú falošné bariéry, prostredníctvom 
ktorých sú ženy marginalizované. Volf na základe dvoch vyššie uvedených príkladov jasne definuje 
logiku vylučovania a Ježišovho činu prehodnotenia, preznačenia („re -naming“) slovami:

„Ježiš kompenzuje jednoduchým činom preznačenia tvrdú binárnu logiku, ktorá určuje značnú mieru 
spoločného života. Spoločnosť je rozdelená na X (nadradená skupina „in“) a ne ‑X (menejcenná skupina 
„out“), takže každý, kto nie je X (napríklad tí, ktorí konzumujú iné jedlo, alebo sú iní svojím vzhľadom) je 
pasovaný na ne ‑X, a tým priradený k skupine menejcenných. Preznačenie všetkého, čo bolo falošne ozna-
čované za „nečisté“, malo za cieľ zrušenie zvrhlého systému vylučovania toho, čo ľudia „nazývali čistým“ – 
v mene poriadku vecí očistených Bohom, stvoriteľom a udržovateľom života.“220 

Ježiš okrem očisťovania vecí, ktoré boli v skutočnosti čisté, očisťoval aj to, čo v skutočnosti čisté 
nebolo. Tento čin nazýva Volf pretvorením („re ‑making). V evanjeliách sa na viacerých miestach stre-
távame s Ježišovým očisťovaním ľudí posadlých nečistými duchmi či uzdravovaním chorých. Ježišovu 
návštevu kraja Gerazénov (Mk 5, 1 – 20) označuje Volf ako jasný príklad toho, čo znamená Ježišovo 
pretvorenie: Ježiš si všíma i ľudí, ktorí boli opanovaní nečistými duchmi, ktorí ich odrezali od bežného 
života v spoločnosti, do ktorej patrili a nútili ich vo vnútorných konfliktoch vyhľadávať spoločenstvo 
na cintorínoch. Ježišovým zásahom pretvorenia sú títo ľudia zbavení svojho trápenia a vracajú sa do 
bežného života vo svojom predchádzajúcom spoločenstve.

Neskôr, na základe evanjeliovej správy opisujúcej stretnutie Ježiša s colníkom Zacheom si všimne-
me Ježišov čin pretvorenia (re -making) ešte raz bližšie.

Kontrolné otázky:
Ako opisuje Miroslav Volf stratégiu Ježišovho prístupu k zjavným hriešnikom? (2 kroky)
Čo označuje Volf pojmom preznačenie?

2.1.2.3 Úsilie o falošnú čistotu ako zdroj vylúčenia

Základom a jadrom Ježišovho boja s vylučovaním, ako nám ho zobrazuje Nová zmluva, je Ježišova 
téza, že zdrojom ľudského zla nie je niečo, čo je vonkajšie (nie sú to nejaké nečisté veci, pokrmy), ale 
predovšetkým to, čo je vo vnútri človeka: nečisté srdce. (Mk 7, 15). Volf na základe Ježišovej dvojitej 

219 Volfom naznačená stratégia Ježišovho prístupu k hriešnikom (prezančenie a pretvorenie) dokazuje, že označenie 
sociálneho vylúčenia ako hriechu je správne. Neskôr si ukážeme v čom.

220 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 50
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stratégie preznačenia a  pretvorenia upozorňuje, že u  človeka vyvstáva v  mnohých prípadoch ako 
ústredný rys hriechu paradoxne práve ľudské úsilie o čistotu – pred ľuďmi, ale aj pred Bohom. Jasnou 
ilustráciou takéhoto prístupu je podobenstvo o farizejovi a publikánovi (Lk 18, 9 – 11).

Práve falošnou, umelou čistotou sa človek, ba aj celé spoločenstvo vyčleňuje z okolitého sveta, 
ktorý je podľa neho poškvrnený hriechom, nečistotou. Toho, kto svojou inakosťou porušuje jeho umelé 
hranice, vylučuje zo svojho srdca. Volf v tomto kontexte nazerá na tento hriech ako na „čistotu, ktorá 
radšej túži po svete vyčistenom od druhých, než po srdci očistenom od zla, ktorá druhých vyháňa tým, 
že čisté prehlasuje za nečisté a nečistým odmieta pomôcť z ich nečistoty.“221 Vyjadrené inak – hriech 
sa v tomto prípade stáva „vôľou k očiste, odvracajúcou sa od duchovného života svojho „ja“ a zameria-
vajúceho sa na kultúrny svet tých druhých, kde spiritualita (…) je zamieňaná za široko poňatú „poli-
tiku“.“222 Lévy upozorňuje na nebezpečenstvo takejto logiky, ktorá vedie k vyháňaniu, redukcii, segre-
gácii či až k eliminácii.223 Pracovnými stratégiami tejto politiky je eliminácia, asimilácia, udeľovanie 
statusu menejcennosti či odmietnutie vo forme opustenia.224 

Ježiš sa teda jasne a veľmi konkrétne stavia proti takýmto praktikám, ktoré môžeme považovať 
za symbolické sociálne vylúčenie. Aj napriek opozícii, ktorá vznikla voči Jeho názorom, jednoznačne 
trval na tom, že symbolické bariéry, ktoré vystavala falošná nábožnosť a ktoré robia z nevinných ľudí 
hriešnikov – musia byť najprv demaskované a následne zničené. Na viacerých miestach Novej zmluvy 
môžeme vidieť, že Ježiš prejavuje mimoriadnu citlivosť pre skutočnosť, že niektorí ľudia netrpia v sku-
točnosti pre vlastné hriechy, ale preto, že sa voči nim previňuje niekto iný.225 

Ako si môžeme všimnúť – Ježiš svojou dvojitou stratégiou preznačenia a premeny, ako ju výstižne 
charakterizoval vo svojom diele Miroslav Volf, jednoznačne odsúdil svet vylučovania. Svet, v ktorom 
boli a sú nevinní označovaní nálepkami zlých a nečistých a následne sú ako nečistí vyháňaní a vylu-
čovaní. Ježiš zároveň radikálne odsudzuje svet náboženstva, v ktorom sú tí, ktorí sa previnili už nie 
vyhľadávaní a s  láskou navracaní a začleňovaní späť do spoločenstva. Odsudzuje svet náboženstva, 
v ktorom sú tí, ktorí sa previnili ponechávaní na jeho okraji či dokonca z neho úplne vylúčení. Pretože 
on sám, ako poukážeme neskôr, prichádza ako ten, ktorý prišiel hľadať a spasiť stratených.

Kontrolné otázky:
Ako sa môže stať kresťanské úsilie o etickú čistotu zdrojom sociálneho vylúčenia?

221 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 50

222 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 50 – 51

223 Na toto nebezpečie upozorňuje LÉVI, Bernhard – Henri: Gefährliche Reinheit. 1. vyd. Translation: Maribel Köni
ger. Wien: Passagen Verlag, 1995

224 Eliminácia je azda najextrémnejším prejavom vylúčenia, ktorý sa prejavuje zabitím, či v dejinách nezriedkavým 
posielaním do vyhnanstva.

Asimilácia, ktorá je vľúdnejšou formou eliminácie, umožňuje obetiam prežiť, ak sa prispôsobia a prostredníc
tvom radikálnej zmeny svojej totožnosti sa stanú súčasťou majoritnej spoločnosti. V určitých prípadoch sa majo
ritná spoločnosť uspokojuje i s udelením statusu menejcennosti, ktorý v budúcnosti zabezpečí, že tí druhí budú 
bývať v im vyhradenom priestore a robiť to, čo im bude umožnené.

Odmietnutie vo forme opustenia sa prejavuje najmä v postoji krajín bohatého Západu voči ostatným chudobným 
krajinám tretieho sveta, bohaté regióny v postoji k chudobným, alebo bohatí tvorcovia hodnôt voči spodine. Pokiaľ 
druhí nám nemôžu poskytnúť tovary a služby, o ktoré stojíme, uzatvárame sa voči nim, aby si ako hovorí Volf „ich 
vychrtlé a zmučené telá nemohli na naás robiť nejaký nárok“. Správame sa tak presne ako kňaz a levíta, ktorí sa 
v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi tomu, ktorý potreboval pomoc jednoducho vyhli.

Cf.: VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconcilia
tion. Nashville: Abingdon Press 1996 s. 50 – 52

225 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 50 – 52
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Aký postoj zaujíma Ježiš k vylučovaniu blížnych na základe falošnej čistoty, 
či nábožnosti?

Aké rysy by nemalo mať úsilie kresťana o čistotu a posvätenie?

2.1.3 Sociálne začleňovanie z pohľadu zvesti Novej zmluvy

2.1.3.1 Zápas o charakter a podobu Ježišovej služby

Aby sme Ježišovo dielo a poslanie pochopili správne a nevynechali z neho okrem základných, ani 
jeho jemnejšie nuansy, pokúsime sa ho vykresliť na základe vybraných častí evanjelií – najmä však 
evanjelia podľa Lukáša.

Už v prvej kapitole evanjelia podľa Lukáša sa stretávame s dvoma proroctvami (Lk 1, 46 – 55. 1, 68 
– 79), ktoré upozorňujú na narodenie dvoch detí, s príchodom ktorých nastanú významné zmeny: tým 
prvým bol Ján Krstiteľ a druhým Ježiš z Nazareta. Z proroctva Márie (Lk 1, 46 – 55) môže už i nezaujatý 
čitateľ jasne usudzovať, že ten, ktorého narodenie tu je oznámené, bude nositeľom radikálnych zmien. 
V nasledujúcej časti si chceme všimnúť o aké zmeny išlo, samozrejme v kontexte dobových očakávaní.

Pre krátkosť priestoru sa posunieme o  niekoľko kapitol ďalej a  všimnime si Ježišovo poverenie 
a skúšku, ktorú následne podstupuje v pokúšaní na púšti (Lk 3, 21 – 4, 14). Po Ježišovom krste sa Ježiš 
modlí. Následne sa otvorilo nebo, z ktorého zostupuje na modliaceho sa Ježiša Duch Svätý v podobe 
holubice a z nebies zaznieva hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.“ (Lk 3, 22). Tieto slová 
sú odkazom na Žalm 2, 7 a slová proroka Izaiáša (42, 1). Ak v Božom hlase z nebies spoznávame odkaz 
na uvedené texty, jedná sa tu o  jednoznačné spojenie dvoch motívov: motívu dosadenia na trón (Ž 
2)226 s motívom trpiaceho služobníka (Iz 42). Tento text, ako naznačuje Howard Yoder vo svojom diele 
Ježišova politika – Vicit agnus noster, môžeme chápať ako Božie splnomocnenie k Ježišovmu spásode-
jinnému poslaniu.227 Podľa Yodera je práve v týchto slovách zdôraznené poverenie Ježiša k tomu, aby sa 
stal v dejinách Mesiášom a služobníkom, nositeľom Božej lásky a zasľúbení. Jeho poslanie je následne 
ešte jasnejšie definované skúškou, ktorú Ježiš podstupuje v pokúšaní na púšti.

Howard Yoder v pohľade na Lukášovu správu o pokúšaní Ježiša na púšti naznačuje, že pokušiteľov 
„hypotetický sylogizmus“ – „ak si Syn Boží“ nie je na tomto mieste použitý v zmysle zdôraznenia me-
tafyzického synovstva, ale v zmysle vladárstva. Yoder argumentuje, že oslovenie „Syn Boží“ nemohlo 
v aramejčine označovať ontologickú súpodstatnosť Syna s Otcom, aby pokušiteľ mohol „ako prvý mys-
liteľ chalcedónskej proveniencie“ meditovať nad tým, ako môže Ježiš, zdieľajúci Božie atribúty byť zá-
roveň všemohúcim a zároveň pokúšaným. Zmienka o Synovi Božom v Žalme 2, 7 je odkazom na kráľa. 
Preto tu Yoder správne naznačuje, že „pokušiteľ nestavia pred Ježiša nič iné, ako alternatívnu možnosť 
výkonu kráľovskej moci.“228

V čom spočíva jeho alternatívnosť? Prvé pokušenie sa v kresťanskej cirkvi spravidla chápe ako ob-
raz Ježišovho premoženia náklonnosti zneužiť svoju božskú moc na konanie divov. Z biblického textu 
poznávame, že Ježiš si je veľmi dobre vedomý toho, že musí vždy s istotou vedieť či je v súlade s Božou 
vôľou, keď má svoju Božiu moc použiť na zázrak. Nielen v tejto chvíli, ale aj počas neskoršej služby sa 
Ježiš musel rozhodovať či zasiahne do situácie, v ktorej bol svojou božskou mocou, čo by znamenalo – 
ako poznamenáva Gábriš len „chvíľkovú pomoc“ pre neho a zdanlivo aj pre Božie kráľovstvo. No takýto 

226 Bližšie k výkladu žalmov nástupu na trón (Ž 2, 72, 89 a 110) a k priebehu nástupu nového kráľa na trón vo vzťahu 
k Ježišovi pozri: SCHIERSE, Franz Joseph: Biblická teologie – Christologie. 1. vyd. Praha: Zvon 1992 s. 54

227 YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Ma
cek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 34

228 YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Ma
cek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 34
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zásah by bol vykonaný za cenu toho, že nepôjde cestou utrpenia, ktorú mu určil nebeský Otec. Ježiš 
spoznal a aj ukázal, že záchranu pre seba, ani pre nikoho nečaká od chvíľkového zázraku, ale od stálej 
prítomnosti Boha. Dokonca vo svojom hlade nevidel ani popretie slov, ktoré zazneli pri Jeho krste. 
Preto odmietol pochybovať o svojom Otcovi tým, že by siahol k zázraku.229 

Ešte zaujímavejšie z pohľadu sociálnej etiky však vykladá prvú alternatívu ponúkanú Ježišovi po-
kušiteľom Yoder. Alternatívu, ktorú ponúkol satan Ježišovi, nazýva alternatívou ekonomickou. Yoder 
tvrdí, že Ježiš, ktorý po štyridsať dňovom pôste vyhladol, nemal pri slovách pokušiteľa nabádajúcich ho 
na premenenie kameňa na chlieb na mysli len svoje nasýtenie. Ležala pred ním aj iná možnosť, ktorá 
mohla byť posilňovaná čerstvou a intenzívne prežívanou skúsenosťou hladu: vyjadriť svoje mesiášstvo 
tým, že nasýti nielen seba či svojich stúpencov, ale celé zástupy, ktoré ho následne slávnostne prokla-
mujú za Kráľa.230 

James v tomto kontexte konštatoval, že to nebol ani tak vlastný hlad, nad ktorým Ježiš na púšti 
premýšľal, ako skôr hlad veľkých zástupov chudobných tohto sveta. V  odmietnutí tohto pokušenia 
Ježiš odmieta diablom ponúknutý princíp pre Jeho celú mesiášsku službu: „najprv raj na zemi, potom 
raj v nebesiach.“231 

Nakoniec – aby sme boli presní, musíme konštatovať, že div nasýtenia zástupov Ježiš vykonal – 
ale v úplne inej situácii a v úplne inom kontexte. A nebol to o nič menší div než ten, o aký ho žiadal 
Satan. Avšak pri tomto nasýtení zástupov nebolo nič z aspektu pochybovania o pravdivosti Božieho 
priznania sa k  Ježišovi ako k Božiemu Synovi. Preto bol Ježiš ochotný svojou Božou mocou nasýtiť 
veľké zástupy.232 

Prejdime k pokúšaniu druhému: Ak sme pri Ježišovom krste citovali siedmy verš druhého žalmu, 
pri druhom pokúšaní Satanom – „ak sa teda pokloníš predo mnou, Tvoje bude všetko“ (Lk 4, 7), satan 
prechádza priamo k veršu 8: „Žiadaj si odo mňa a dám Ti národy za dedičstvo, a končiny zeme do vlast-
níctva“ (Ž 2, 8). Gábriš pri výklade tohto pokušenia konštatuje, že kým v ostatných dvoch pokušeniach 
išlo primárne o spoľahnutie sa na Božiu moc, v tomto pokušení sa Ježišovi ponúka spoľahnutie sa na 
„moc a slávu Božieho nepriateľa – ak by bol Ježiš ochotný konať síce navonok svoje dielo, ale konať ho 
v poslušnosti Satanovi.“233 

Satan ponúka Ježišovi ľahšiu a pohodlnejšiu cestu k získaniu sveta pre Božie kráľovstvo, pod Božiu 
moc. Satan ju predstavuje tak, že Ježiš sa môže na ceste vyhlásenia a nastolenia Božieho kráľovstva vy-
hnúť všetkým ťažkostiam, utrpeniu ba aj krížu. Za podmienky, že sa stane takým Mesiášom, akého oča-
kávali Židia: vládcom Izraela, vládcom nepriateľmi okupovanej zeme. Veď predsa prišiel na to, aby bol 
Mesiášom. Satan mu tu ponúka rýchle a bezproblémové získanie tohto titulu – jeho vlastnou mocou 
(či pomocou). Ježiš však poznáva, že to nie je vôľa Otcova, ale vôľa ľudí – mať pozemského panovníka, 
ktorý naplní ich vlastné predstavy o prichádzajúcom Mesiášovi. Navyše, k naplneniu tejto predstavy 
ľudí by mu dopomohol svojou mocou nie Boh, ale Satan. Aj tomuto pokušeniu s jasným politicko-spo-
ločenským obsahom tak Ježiš dôverujúci Otcovi a Jeho Slovu odoláva.234 

229 GÁBRIŠ, Karol: Kristus (Mesiáš) – Ježiš. 1. vyd. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského: Brati
slava 1995 s. 99

230 YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Ma
cek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 34

Možnosť takéhoto spôsobu výkladu prvého pokušenia naznačuje aj skutočnosť, že niektorí biblisti zdôrazňujú 
pri tomto mieste paralelu z 5M 8,3. Robí tak napríklad SCHNACKENBURG, Rudolf: Der Sinn der Verschung Jesu 
bei den Synoptikern. In. Theologische Quartalschrift (Tubingen, Ravensburg, Stuttgart) 132, (1952) s. 315

231 Cf.: JAMES, Sturart Stewart: The life and teaching of Jesus Christ, SCM: London 1933 s. 39 nn
232 Cf.: GÁBRIŠ, Karol: Kristus (Mesiáš) – Ježiš. 1. vyd. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského: 

Bratislava 1995 s. 99
233 GÁBRIŠ, Karol: Kristus (Mesiáš) – Ježiš. 1. vyd. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského: Brati

slava 1995 s. 100
234 Cf.: GÁBRIŠ, Karol: Kristus (Mesiáš) – Ježiš. 1. vyd. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského: 

Bratislava 1995 s. 100
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V poslednom pokúšaní je Ježiš postavený na okraj nástrešia chrámu. Yoder tu cituje Nielsa Hyld-
hahla, ktorý vidí v zhodení z nástrešia chrámu podľa predpisov Mišny (v kombinácii so správami o mu-
čeníctve Jakuba) predpísaný trest za rúhanie. V takom prípade by išlo o pokušenie Ježiša vidieť samého 
seba ako toho, ktorý prijíma trest za dovolávanie sa Božskej autority na svoju osobu, avšak pred jeho 
verdiktom by bol zázračne zachránený.235 Takéto zostúpenie z  tak symbolického miesta, akým bolo 
nástrešie Jeruzalemského chrámu by nepochybne znamenalo jasný „signál k nábožensko-politickému 
oslobodeneckému boju“ a z Ježiša by sa tak stal len „nositeľ konečného triumfu v štýle role, o ktorú 
sa uchádzali pseudomesiášski pretendenti, o ktorých prinášajú pre danú dobu dostatočné svedectvá 
Nová zmluva a Josephus Flavius.“236 

Zo správ o pokúšaní Ježiša môžeme dedukovať pre nás niekoľko dôležitých skutočností: Ježiš ne-
prichádza na svet ako sociálny reformátor, ktorý prišiel, aby vyriešil spoločenské a sociálne problémy 
svojej doby. Ak by tomu tak bolo, azda by sa ujal aspoň jednej z uvedených možností, ktoré mu ponúka-
li možnosť získať si priazeň zástupov, získať moc a prestíž a poskytnúť tak priestor na ponuku riešení.

V druhom a treťom pokúšaní sme si mohli všimnúť, že jeho zámerom nie je stať sa vládcom sve-
ta, ktorý vyslobodí porobený Izraelský ľud v duchu predstáv zelótov či zbožných farizejov. Prichádza 
s vlastným programom, s vlastnou cestou záchrany, ako ten, ktorý je poslaný Otcom a v dôvere v Otca 
dáva poznávať Božiemu ľudu vlastnú cestu spásy.

V nasledujúcej časti sa preto pokúsime postihnúť aspoň časť z toho, v čom Jeho cesta záchrany 
spočíva a aké má dôsledky pre:

•	 život kresťanov v kresťanskom spoločenstve,
•	 životné príbehy chudobných, sociálne vylúčených a marginalizovaných ľudí v minulosti či 

dnes.

2.1.3.2 Vyhlásenie programu

Bezprostredne po správe o pokúšaní Ježiša prináša evanjelista Lukáš správu o Ježišovom vystúpe-
ní. Ježiš prichádza do Nazareta, kde v sobotu vstupuje do synagógy. Tam mu podávajú knihu proroka 
Izaiáša, z ktorej číta text Iz 61, 1 – 2. Ostatní dvaja synoptickí evanjelisti Matúš a Marek začínajú svoje 
evanjeliá tým, že svojim čitateľom podávajú správu o tom, čo obsahuje zvesť, ktorú Ježiš začína učiť. 
Obaja zhodne upozorňujú, že Ježiš nadväzuje na zvesť Jána Krstiteľa – „Priblížilo sa kráľovstvo nebeské: 
čiňte pokánie a verte v evanjelium!“ Aj evanjelista Lukáš hovorí o zvestovaní o „zvestovaní kráľovstva 
Božieho“, avšak robí tak až o niečo neskôr (4, 43). Yoder správne pripomína, že Lukáš tak robí neskôr 
preto, lebo priblíženie Ježišovej zvesti pomocou takýchto výrazov by pre Teofila nemalo tak hutný 
význam ako pre Markových či Matúšových čitateľov. Evanjelista Lukáš preto uvádza namiesto priblí-
ženia Ježišovej zvesti pomocou stručne formulovaných teologických výrazov obsiahlejšie vyhlásenie 
Ježišovho programu v Nazaretskej synagóge.237 

235 Citované podľa: YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. 
prekl. Petr Macek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 36

236 SCHNACKENBURG, Rudolf: Der Sinn der Verschung Jesu bei den Synoptikern. In.: Theologische Quartalschrift 
(Tubingen, Ravensburg, Stuttgart) 132, (1952) s. 315 Citované podľa: YODER, John Howard: Ježíšova politika. 
Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Macek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 37

237 YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Ma
cek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 37
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Slová proroka Izaiáša (61, 1 – 2), ktoré Ježiš číta, obsahujú jasné mesiášske očakávania, včítane 
obsahového vymedzenia mesiášskeho poslania.238 Evanjelista Lukáš ich zaznamenáva nasledovne:

„Duch Pánov nado mnou;
lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium,
uzdravovať skrúšených srdcom,
poslal ma hlásať zajatým prepustenie
a slepým navrátenie zraku,
utláčaným oslobodenie,
a zvestovať vzácny rok Pánov.“ (Lk 4, 18 – 19)

Týmito slovami prorok Izaiáš – vykladačmi neraz označovaný ako „evanjelista medzi prorokmi“ 
predstavuje poslucháčom hovoriaceho bez toho, aby ho pomenoval, pričom im umožňuje vidieť kým 
vlastne je priamo z toho, čo hovorí. Lenski vo výklade tohto starozmluvného citátu vo svojom výkla-
de Evanjelia podľa Lukáša postupuje vylučovacou metódou: dedukuje, že týmito slovami nemôže byť 
predstavovaný Boh – pretože Boh nemôže byť pomazaný Duchom. Nemôže to byť ani samotný prorok 
Izaiáš, ktorý by hovoril sám o sebe, pretože jednak by to bola v celej jeho knihe novinka, a napokon 
takto by pripisoval sám sebe atribúty moci, ktoré v celej jeho knihe pripisuje jedine veľkému Ebed 
Yahve, Yahveho služobníkovi – Mesiášovi.

A tak – konštatuje Lenski – otázka o kom hovorí toto proroctvo „ostáva na samotnom Ježišovi, 
ktorý Izaiášove slová vykladá takým spôsobom, že oni odkazujú priamo na Neho samého.“239 

Ako môžeme vidieť, vyhlásenie Ježišovho programu sa deje vo veľkej miere prostredníctvom poj-
mov, ktoré majú významný sociálny presah do spoločnosti. Hovorí sa v ňom o zvesti evanjelia chudob-
ným, prepustení zajatých, uzdravení slepých, oslobodení utláčaných… Preto si musíme položiť otázku: 
Ako máme chápať tieto slová, ktorými vyhlasuje Ježiš svoj program v zmysle rôznorodých mesiášskych 
očakávaní svojej doby? V čom bude spočívať hlavné ťažisko Jeho mesiášskeho poslania a pôsobenia?

Legitímnosť prvej otázky – ako chápať slová svojho programového vyhlásenia, ktoré Ježiš pred-
náša v Nazaretskej synagóge nám môže podčiarknuť modlitba za príchod Mesiáša, ktorú nachádzame 
v Žalmoch Šalamúnových. Ich vznik sa datuje okolo roku 60 pred Kristom v kruhoch farizejov:

„Pohliadni, Pane,
a ustanov im za kráľa Syna Dávidovho
na dobu, ktorú si Ty určil, Bože,
aby vládol nad Tvojim služobníkom Izraelom.
Opáš ho silou, aby mohol zničiť nespravodlivé kniežatá,
aby očistil Jeruzalem od národov,
ktoré šliapu v ňom na jeho záhubu,
aby s múdrou spravodlivosťou vyhostil hriešnikov z dedičstva,
aby rozbil namyslenosť hriešnika ako hrnčiarske nádoby…
Potom zhromaždí svätý ľud, ktorý povedie so spravodlivosťou,
a súdiť bude kmene ľudu, posvätené Hospodinom, Jeho Bohom …

238 Biblisti vedú mnohé teologické diskusie o tom, či si uvedený biblický text Ježiš vybral sám, alebo sa riadil pevne 
ustanoveným poriadkom čítania biblických textov. Otázne je tiež to, či v  Jeho dobe existoval pevný lekcionár 
s predpísanými biblickými textami. Viacerí exegéti sa však domnievajú, že v Ježišovej dobe ešte neexistoval pevne 
ustálený lekcionár, ktorý by predpisoval pravidelné čítania prorockých textov. Preto sa môžeme skôr domnievať, 
že Ježiš si vybral tento text zámerne. Viac k uvedenej problematike pozri: YODER, John Howard: Ježíšova politika. 
Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Macek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 37 – 38

239 LENSKI, Richard, Charles, Henri: Commentary on the New Testament. The Interpretation of St. Luke´s Gospel. 
1. vyd. Minneapolis: Augsburg Fortress 1964 s. 250
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Bude súdiť ľudí a národy svojou múdrou spravodlivosťou.
Bude mať národy, aby slúžili pod Jeho jarmom,
oslávi Hospodina zjavne po celej zemi,
očistí Jeruzalem posvätením, ako to bolo od počiatku…
Sám kráľ bude nad nimi spravodlivý a poučený Bohom,
za Jeho dní nebude medzi nimi neprávosti,
lebo všetci budú svätí.
Ich kráľom bude Pomazaný Hospodinov.“ (Žalmy Šalamúnove 17, 21 – 24. 26. 29 – 30. 32) 240

Schierse vo svojom hutnom dielku upozorňuje na skutočnosť, že mesiášske predstavy v novozá-
konnej dobe vôbec neboli jednotné. Uvedený citát Žalmov Šalamúnových nám v plnej farebnosti uka-
zuje, že široko formulované nacionálne a náboženské nádeje otvárali možnosti rôznych a pomerne od-
lišných interpretácií úlohy a poslania Pomazaného – Mesiáša.241 Rôznorodosť názorov na prostriedky, 
ktoré mohli urýchliť príchod Mesiáša a s ním aj Božieho kráľovstva si zhrnieme v nasledujúcej tabuľke. 
Práve oni nám jasne poukazujú na pluralitu názorov raného židovstva v očakávaniach Mesiáša:242

Náboženská skupina Prostriedky

Farizeji Zachovávanie Zákona, dobré skutky

Saduceji Obetný kult v jeruzalemskom chráme

Esséni Utiahnutie sa do púšte, sprísnená rituálna čistota, pre značnú 
časť príslušníkov zrieknutie sa manželstva

Zelóti Svätá vojna, ozbrojené povstanie

Apokalyptici Pokánie, vypočítavanie konca vekov, mučeníctvo v časoch 
posledného súženia

Ján Krstiteľ Pokánie a krst, modlitba a pôst

Kým zelóti – vidiac riešenie náboženských, nacionálnych, ale i sociálnych problémov v príchode 
Mesiáša, prichádzajúceho Mesiáša vyhľadávali v  radoch svojich vodcov a snažili sa svojimi častými 
vzburami rozpútať svätú vojnu, ktorá by viedla ku konečnému víťazstvu; zbožní farizeji naopak – oča-
kávali Mesiášskeho kráľa jedine od Boha. Dúfali, že nie násilie či svätá vojna, ale len modlitby a dôklad-
né plnenie Zákona môže pohnúť Hospodina k tomu, aby zoslal Pomazaného – Mesiáša.243 

Akým spôsobom naplní svoje mesiášske poslanie Ježiš? A to zvlášť v situácii, keď si za centrálnu 
črtu svojej zvesti volí zvesť o prichádzajúcom Božom kráľovstve?! O kráľovstve, v ktorom príde sám 
Boh, zosadí z trónu cudzích okupantov, oslobodí svoj ľud spod cudzej okupácie, ale aj od zdierania 
domácimi elitami.

Táto zvesť musela byť veľmi príťažlivá predovšetkým pre príslušníkov nižších a stredných vrstiev 
palestínskej populácie, ktorej sociálne utrpenie sa prejavovalo vo viacerých rovinách:

•	 politicky – stratou národnej suverenity pod Rimanmi, napätými vzťahmi medzi židovskou 
aristokraciou, herodesovskou monarchiou a rímskou okupačnou mocou

240 Citované podľa: APOKRYFY; Mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej zmluvy podľa Septuaginty. Prekl. 
Karol Gábriš. 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vydavateľstvo VESNA Bratislava pre Tranoscius 1990 s. 288 – 289; Pozri 
i komentár profesora Gábriša k uvedenému žalmu – s. 364 – 367

241 SCHIERSE, Franz Joseph: Biblická teologie – Christologie. 1. vyd. Praha: Zvon 1992 s. 52 – 53
242 Podľa: SCHIERSE, Franz Joseph: Biblická teologie – Christologie. 1. vyd. Praha: Zvon 1992 s. 36 – 37
243 Cf.: SCHIERSE, Franz Joseph: Biblická teologie – Christologie. 1. vyd. Praha: Zvon 1992 s. 35 – 37. 53
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•	 ekonomicky – ekonomickým útlakom v  dôsledku súperenia medzi rímskou a  domácou 
elitou o  nové zisky, čo sa prejavovalo predovšetkým neúnosným daňovým zaťažením 
obyvateľstva

•	 kultúrne – najmä príchodom nových kultúrnych prvkov helenizácie podmienenej predo-
všetkým rímskou okupáciou (včítane tlakov do náboženského priestoru)

Ježišova zvesť v kontexte uvedených problémov svojej doby, ale iste aj vďaka svojmu charakteru, 
veľmi skoro nadobudla aj politický rozmer.244 

Domnievame sa, že len jasná odpoveď na otázku, akým spôsobom naplní Ježiš svoje mesiášske posla-
nie sa môže stať základným predpokladom správneho zhodnotenia – či, nakoľko a akým spôsobom 
vyznačila Ježišova mesiášska služba jednu z možných ciest k podpore sociálnej inklúzie v cirkvi, ale aj 
v širšej spoločnosti.

Aby sme mohli odpovedať na obe otázky, vráťme sa v hľadaní odpovede na prvú z nich – k slovám 
Ježišovej programovej kázne a priblížme si, čo tieto znamenajú v kontexte učenia samého Ježiša. Slová 
– „Duch Pánov nado mnou“, ako aj ich pokračovanie „lebo ma pomazal chudobným zvestovať evanjelium“ 
jednoznačne nadväzujú na udalosť zostúpenia Ducha Svätého na Ježiša pri Krste Svätom (3,22). Zosla-
nie a prebývanie Ducha Svätého predstavuje pomazanie pre Jeho úrad a  tiež naplnenie Izaiášovho 
proroctva.245 

Ježiš sa nepridáva konformným spôsobom k žiadnej z hebrejských mesianistických tradícií (ako 
sme si ich stručne naznačili), ale volí si svojský, vlastný druh „mesianizmu“.

Ježiš slovami prednesenými v Galilejskej synagóge vyhlasuje začiatok realizácie nového režimu, 
ktorý bude mať nielen náboženské, ale i spoločenské a sociálne dôsledky: bohatí budú dávať chudob-
ným, zajatci budú prepustení a tí, ktorí prijmú evanjelium o svojej spáse si osvoja nový spôsob mysle-
nia, ktorý označujeme biblickým pojmom „metanoia“. Týmto „režimom“ – ako sme ho nazvali, je Božie 
kráľovstvo, ktoré v Ježišovi prichádza a realizuje sa vo svete.

Ježiš vo svojej programovej reči v nazaretskej synagóge nadväzuje aj na prorockú líniu chápania 
milostivého roku Hospodinovho a vyhlasuje nový rok milosti Hospodinovej. Ten je časom, keď sa všet-
ky nerovnosti a neprávosti nazbierané za mnoho minulých rokov vymazávajú a celý Boží ľud začína ži-
vot nanovo z rovnakej štartovacej čiary.246 Inováciu Ježišovej interpretácie vyhlásenia milostivého roku 
Hospodinovho môžeme vidieť v reakcii galilejských na Ježišovu zvesť: pretože Ježiš nevyhlasuje nový 
rok milosti Hospodinovej podľa Yodera len židovskému národu, ale aj pohanom. Yoder jasne poukazu-
je, že prorocké slová o oslobodení zajatcov a zdeptaných nemôžu mať na mysli len Izrael či židovský 
národ ako utláčaný celok. Sloboda, ktorú však vyhlasuje Ježiš nie je chápaná a vymedzená len takto 

244 Cf.: THEISSEN, Gerd: Galilejský. Historické bádání o Ježíši formou vyprávění. 1. vyd. Praha – Třebenice: Kalich – 
Mlýn 1996 s. 104 – 115

VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 85 – 86

245 Cf.: LENSKI, Richard, Charles, Henri: Commentary on the New Testament. The Interpretation of St. Luke´s Gospel. 
1. vyd. Minneapolis: Augsburg Fortress 1964 s. 249

246 YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a  její spoločenský dosah. prekl. Petr 
Macek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 38 Yoder vo svojom diele poukazuje, že obsahom milostivého roku Hospo
dinovho boli štyri príkazy: neobsiatie poľa, vymazanie dlhov, prepustenie otrokov a navrátenie podielu vlastníctva 
každému členovi rodiny. Jednu kapitolu svojej monografie venuje výskumu, v ktorom pátra po náznakoch týchto 
štyroch konkrétnych opatrení v jednotlivých evanjeliách. Vo svojom výskume prichádza k záveru, že Ježiš vyhlásil 
v roku 26 post. milostivý rok Hospodinov podľa mojžišovských nariadení. Toto odpočinutie podľa neho mohlo 
vyriešiť sociálne problémy Izraela, pretože jeho súčasťou bolo zrušenie dlhov a prepustenie dlžníkov, ktorí sa pre 
svoju insolventnosť stali otrokmi. Realizácia milostivého roku Hospodinovho nemala byť dobrovoľná, pretože 
podľa Yodera jednoznačne „patrila k signálom Božieho kráľovstva.“ (s. 73) Cf.: s. 66 – 80
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úzko. Nový vek je Ježišom vyhlásený pre všetkých ľudí – včítane pohanov.247 A to je ďalší z významných 
inkluzívnych aspektov Ježišovej služby a poslania.

Môžeme súhlasiť s Yoderovou tézou, že v Ježišovom vystúpení tak môžeme pozorovať „viditeľnú 
spoločensko ‑politickú a ekonomickú premenu vzťahov medzi Božími ľuďmi, uskutočnenú Božou interven-
ciou v osobe Ježiša ako toho, ktorý je Pomazaný a obdarený Duchom.“248 

Kontrolné otázky:
Aké Ježišove slová môžeme považovať za vyhlásenie jeho programu?
Čo je obsahom Ježišovho programu?

2.1.3.3 Ježiš a inkluzívnosť Jeho postojov

V kapitole 2.1.2.1 Ježiš prijíma colníkov a hriešnikov sme naznačili, že jedným zo základných rysov 
Ježišovho verejného pôsobenia bolo intenzívne nadväzovanie spoločenstva s hriešnikmi – teda ľuďmi, 
ktorí boli vytesňovaní na okraj spoločnosti. Ježiš sa svojím postojom zásadnej agapickej lásky postavil 
do opozície proti jednostranným morálnym zástancom čistoty, ktorej dosahovanie plodilo v koneč-
nom dôsledku len stigmatizáciu nečistých a ich následné vylučovanie nielen z duchovného spoločen-
stva, ale aj zo spoločnosti vôbec.

V nasledujúcich štyroch podkapitolách chceme poukázať, že Ježišov postoj lásky k blížnemu mô-
žeme označiť za inkluzívny (teda zahŕňajúci, prijímajúci, akceptujúci iných), a to hneď v štyroch na-
sledovných rovinách:

•	 vo vzťahu k chudobným,
•	 vo vzťahu k bohatým,
•	 vo vzťahu k zjavným hriešnikom,
•	 v ustanovení nového spoločenstva cirkvi (koinonia).249 

2.1.3.3.1 Ježiš sa stotožňuje a identifikuje s chudobnými

Nielen v Lukášovom, ale vo všetkých štyroch evanjeliách môžeme jasne vidieť, že pri realizácii 
svojho poslania ide Ježiš priamo za tými, ktorí pre tento svet nič neznamenajú, ktorých svet považuje 
za odpadky: prichádza k chudobným, chorým, opovrhovaným a z „dobrej“ spoločnosti vylučovaným. 
Cladude Tresmontant vo svojom diele, v ktorom sa snaží interpretovať učenie Ježiša Krista konštatuje, 
že kým v dejinách ľudstva učitelia, mudrci a filozofi – teda tí, ktorí iných učia a chcú odovzdať ľudstvu 
svoje výnimočné učenie sa so svojim učením obracajú predovšetkým k elite a kultúrne privilegizova-
nej vrstve, Ježiš robí pravý opak: tento „doktor“ alebo „učiteľ“, ako Tresmontant Ježiša nazýva – kráča 
„priamo k chudobným, pohŕdaným a pokorovaným, chorým, chromým a väzneným.“250 K chudobným 
nielen kráča, ale sa s nimi aj úplne stotožňuje. Počas svojho účinkovania sa Ježiš sám stáva jedným 

247 YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Ma
cek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 41

V období reformácie nadviazal na tradíciu jubilejného roka Karlstadt. Podľa Karlstadta by mal každý jeden deň 
kresťana znamenať to isté, čo znamenal jubilejný rok pre starovekého Izraelca. Viac pozri: LINDBERG, Carter: 
Beyond Charity: Reformation Initiatives for the Poor. 1. vyd. Minneapolis: Fortress Press 1993 s. 120 – 123

248 YODER, John Howard: Ježíšova politika. Vicit agnus noster – cesta kříže a její spoločenský dosah. prekl. Petr Ma
cek. 1. vyd. Eman: Benešov 2004 s. 40 – 41

249 Nakoľko ide o jeden z hlavných argumentov dizertačnej práce, v nasledujúcich podkapitolách ho rozpracovávame 
a rozvíjame širšie na základe štúdia vybraných biblických textov. V ďalšej časti sa na základe biblického štúdia 
pokúsime opísať cestu Božej starostlivosti o núdznych, ktorá úzko súvisí s realizáciou prichádzajúceho Božieho 
kráľovstva a s ustanovením cirkvi Vzkrieseným Kristom.

250 TRESMONTANT, Claude: Výklad učení rabbiho Ješuy. 1. vyd. Košice: Timotej 1993 s. 48
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z chudobných – ako sám hovorí svojim nasledovníkom: „Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale 
Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu.“ (Mt 8, 20).251 Ježiš tak na svojej mesiášskej ceste nekráča cestou 
slávy a moci, ale volí si mesiášsku službu v zmysle proroctva proroka Izaiáša o trpiacom Božom slu-
žobníkovi „Ebed Yahve“.

Paulos Mar Gregorios pri pohľade na Ježišovo mesiášstvo a Ježišov vzťah k chudobným vyvodzuje 
štyri zásadné princípy autentickej kresťanskej diakonickej služby lásky. Tieto princípy plne zachová-
vajú autentickú náplň Ježišovho prístupu k chudobným a marginalizovaným:

•	 ochotu trpieť s tým, komu slúži a ochotu vydať za neho seba samého,
•	 pokoru ako protiklad k nadradenosti seba samého a akceptovanie toho, komu slúži ako pro-

tiklad k povýšenosti,
•	 nevyužívať diakoniu (službu) ako príležitosť k  získaniu nadvlády, privilégií a  svojho 

postavenia,
•	 ochotu identifikovať sa s tým, komu slúžim až k bodu, v ktorom skladám svoj život v záujme 

toho, komu slúžim. 252 

Kým počas svojho pozemského pôsobenia patril Ježiš Kristus sám medzi chudobných obyvateľov Pa-
lestíny, po svojom vzkriesení sa s chudobnými a marginalizovanými stotožňuje úplne novým spôsobom, 
o ktorom hovorí svojim učeníkom a nasledovníkom v podobenstve o poslednom súde (Mt 25, 31 – 46).

Profesor Gábriš sa v svojom komentári k tomuto podobenstvu zamýšľa či Ježišove reči o poslednom 
súde, ako ich nachádzame v uvedenom podobenstve, máme vôbec považovať za podobenstvo. Uvedenú 
perikopu preto môžeme rozdeliť na dve časti: v rečiach Sudcu ide podľa neho skôr o opis budúcich uda-
lostí, ktorého zámerom je oboznámiť poslucháčov nie s tým, „ako sa posledný súd vykoná, ale skôr so 
zámerom stimulovať správne počínanie si Ježišových nasledovníkov.“ Samotné podobenstvo – vzaté 
zo životnej skúsenosti pastierov sa podľa Gábriša nachádza len vo veršoch 32 – 33.253 

Perikopa s podobenstvom o poslednom súde uzatvára v Matúšovom podaní cyklus o posledných 
veciach: perikopy o opatrnom a zlom sluhovi (Mt 24, 45 – 51) a o desiatich pannách (Mt 25, 1 – 13) zdô-
razňujú potrebu pripravenosti a bdelého očakávania, podobne ako i nasledujúce podobenstvo o hriv-
nách (Mt 25, 14 – 30). To navyše zdôrazňuje aj potrebu konať niečo tu a teraz – vo svete, v ktorom žije-
me. Podobenstvo o poslednom súde (Mt 25, 31 – 46) upresňuje a špecifikuje, čo konkrétne je potrebné 
konať.254

Podobenstvo začína veľkou scénou: „Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posa-
dí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje 
ovce od kozlov a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava.“ (Mt 25, 31– 33). Verš 31 zobrazuje príchod 
Krista ako Sudcu v  kráľovskej, monumentálnej podobe: prichádzajú s  Ním anjeli, ktorí tvoria dvor 

251 Iným klasickým biblickým miestom vyjadrujúcim Ježišovo poníženie je F 2, 5 – 7. Hoci Ježiš bol Božím Synom, 
nevyužil svoju rovnosť s  Bohom (ktorá mu zaručovala autoritu, moc, priviléhiá a  slávu) vo svoj prospech, ale 
dobrovoľne sa jej zriekol a prijal postavenie služobníka. Práve zo slov F 2, 7a (heautón ekénósen) bol vzatý pojem 
kenósis (slov. kenóza), ktorý sa začal používať v christológii pokoncilného obdobia v súvise s ponížením Božieho 
služobníka. Cf.: HERIBAN, Jozef: Kenóza. In: Príručný lexikón biblických vied. 3.vyd. Bratislava: Vydavateľstvo 
Don Bosco 1998 s. 574 – 575

252 GREGORIOS, Mar Paulos: The meaning and nature of diakonia. 1. vyd. Geneva: Risk Book Series nr. 38. WCC 
Publications – World Council of Churches 1988 s. 4

253 GÁBRIŠ, Karol: Ježišove podobenstvá II. 1. vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komen
ského v Bratislave 1991 s. 68 – 69

Stručný výklad podobenstva o poslednom súde podáva aj slovenský novozmluvník – Ján Grešo. Cf.: GREŠO, 
Ján: Sociálne myšlienky v Novej zmluve. In: KIŠS, Igor a kol.: Sociálna problematika v evanjelickej teológii. 1. vyd. 
Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2001 s. 26 – 27

254 Cf.: MRÁZEK, Jíří: Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. 1. vyd. Jihlava: Mlýn 2003 s. 185 – 186



76

okolo Jeho trónu. V nasledujúcom verši však prechádza Ježiš k obrazu pastiera, čím pripomína, že Sud-
com je Ježiš, ktorý je zároveň aj dobrým pastierom.255 

Ovce a kozly, ktoré sa v Palestíne väčšinou pásli spolu, boli oddelené. Ich oddelenie podľa Gábriša 
nebolo komplikované – umožňovalo to už ich sfarbenie: ovce boli biele, kozly zväčša čierne. Ovce boli 
považované za hodnotnejšie zvieratá, aj keď sú slabšie. Aj táto skutočnosť zdôrazňuje, že Ježiš má prá-
ve pre slabých zvláštne porozumenie: prichádzajúci Mesiáš pomáha práve chudobným a malým.

Hodnotenie súdu je vyjadrené už rozdelením a postavením na pravú a ľavú stranu. Pri súde nie je 
potrebné žiadne ďalšie skúmanie stavu vecí. Ovce sú na pravej, kozly na ľavej strane.256 Pravá strana 
bola strana šťastia – bola poprednejšia. Aj podľa tradovaných múdrostí starých rabínov mal byť na 
pravej strane raj, kým Gehenna mala byť na strane ľavej.257 

Správnosť postavenia jedných po pravici a druhých po ľavici je predstavená ako zvrchované roz-
hodnutie Sudcu, ktorý ho predstavuje ako dôsledok konania tých, ktorí si dôsledky svojho konania 
v  takomto rozmere súdu neuvedomovali. Ako správne zdôrazňuje Gábriš – „obraz nemýliaceho sa 
pastiera je výrokom o Bohu – On bude súdiť dokonale spravodlivo.“258

Zvláštnosťou a  špecifikom tohto biblického textu nie je skutočnosť, že zobrazuje Syna človeka 
ako Sudcu, ale že tento Sudca identifikuje seba samého s hladnými, smädnými, cudzincami, chorými, 
nahými a väzňami. Eduard Schweitzer v tejto súvislosti uvádza aj ďalšie biblické miesta, na ktorých sa 
Ježiš identifikuje s inými osobami. V evanjeliách sú tými, s ktorými sa identifikuje predovšetkým Jeho 
nasledovníci, učeníci – nositelia Jeho evanjelia. Takúto zmienku nachádzame predovšetkým v Mt 10, 
40 – 42 a jej ozvenu zo života prvej cirkvi tiež v Sk 9, 4; 22, 7; 26, 14. Podľa evanjelistu Matúša tak Ježiš 
robil slovami:

„Kto vás prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odplatu 
proroka; kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odplatu spravodlivého. A kto by aj len 
čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je (mojím) učeníkom, veru, hovorím vám, že 
ho neminie odplata.“ (Mt 10, 40 – 42)

Z uvedeného textu (ale aj paralelných textov zo Skutkov apoštolov) vidíme, že kto prenasleduje 
Ježišových nasledovníkov, prenasleduje samotného Ježiša. Eduard Schweitzer vidí špecifikum podo-
benstva o poslednom súde práve v tom, že toto zasľúbenie Ježiš rovnako ako v predchádzajúcom citáte 
nevzťahuje len na kresťanských misionárov a svedkov evanjelia, ale vzťahuje, či rozširuje ho na všet-
kých chudobných, núdznych a trpiacich.

Schweitzer však správne upozorňuje, na skutočnosť, že Kristus identifikuje seba samého s učeník-
mi, ktorí sú prenasledovaní či s chudobnými a trpiacimi pritom neznamená, že Ježiš jednoducho s nimi 
splýva. Pripomína, že Kristus aj napriek tomu, že „sa s nimi identifikoval, zostáva ich Pánom, ktorý sa 
s nimi stretáva ako ich Sudca.“259 Neznamená to teda, že máme v tomto prípade do činenia s mysticiz-
mom, v ktorom je hranica medzi Bohom a človekom úplne zmazaná, alebo aspoň nejasná, či stoickou 

255 Cf.: J 10, 11
Uvedený obraz je tiež paralelou k perikope o súde pastierov (zlých vládcov ľudu) z knihy proroka Ezechiela (Ez 34). 

Tu je ako majiteľ stáda predstavený Hospodin (Ez 34, 17). On rozsudzuje medzi „ovcou a ovcou a kozlom a baranom“ 
(Ez 34, 17). Kým v Ezechielovom proroctve ide o ľudí Izraela, v Ježišovom podobenstve o poslednom súde sú súde
ní všetci ľudia. Gábriš uvádza, že podľa niektorých starozmluvných predstáv sa mali pred súd predstaviť aj zvieratá 
a stromy, ktoré nenesú ovocie, Ježišov výrok sa však vzťahuje jednoznačne len na ľudí. Cf.: GÁBRIŠ, Karol: Ježišove 
podobenstvá II. 1. vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1991 s. 69

256 Izrael ako vlastné stádo Hospodinovo býval nezriedka označený ako ovce, pri ktorých sa uplatňuje Božia milosť 
a dobrota (2 S 24, 17; J 13, 20)

257 GÁBRIŠ, Karol: Ježišove podobenstvá II. 1. vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komen
ského v Bratislave 1991 s. 69

258 GÁBRIŠ, Karol: Ježišove podobenstvá II. 1. vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komen
ského v Bratislave 1991 s. 69

259 SCHWEIZER, Eduard: The Good News According to Matthew. 2.vyd. translated by Green, E. David. Atlanta: John 
Knox Press 1977 s. 477
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identifikáciou Boha s celým ľudstvom. Identifikácia Ježiša Krista s učeníkmi či chudobnými a trpiacimi 
je v tomto prípade prejavom (skutkom) Božej lásky a milosrdenstva ku konkrétnemu jednotlivcovi.260 

Ďalšou otázkou, ktorú si exegéti kladú je, kto konkrétne sú tí, s ktorými sa Ježiš identifikuje a o kto-
rých hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili?“ (Mt 25, 
40b). Coenraad Boerma si vo svojom biblicko-teologickom pojednaní o „novej chudobe“ v Západnej 
Európe všíma, že súčasní vykladači ponúkajú na túto otázku štyri možné odpovede. 261 Podľa exegétov 
pod pojmom „najmenší bratia“ mohol Ježiš myslieť na:

•	 všetkých núdznych
•	 kresťanov vo všeobecnosti
•	 apoštolov a ich nasledovníkov
•	 kresťanov v núdzi

Môžeme súhlasiť s Boermom, že kým sa väčšina exegétov v 19. storočí prikláňala k univerzalistic-
kej interpretácii (Ježiš v uvedených slovách myslí na všetkých núdznych), vykladači v 20. storočí sa na-
vrátili opäť k tzv. reštriktívnej interpretácii (Ježiš myslí na kresťanov v núdzi), ktorú Boerma, rovnako 
ako aj väčšina súčasných vykladačov, označuje aj ako tzv. klasickú interpretáciu. Takto sa tento text 
vykladal podľa Boermu aj počas stredoveku a obdobia reformácie.262 

Medzi predstaviteľov tzv. klasickej interpretácie môžeme zaradiť aj Eduarda Schweitzera, preto 
tento spôsob interpretácie textu predstavíme na základe jeho argumentácie, ako ju uvádza vo svojom 
komentári k evanjeliu podľa Matúša.263 

Schweizer si rovnako ako iní vykladači oprávnene kladie otázku: kto sú tí „moji najmenší bratia“, 
ktorých spomína Ježiš a ktorí sa stanú tým rozhodujúcim kritériom pri poslednom súde? Schweizer si 
na tomto mieste všíma podobnosť slov – najmenší „τῶν μικρῶν τούτων“ – s inými perikopami Matú-
šovho evanjelia – najmä Mt 10, 42 a 18, 5 – 14.

Ježiš navyše sám na inom mieste odpovedá priamo na otázku, kto sú jeho bratia. Hovorí, že nimi 
sú všetci Jeho učeníci (cf. 12, 49; 28, 10). Michel na tomto mieste pripomína, že ide o tam prítomné 
osoby.264

Na základe uvedených biblických textov môžeme teda súhlasiť so Schweizerom, že pod pojmom 
„maličkí bratia“ myslí Ježiš na svojich nasledovníkov, ktorí trpia akýmkoľvek spôsobom. Nasvedčujú 
tomu aj slová apoštola Pavla z 2 Tim 1, 16 – 17, ktoré poukazujú na príklad praxe navštevovania apoš-
tolov uväznených pre kázanie, ktorí boli navštevovaní vo väzení novo obrátenými bratmi z jednotli-
vých kresťanských spoločenstviev.265 

Inšpiratívnym pre výklad týchto slov môže byť aj pohľad do Teologického slovníka k Novej zmluve 
(TDNT): Michel vo výklade pojmu „μικρὸς“ uvádza, že výraz „οἱ μικροὶ“ sa v židovskom rabináte po-
užíval na degradatívne označenie toho, čo ešte nie je „veľké a staré“. Kým to, čo bolo „μέγας“ (veľké) 
malo osobitý lesk, malým sa obyčajne pohŕdalo.

260 SCHWEIZER, Eduard: The Good News According to Matthew. 2.vyd. translated by Green, E. David. Atlanta: John 
Knox Press 1977 s. 477 – 478

261 BOERMA, Coenraad: The poor side of Europe. The church and the (New) Poor of Western Europe. 1. vyd. Geneva: 
Risk Book Series nr. 42. WCC Publications – World Council of Churches 1989 s. 60

262 Cf.: BOERMA, Coenraad: The poor side of Europe. The church and the (New) Poor of Western Europe. 1. vyd. 
Geneva: Risk Book Series nr. 42. WCC Publications – World Council of Churches 1989 s. 60

263 SCHWEIZER, Eduard: The Good News According to Matthew. 2.vyd. translated by Green, E. David. Atlanta: John 
Knox Press 1977 s. 478 – 479

264 MICHEL, Otto: μικρὸς. In: KITTEL, Gerhard ed.: Theological dictionary of the New Testament. (TDNT) 3. vyd. 
translated by Bromiley W. Geoffrey. 4 zv. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company 1977 s. 652 – 653

265 Cf.: SCHWEIZER, Eduard: The Good News According to Matthew. 2.vyd. translated by Green, E. David. Atlanta: 
John Knox Press 1977 s. 478
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Ježiš však na to, čo je malé pozerá opačným spôsobom: to, čo je malé, má v jeho očiach „skrytú 
vnútornú, alebo budúcu dôstojnosť“. Preto sa v pojme „maličkí“ podľa Michela skrývajú dva významy:

•	 prvým je malý význam pred ľuďmi a pre ľudí
•	 druhým významom je, že byť maličkým je znak obrátenia, pokánia, boja proti ľudskému 

snaženiu po veľkosti 266 

Michel poukazuje, že v Ježišovom pojme „moji maličkí bratia“ sa tak vnútorne spájajú dva výz-
namy, či momenty: sociologický aj náboženský. Podobne sa sociologický a náboženský význam spája 
aj v lukášovskej interpretácii pojmu chudobní (L 6, 20) a matúšovskej interpretácii pojmu chudobní 
v zmysle „duchom“ (Mt 5, 3). Pretože kto je povolaný Bohom, je „malý a chudobný, pokladá sa za níz-
keho ako dieťa a pokorí sa (Mt 18, 4).“267 Uvedený vzťah môžeme vnímať podľa Michela aj v eschatolo-
gickej rovine: kto je malý v tomto eóne, bude pomenovaný veľkým v novom, v budúcom eóne.268 

Schweizer si vo výklade nášho podobenstva kladie dôležitú otázku, ktorú nemôžeme obísť ani 
v našom pojednaní: aká má byť motivácia Ježišových učeníkov, ktorá ich má viesť k pomoci a k službe 
núdznym? Má byť preukazovanie lásky a milosrdenstva motivované iba skutočnosťou, že v chudob-
ných, bezdomovcoch, väznených a chorých nás očakáva samotný Ježiš? Nestane sa potom motiváciou 
takéhoto konania iba etika odmeny a trestu, ktorá bude jednostranne zameraná na získavanie dobrých 
skutkov?

Schweizer poukazuje, že Ježiš podľa tohto podobenstva očakáva takú lásku človeka k svojmu blíž-
nemu, ktorá spontánne, prirodzene hľadá dobro svojho blížneho. Lásku, ktorá nepomáha blížnemu 
v núdzi len kvôli Ježišom vysloveným hrozbám či zasľúbeniam. Očakáva lásku, ktorá hľadá vedome 
či podvedome predovšetkým dobro svojho blížneho. Môžeme sa však pýtať ďalej: ako možno milovať 
tých, ktorých milovať je skutočne ťažké či ako hovorí Schweizer – ktorí sú „nemilovateľní“?

Podľa evanjelistu Matúša sa človek môže učiť plniť zákon lásky len od Ježiša. „Len ten, kto prijal 
odpustenie – od Ježiša (Mt 9, 2; 9 – 10; 13; 11, 28 – 30)” sa učí odpúšťať (Mt 18, 28 – 35) a stretávať 
sa s inými so súcitom a zmilovaním (Mt 9, 2 – 8; 35 – 36a). A pretože „Ježiš odpúšťa všetkým a miluje 
všetkých, ktorí sú ochotní prijať Jeho lásku (Mt 21, 15.31; 9, 9. 27 – 30; 11, 25 – 30 etc.), každý (Ním 
milovaný – pozn. autora) človek môže milovať svojho blížneho.“269 

Schweizer v kontexte výkladu podobenstva o poslednom súde správne upozorňuje všetkých kres-
ťanov, že zvesť podobenstva o robotníkoch na vinici (Mt 20, 1 – 16) nás chce ochrániť pred spravodli-
vosťou založenou na našich skutkoch: Ježiš v podobenstve o robotníkoch na vinici jasne ukazuje, že 
veľkosť a miera Božej odplaty nie je priamo závislá od množstva ľudských skutkov, ale je slobodným 
Božím darom. Zvesť podobenstva o poslednom súde zase jasne poukazuje na skutočnosť, že nie jed-
nostranne intelektualizovaná, ani citovo orientovaná viera, ale len skutok lásky k blížnemu má skutoč-
nú hodnotu pred dvoranou Božieho súdu.

Zvesť uvedených dvoch podobenstiev – podobenstva o robotníkoch na vinici (Mt 20, 1 – 16) a po-
dobenstva o poslednom súde (Mt 25, 31 – 46) tak predstavuje dva mantinely, ktoré majú praktický 
život kresťana a život kresťanskej cirkvi ochrániť pred dvoma nebezpečiami, ku ktorým môže skĺznuť 
praktická služba lásky na individuálnej, ale i celocirkevnej úrovni: prvé nebezpečenstvo predstavuje 
spravodlivosť zo skutkov lásky, ktoré konáme, druhým nebezpečenstvom sa môže ľahko stať hľadanie 
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translated by Bromiley W. Geoffrey. 4 zv. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company 1977 s. 654 – 655
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translated by Bromiley W. Geoffrey. 4 zv. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company 1977 s. 654
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spravodlivosti pred Bohom skrze jednostranne intelektualizovanú teológiu. Pri prekročení prvého 
mantinelu môžeme skončiť v nepríjemnom chvastaní sa, v pýche až sebaoslave, v ktorej sa končí naša 
závislosť na Božej láske a milosti. Prekročenie druhého mantinelu sa môže skončiť v jednostrannom 
príklone k intelektualizovanej viere bez skutkov či v „lepšom“ prípade v sekularizovanej službe lásky, 
v ktorej absentuje svedectvo a vyznávanie viery.270 

Aby bola zvýraznená dôležitosť slov podobenstva o poslednom súde, môžeme si v ňom všimnúť 
ešte jednu dôležitú skutočnosť: tieto slová sú formulované takým spôsobom, že sa nedajú po prvom 
počúvaní (či v písomnej forme po prečítaní) nezapamätať. Coenraad Boerma zdôrazňuje, že Ježišove 
slová podobenstva o poslednom súde môžu byť čítané aj ako báseň:

„Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť,
bol som smädný, a dali ste mi piť;
prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma;
bol som nahý, a zaodeli ste ma;
bol som nemocný a navštívili ste ma;
bol som vo väzení a navštívili ste ma;“
(Mt 25, 35 – 36)

Uvedený text sa ďalej znova, v plnom znení opakuje v otázke spravodlivých:

„Pane, kedy sme Ťa videli hladného a nasýtili sme Ťa,
alebo smädného a napojili sme Ťa?
A kedy sme Ťa videli ako cudzinca a prijali sme Ťa?
Alebo nahého a zaodeli sme Ťa?
A kedy sme Ťa videli nemocného, alebo vo väzení a prišli sme k Tebe?“
(Mt 25, 37 – 39)

A v mierne krátenej podobe sa tieto slová nachádzajú zopakované ešte dvakrát v odpovedi Sudcu 
tým po pravici a  v  nasledovnej pohotovej otázke tých po ľavici vznesenej voči Sudcovi. Výsledkom 
uvedenej stavby textu je, že poslucháč môže pri hlasnom čítaní textu v závere perikopy už predčíta-
vajúcemu priam napovedať, čo bude nasledovať. Podľa Mrázeka je takáto stavba perikopy úmyselným 
zámerom evanjelistu Matúša. Evanjelista Matúš sa takýmto spôsobom pokúsil vytvoriť „akýsi „Malý 
katechizmus“ podopretý scénou posledného súdu“. Tento „katechizmus“ je podaný recitatívnym spô-
sobom s praktickým zámerom – aby sa vryl čitateľom či poslucháčom do pamäte a mohol tak v bežnom 
živote ovplyvňovať ich každodenné konanie.271 

Kontrolné otázky:
Akými dvomi spôsobmi sa Ježiš identifikoval s chudobnými a núdznymi?
Ktoré podobenstvo vykresľuje najzreteľnejšie skutočnosť, že Ježiš sa identifikuje 

s núdznymi?

2.1.3.3.2 Ježiš blahoslaví chudobných

Môžeme povedať, že Ježiš vo svojom učení, ako ho naznačil aj v  svojom programovom vyhlá-
sení jasne pokračuje v  línii izraelských prorokov, ktorí z  pozície chápania svätosti a  spravodlivosti 

270 SCHWEIZER, Eduard: The Good News According to Matthew. 2.vyd. translated by Green, E. David. Atlanta: John 
Knox Press 1977 s. 479 – 480

271 MRÁZEK, Jíří: Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. 1. vyd. Jihlava: Mlýn 2003 s. 184
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kritizovali sociálne neporiadky Izraela, ktorý sa „zabýval“ v zasľúbenej zemi.272 Kým zvesť prorokov 
spočívala predovšetkým v kritike bohatých, utláčateľov a vykorisťovateľov, Ježiš sa obracia nielen na 
bohatých, ale svoju pozornosť zameriava aj na chudobných: hovorí, že práve chudobným bude zvesto-
vané evanjelium. Na inom mieste (Lk 6, 20 – 21) ich dokonca blahoslaví: „Blahoslavení chudobní, lebo 
vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz 
plačete, lebo budete sa smiať.“

Blahoslavenie chudobných otvára sériu blahoslavenstiev aj v Matúšovom evanjeliu, kde čítame: 
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mt 5, 3). V evanjeliu podľa Matúša sú 
chudobní nazvaní „chudobní v duchu“. Evanjelista Matúš tak má podľa väčšiny exegétov na mysli kon-
cept duchovnej chudoby, v ktorom pod chudobou rozumie úplné odovzdanie, vydanie sa Bohu.273 To 
je základný predpoklad prijatia Božieho Slova, stav otvorenosti a očakávania na Božie konanie. Takto 
chápaná chudoba sa nevzťahuje len na majetok a bohatstvo. Majetok a bohatstvo tohto sveta nie je 
takto chápanému konceptu chudoby ľahostajné, avšak tento koncept preniká do životnej situácie člo-
veka ešte hlbšie: chce nastoliť otázku, „či v živote človeka existuje iné živobytie, ako je vôľa Božia?“ 
A to je aj podľa jedného z hlavných predstaviteľov teológie oslobodenia Gutiérreza Ježišov primárny 
postoj k chudobe, s ktorým nemôžeme nesúhlasiť.274 

Viacerí exegéti a novozmluvní biblisti zhodne tvrdia, že evanjelista Lukáš je z evanjelistov naj-
citlivejší vo vzťahu k sociálnym problémom. V  jeho evanjeliu, rovnako ako aj v Skutkoch apoštolov 
nachádzame viaceré miesta, kde Lukáš tematizuje problémy chudoby, spoločného majetku či vzťah 
Ježiša k bohatstvu a boháčom. Aj tieto skutočnosti viedli mnohých biblistov k domnienke, že Lukáš 
vo svojich spisoch hovorí o  chudobných ako o  protiklade k  bohatým. Chudoba je v  jeho ponímaní 
nedostatkom zdrojov na naplnenie každodenných potrieb človeka. Môžeme teda skonštatovať, že v lu-
kášovskom podaní sa pod chudobou nemyslí duchovná chudoba (ako v evanjeliu podľa Matúša), ale 
chudoba materiálna.

Vráťme sa späť k obsahovej stránke Ježišových slov blahoslavenstva chudobných: v čom spočíva 
šťastie (blahoslavenstvo) chudobných, hladujúcich, plačúcich podľa Ježiša? Akú dobrú zvesť, aké evan-
jelium im Ježiš prináša?

Tresmontant, ktorý pre úmyselnú jednoduchosť a  čitateľnosť svojho diela zámerne nerozlišuje 
medzi matúšovským a lukášovským konceptom chudoby, vidí vo výroku „blahoslavení chudobní“ nie-
len jednu, ale hneď viacero významových rovín:

V sociálnej a politickej sfére možno podľa neho o chudobných tvrdiť, že sú blahoslavení v tom zmys-
le, že sú obeťami a nie utláčateľmi a vykorisťovateľmi. Iste – blahoslavení sú tak v kontexte Božieho 
hnevu, ktorý sa zhromažďuje proti všetkým, ktorí zabíjajú, vykorisťujú, utláčajú a ponižujú človeka. To 
je prvá rovina.

Aby sme si priblížili druhú rovinu, ktorú si všíma Tresmontant vo zvesti evanjelia pre chudobných, 
musíme si všimnúť tzv. beda výroky, ktoré nasledujú bezprostredne po vyrieknutí blahoslavenstiev: 

272 Inštitútom proroka, ale aj úlohou a významom sociálnej kritiky starozmluvných prorokov sa v kontexte sporu libe
ralisticky a komunitaristicky orientovaných morálnych filozofov zaoberal Michael Walzer. Cf.: WALZER, Michael: 
Interpretace a sociální kritika. 1. vyd. Prekl. Josef Velek. Filosofia: Praha 2000 s. 76 nn

273 Od čias proroka Sofoniáša (od 7. storočia pred Kristom), boli pojmom „chudobní“ označovaní tí, ktorí očakávali 
vyslobodenie Mesiášom. Chudoba sa v  takomto duchovnom ponímaní stala protikladom pýchy, sebestačnosti, 
spupnosti a synonymom viery a nádeje v Božie konanie. Cf.: Sof 2, 3; 3, 11 – 13

GUTIÉRREZ, Gustavo: A theology of Liberation: History, Politics and Salvation. 1. vyd. translated by Caridad 
Inda a John Eagleson. New York: Orbis Books Maryknoll 1973 s. 296

274 GUTIÉRREZ, Gustavo: A theology of Liberation: History, Politics and Salvation. 1. vyd. translated by Caridad Inda 
a John Eagleson. New York: Orbis Books Maryknoll 1973 s. 297

Ján Grešo vo svojej novozmluvnej štúdii poukazuje, že tento koncept je prítomný vo viacerých sociálne orien
tovaných novozmluvných textoch. Cf.: GREŠO, Ján: Sociálne myšlienky v  Novej zmluve. In: KIŠŠ, Igor a  kol.: 
Sociálna problematika v evanjelickej teológii. 1. vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Ko
menského v Bratislave 2001 s. 20 – 33



81

„Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie! Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hla-
dovať, beda vám, ktorí sa smejete, lebo budete žalostiť a plakať.“ (Lk 6, 24 – 25).

Tu prechádzame v  interpretácii zo sociálnej a  politickej roviny do roviny ontologickej a  existen‑
ciálnej, ktorú môžeme oprávnene pokladať za dôležitejšiu: bohatým je povedané, že sú nešťastní preto, 
lebo sú už naplnení, lebo prijali svoju útechu: sú teda uspokojení, ukončení – konštatuje Tresmontant.

Kým chudoba predstavuje nedostatok, bohatstvo predstavuje naopak nasýtenosť. Rovnako ako 
v novozmluvnej dobe – aj dnes platí, že u človeka je neraz bohatstvo v  skrytosti srdca predmetom 
modlárskej úcty. Za zhromažďovaním majetku a bohatstva sa skrýva snaha zaistiť sa proti rizikám, 
snaha nájsť si pevný základ. Jej cieľom je „uniknúť strachu zo smrti, strachu z nepevnosti a nezabezpe-
čenosti, strachu zo závislosti.“275

Tresmontant vo svojom diele – Výklad učení Rabbiho Ješšuy – výstižne vykresľuje život chudob-
ného človeka v paralele k nomádskemu životu, ktorý mal v dejinách Izraela privilegovaný „existenci-
álny a duchovný“ význam. Nomádsky život, ktorý predchádzal pohodlnému zabývaniu sa v zasľúbenej 
krajine Kanaánu bol údelom pre dietky Abrahámove, ktoré sú na zemi pútnikmi a cudzincami. Ten, 
kto je bohatý sa snaží nomádskemu spôsobu života – v ktorom poznávame údel človeka na zemi vy-
hnúť: stavia si mestá, paláce, hromadí bohatstvo. Zo svojho existenciálneho vnímania života a sveta 
sa mu tak vytráca podľa Tresmontanta pútnická dimenzia života. Pretože človek – ako konštatuje – je 
neukončená bytosť, ktorá niekam smeruje, ktorá nie je určená na to, aby sa tu natrvalo zabývavala. 
A hromadenie bohatstva predstavuje takýto pokus – zabývať sa, odmietnuť a zatlačiť do zabudnutia 
nomádsku črtu svojej existencie. Kochá sa v bohatstve, ktoré si zhromaždil, stáva jeho zajatcom, praje 
si, aby trvalo večne, aby si ho mohol nerušene užívať naveky.276 

Chudobní sú na tom lepšie: vďaka lakomstvu svojich vykorisťovateľov nemajú nič, na čom by mohli 
lipnúť, preto vo svojom srdci ostávajú nomádmi. Nemôžu sa vo svete uprostred nazhromažďovaných 
vecí „bezpečne“ zabývať. Preto je chudobný človek oveľa skôr ako bohatý – ochotný vydať sa na ces-
tu, na ktorú človeka pozýva Boh.277 Azda aj z tohto dôvodu si v dejinách kresťanstva tak mnoho ľudí 
vyvolilo dobrovoľnú chudobu na ceste za Ježišom. Pretože – ako uzatvára Tresmontant – ten, kto sa 
„uzatvára v nahromadenom bohatstve, už nie je k dispozícii veľkému zámeru stvorenia (…) Bohatstvo teda 
znamená reálne nebezpečie usadenosti a tak regresívneho vývoja. Bohatý človek nemôže vojsť do „Božieho 
kráľovstva“, ak nie je oslobodený od infantilnej a skrytej modlárskej viazanosti na bohatstvo, ktoré je typické 
pre zabývanosť v tomto svete.“278 

Od tohto nebezpečenstva je chudobný slobodný, preto jeho východisková pozícia pre prijatie evan-
jelia a vstup do Božieho kráľovstva je omnoho lepšia. V tomto kontexte hovorí Tresmontant dokonca 
o určitom „náskoku chudobných“.

Ukázali sme si, že tí, ktorí denne žijú v podmienkach materiálnej chudoby, v pokore a ponížení 
nám naznačujú cestu, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Uruguajský teológ, filozof a sociológ Julio 
De Santa Ana správne upozorňuje, že toto je jediná možnosť, kedy môžeme ako kresťania akceptovať 
chudobu ako normu či pravidlo. Ak by sme povedali, že ako kresťania musíme žiť v chudobe, aby sme sa 
tak identifikovali s núdznymi, žili by sme pod zákonom. Pretože ak by sme objektivizovali požiadavku 
žiť kresťanský život v materiálnej chudobe a deprivácii, aby sme následne mohli vojsť do nebeského 
kráľovstva, vyčlenili by sme sa zo sféry milosti Kristovho evanjelia a presunuli by sme sa pod sféru 
zákona, akceptovaním jeho požiadavky chudoby, za účelom obdržania večného života. Zabudli by sme, 
že nový život nám bol daný zdarma, z milosti – a jedine pre Kristove zásluhy. Ignorovali by sme pritom 

275 TRESMONTANT, Claude: Výklad učení rabbiho Ješuy. 1. vyd. Košice: Timotej 1993 s. 52 – 53
276 Cf.: Lk 12, 15 – 21
277 Cf: Lk 18, 18 – 30.
278 TRESMONTANT, Claude: Výklad učení rabbiho Ješuy. 1. vyd. Košice: Timotej 1993 s. 53 – 54
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aj skutočnosť, že Božie kráľovstvo bolo a je zasľúbené chudobným (chudoba teda nie je cieľ) a chudoba 
je dnes, rovnako ako aj v minulosti manifestáciou hriechu a diabla.279 

Z uvedenej tézy vyplýva, že existenciu chudoby nemôžeme nijako spiritualizovať! Ako príklad ne-
správne pochopenej praxe, v ktorej sa existencia chudoby spiritualizuje, cituje De Santa Ana prácu 
Alberta Gelina – Les Pauvres de Yahvé, v  ktorej Gelin ostro kritizuje tých, ktorí priamo spájajú isté 
sociálne skupiny či triedy s Ježišovými blahoslavenstvami, pričom za Ježišom blahoslavených pokla-
dali priamo predstaviteľov proletariátu, chudobných sedliakov či nezamestnaných a sociálne deprivo-
vaných. Môžeme sa stotožniť s názorom De Santa Ana i Gelina, ktorí správne hodnotia, že „v tomto 
prípade by vstup do Božieho kráľovstva nebol výsledkom slobodného rozhodnutia jednotlivca, osobnej 
zodpovednosti vo vzťahu k povolaniu Ježišom, ale dôsledkom predurčeným zaradením do istých so-
ciálnych skupín, daných sociálno-ekonomickou situáciou.“280 A tak môžeme len súhlasiť s Gelinovým 
výstižným uzáverom: „V evanjeliu nenachádzame kanonizované žiadne sociálne postavenie; žiadne, 
ako také nie je ani postavené do priameho vzťahu ku Kráľovstvu.“281 

V  praktickom živote to znamená, že nie všetci, ktorí sú chudobní v  materiálnom slova zmysle 
automaticky (teda z dôvodu svojho sociálneho statusu) prijmú požehnanie, ktoré plynie z Ježišovho 
blahoslavenstva.

Iným nebezpečenstvom, s ktorým sa môžeme pri výklade blahoslavenstva v lukášovskom podaní 
stretnúť (najmä pri dobre myslenej snahe vyhnúť sa kanonizácii istých sociálnych tried, či skupín), je 
snaha zachovať konkrétny spoločenský, sociologický význam chudoby evanjelia podľa Lukáša. Gutié-
rrez upozornil, že niektorí vykladači vykladajú uvedený text v kontexte múdroslovnej literatúry, kedy 
slová prvého blahoslavenstva stavajú do protikladu: súčasný svet – budúci svet. Následne by tak mohla 
platiť jednoduchá rovnica: utrpenia súčasnosti budú kompenzované a vynahradené v budúcom živote. 
Potom by sme mohli konštatovať, že mimozemská spása, ktorá nemá nič spoločné so životom človeka 
v spoločnosti a jeho problémami je jedinou dôležitou hodnotou, vo svetle ktorej by boli všetky prob-
lémy súčasného života nepodstatné. Dôsledkom takéhoto nesprávneho pohľadu na život by mohlo 
byť obvinenie evanjelistu Lukáša zo sakralizácie chudoby a nespravodlivosti.282 Cirkev by sa následne 
mohla stať vo vzťahu k odstraňovaniu chudoby úplne pasívnou, rezignovať na tomto poli by mohla aj 
jej kazateľská a katechetická práca.

Gustavo Gutiérrez, jedna z  najvýznamnejších postáv teológie oslobodenia, navrhuje vo svojom 
diele „Teológia oslobodenia“ lepšie riešenie vo vzťahu k výkladu dvojitého významu blahoslavenia chu-
dobných, s ktorým sa môžeme úplne stotožniť. Gutiérrez stavia biblický text do prorockej perspektívy, 
v ktorej je chudoba neakceptovateľná a nekompatibilná s prichádzajúcim kráľovstvom Božím, ktoré sa 
realizuje v dejinách novozmluvného Božieho ľudu. Gutiérrez argumentuje nasledovne:

„Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo nebeské – neznamená, ako sa nám môže zdať: ak-
ceptujte svoju chudobu, pretože neskôr vám bude táto nespravodlivosť kompenzovaná v  kráľov-
stve nebeskom. Ak veríme, že kráľovstvo Božie je dar, ktorý prichádza v dejinách a ak veríme, že ako 

279 DE SANTA ANA, Julio: Good News to the the Poor. The Challenge of the Poor in the History of the Church. 1. vyd. 
translated by Whittle Helen. Geneva: Oikoumene – Commision of the Churches Participation in Development – 
World Council of Churches 1977 s. 14 – 15

Cf. GUTIÉRREZ, Gustavo: A theology of Liberation: History, Politics and Salvation. 1. vyd. translated by Cari
dad Inda a John Eagleson. New York: Orbis Books Maryknoll 1973 s. 289 nn.

280 DE SANTA ANA, Julio: Good News to the the Poor. The Challenge of the Poor in the History of the Church. 1. vyd. 
translated by Whittle Helen. Geneva: Oikoumene – Commision of the Churches Participation in Development – 
World Council of Churches 1977 s. 15

281 GELIN, Albert: Les Pauvres de Yahvé. 1. vyd. Paris: Le Cerf 1953 s. 145 Citované podľa: DE SANTA ANA, Julio: 
Good News to the the Poor. The Challenge of the Poor in the History of the Church. 1. vyd. translated by Whittle 
Helen. Geneva: Oikoumene – Commision of the Churches Participation in Development – World Council of 
Churches 1977 s. 15

282 GUTIÉRREZ, Gustavo: A theology of Liberation: History, Politics and Salvation. 1. vyd. translated by Caridad Inda 
a John Eagleson. New York: Orbis Books Maryknoll 1973 s. 297 – 298
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eschatologické zasľúbenie, ktoré je napĺňané v  ľudskom a historickom kontexte – nám indikuje, že 
kráľovstvo Božie nepochybne zahŕňa znovu ustanovenie spravodlivosti v tomto svete, musíme veriť, 
že Kristus hovorí, že chudobní sú blahoslavení, pretože kráľovstvo Božie prišlo. Naplnil sa čas a pri-
blížilo sa kráľovstvo Božie (Mk 1, 15). Inými slovami – eliminácia vykorisťovania a chudoby sa začala; 
kráľovstvo spravodlivosti, ktoré ide ďalej, ako by mohli (chudobní) dúfať sa začalo. Oni sú blahoslavení, 
pretože prichádzajúce kráľovstvo ukončí ich chudobu nastolením sveta bratstva. Oni sú blahoslavení, 
pretože Mesiáš otvorí oči slepým a dá chlieb hladujúcim.“283 

V tejto perspektíve môžeme lepšie vidieť aj dôvod Ježišovho blahoslavenia chudobných: zvesť pri-
chádzajúceho kráľovstva Božieho, jeho spásy a spravodlivosti je dobrou správou (evanjeliom), ktoré je 
zvestované všetkým chudobným, nešťastným, tým, ktorí žijú v nepohode a v utrpeniach. Pretože práve 
oni sú tí, ktorí budú mať najviac úžitku z prichádzajúceho Božieho kráľovstva.

Podľa Julia De Santa Ana tak dôvodom blahoslavenia chudobných nie je privilegizovanie chudob-
ných, ani ich žalostná materiálna situácia, v ktorej sa nachádzajú, ale spôsob, v ktorom Boh realizuje 
príchod Božieho kráľovstva. Dupont to vyjadruje slovami: „Chudobní sú blahoslavení nie preto, že sú 
lepší, ako ostatní, alebo lepšie pripravení prijať kráľovstvo Božie, ktoré prichádza, ale pretože Boh sa usiluje 
uskutočniť svoje Kráľovstvo – ako hmatateľnú manifestáciu Jeho spravodlivosti a lásky k chudobným, trpia-
cim a tým, ktorí žijú v biede a chudobe…”284 

Kontrolné otázky:
Ako chápe Ježišove slová o blahoslavení chudobných evanjelista Marek (Mk 5, 3)?
Ako chápe Ježišove slová o blahoslavení chudobných evanjelista Lukáš (Lk 6, 20 – 21)?

2.1.3.3.3 Ježiš kritizuje, ale nevylučuje bohatých

O inkluzívnosti Ježišovho prístupu k tým, ktorí stoja na okraji spoločnosti svedčí aj Ježišov prístup 
k bohatým, hoci na prvý pohľad by sme si mohli myslieť pravý opak. Aby sme boli korektní, musíme 
konštatovať, že bohatí sú v Ježišovej zvesti v prvom rade vystavení kritike. Avšak na viacerých miestach 
v evanjeliách môžeme vidieť, že aj napriek kritike bohatí nie sú automaticky vylúčení z milosti, ktorú 
Ježiš prináša.

Už v predchádzajúcej kapitole – Ježiš blahoslaví chudobných sme naznačili, v čom spočíva podľa 
Ježišovej zvesti problém bohatých: mnohí bohatí ľudia považujú vo svojom živote bohatstvo a od neho 
odvodené veci za najvyššiu hodnotu vo svojom živote. Následne prepadajú sebaklamnej istote, podľa 
ktorej si môžu svoj život sami zaistiť a v tejto sebaklamnej istote sa pokúšajú stať sa nezávislými na 
Bohu.

Claude Tresmontant konštatuje, že kým by sme si mysleli, že pri bohatých ľuďoch je primárnym 
problémom problém sociálny, či ekonomický, v skutočnosti tu narážame primárne na ontologický, či 
ontogenetický problém: bohatý človek je „zavalený bohatstvom, ku ktorému priľnul. Z tohto stavu ne-
môže vstúpiť do ekonómie onoho strhujúceho dobrodružstva, akým je znovuzrodenie nového ľudstva, 
schopného účasti na Božom živote.“ K svojmu bohatstvu je pripútaný ako dieťa k matke. K duchovnej 
dospelosti však potrebuje opustiť otca i matku a rovnako aj svoje bohatstvo.285 

Dimenzie daného problému si najlepšie môžeme uvedomiť na príbehu bohatého mládenca, ktorý 
zachytávajú všetky tri synoptické evanjeliá (Mt 19, 16 – 30; Mk 10, 17 – 31; Lk 18, 18 – 30).

283 GUTIÉRREZ, Gustavo: A theology of Liberation: History, Politics and Salvation. 1. vyd. translated by Caridad Inda 
a John Eagleson. New York: Orbis Books Maryknoll 1973 s. 298 – 299

284 DUPONT, Jacques: Les Pauvres et la Pauvreté dans les Evangiles et les Actes. In: La Pauvreté Evangeliqué. 1. vyd. 
Paris: Le Cerf 1971 s. 50 – 51 Citované podľa: DE SANTA ANA, Julio: Good News to the the Poor. The Challenge 
of the Poor in the History of the Church. 1. vyd. translated by Whittle Helen. Geneva: Oikoumene – Commision 
of the Churches Participation in Development – World Council of Churches 1977 s. 17

285 TRESMONTANT, Claude: Výklad učení rabbiho Ješuy. 1. vyd. Košice: Timotej 1993 s. 56
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Všetci traja evanjelisti začínajú svoje rozprávanie opisom stretnutia Ježiša s bohatým človekom: 
Lukáš ho hneď v úvode nazýva „popredným“, Matúš neskôr pridáva prívlastok „bohatý“. Všetci traja 
sa taktiež zhodujú na otázke, na ktorú po zdvorilostnom oslovení (captatio benevolentiae)286 Ježiš od-
povedá: „Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?“ (Mk 10, 17). Kovář vo svojom 
komentári pripomína, že mladík túži vedieť, čo má vykonať, aby získal podiel na večnom živote – živote 
budúceho aiónu – ktorý bol očakávaný po skončení aiónu súčasného. Treba pripomenúť, že tu nejde 
vyslovene o život mimo tohto sveta, o život vo svete transcendentnom, nadprirodzenom. Príchod krá-
ľovstva Božieho bol predsa očakávaný na zemi, či už z popudu politického, alebo apokalyptického.287 
Otázka, ktorú náhodný pýtajúci sa mladý človek položil Ježišovi nebola otázkou v Jeho dobe nezvyčaj-
nou či neznámou. Schweizer vo svojom komentári k Markovmu evanjeliu upozorňuje, že táto otázka 
bola po celé stáročia kladená pútnikom prichádzajúcim do Jeruzalemského chrámu, ktorým následne 
kňazi pripomínali prikázania. Rovnako to robí aj Ježiš na tomto mieste. Rovnaká otázka bola kladená 
aj žiakom každého rabbiho a ten ich následne vyučoval.288 Keďže išlo o bežnú a dobre známu otázku, 
špecifikom tohto evanjeliového príbehu nie je podať čitateľom všeobecnú odpoveď na uvedenú otáz-
ku; ale mať uvedenú otázku zodpovedanú konkrétne, v presne určenom kontexte: v aplikácii do života 
muža, o ktorom sa z evanjelií dozvedáme, že bol bohabojný, mladý a bohatý.

Na uvedenú otázku neodpovedá Ježiš legalistickým spôsobom – podrobným výkladom všetkých 
prikázaní či zákazov, ako to bolo v židovstve bežné, ale jasným poukazom: podmienkou spásy je plne-
nie Božej vôle, ako bola ľuďom zrozumiteľným spôsobom komunikovaná v Dekalógu (2 M 20, 12 – 17; 
5 M 5, 16 – 20). Evanjelista Marek pridáva k niekoľkým prikázaniam, ktoré Ježiš citoval z druhej dosky 
Dekalógu ešte zákaz, ktorý sa javí ako na mieru šitý pre bohatého človeka: nepoškodíš! (v zmysle: ne-
zadržuj mzdu!). Uvedený markovský zákaz bol v danej situácii mimoriadne aktuálny, nakoľko bohatí 
ľudia v Palestíne Ježišových dní žili väčšinou z práce iných ľudí a ich túžba po hromadení majetku sa 
nezriedka prejavovala zadržiavaním miezd pracujúcim pre nich.289

Mládenec s Ježišovou odpoveďou nebol úplne spokojný, pretože po Jeho odpovedi na otázku uis-
ťuje Ježiša: „Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti.“ (Mk 10, 20). Mládenec si je vedomý, že 
v kontexte vtedajšej židovskej zbožnosti je spravodlivý. Kovář pripomína, že túžba mládenca po vyš-
šej spravodlivosti a nespokojnosť s dosiahnutou spravodlivosťou je to, čo ženie mládenca za Ježišom, 
ktorý v jeho vnímaní nie je len obyčajným rabbim. Vo svojej horlivosti túži po vyššej dokonalosti, chce 
konať viac ako bežné povinnosti. To – ako vykresľuje evanjelista Marek – pohlo Ježiša k tomu, že zhlia-
dol na mládenca s priazňou a s láskou: „Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho…” Ostatní dvaja 
evanjelisti (Lukáš a Matúš) prejav Ježišových ľudských pocitov nezobrazujú.

Skutok vyššej dokonalosti určený pre bohatého mládenca spočíval podľa Ježiša vo vzdaní sa ma-
jetku: ten má predať a  rozdať chudobným. Čo tým dosiahne? – môžeme sa pýtať. Predaním svojho 
majetku a  následným rozdaním peňazí chudobným pomôže zmierniť chudobu na zemi, napomôže 
chudobným pocítiť príchod Božieho kráľovstva. Vykoná tým dobrý skutok, ktorý mu bude zachovaný 
ako poklad v nebi. Nestane sa tak sám chudobným, pretože uvedený skutok lásky a milosrdenstva sa 

286 Cf. KOVÁŘ, František: Výklad Evangelia Markova. 1. vyd. Praha: Knihtiskárny Blahoslav – knihy o náboženství 
a pre náboženství 1941 s. 257

287 Cf. KOVÁŘ, František: Výklad Evangelia Markova. 1. vyd. Praha: Knihtiskárny Blahoslav – knihy o náboženství 
a pre náboženství 1941 s. 257

288 SCHWEIZER, Eduard: The Good News Acoording Mark. Translated by Madvig D. H. 4. vyd. Atlanta: John Knox 
Press 1977 s. 210

Kovář cituje z Mišny otázku, ktorá bola okolo roku 90 post položená rabbimu Elizerovi: „Rabbi, nauč nás ces
tám života, aby sme po nich dosiahli života budúceho veku.“ (Berachoth 28) Citované podľa: KOVÁŘ, František: 
Výklad Evangelia Markova. 1. vyd. Praha: Knihtiskárny Blahoslav – knihy o náboženství a pre náboženství 1941 
s. 257 – 258

289 Cf.: COUNTRYMAN, Louis, William: The rich Christian in the church of the early empire: contradictions and 
accomodations. 1. vyd. Texts and Studies in Religion 7. New York: Edwin Mellen Press 1980 s. 26 – 32
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mu bude počítať u Boha a tak jeho vykonaním získa poklad v nebi. Zároveň by sa tak mohol oslobodiť 
od poviazanosti putami svojho bohatstva a stať sa Ježišovým učeníkom.

František Kovář túto Ježišovu požiadavku nepovažuje za všeobecnú zásadu, ktorú Ježiš ustanovil 
pre všetkých svojich nasledovníkov. Uvedená požiadavka nie je prednesená ani ako univerzálna pod-
mienka spásy človeka, či účasti na Božom kráľovstve pre všetkých ľudí. Požiadavka predať majetok 
a rozdať ho chudobným predstavuje podľa Kovářa „osobnú požiadavku, ktorá má koreň v  individu-
álnych okolnostiach života“ bohatého mládenca. Je potrebné pripomenúť, že Ježiš na tomto mieste 
nesľubuje, že uvedený skutok prinesie mládencovi spásu: hovorí, že ho len „uvoľní pre zvláštny stav 
priameho Ježišovho učeníka.“290

Vrcholom evanjeliového príbehu je Ježišov výrok: „Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú 
majetky!“ (Mk 10, 23). Petr Pokorný, ale i ďalší bádatelia sa domnievajú, že uvedený výrok mohol stáť 
v evanjeliu pôvodne samostatne a hovorilo sa v ňom o vstupe do Božieho kráľovstva, nie o získaní 
večného života.291 A to je dôležité aj pre nás: Ježiš tu nehovorí, že bohatí nemôžu vojsť do kráľovstva 
Božieho alebo že je nemožné, aby bohatí vošli do kráľovstva Božieho. Hovorí však, že bohatí vôjdu 
do nebeského kráľovstva ťažko. Ich vstup do Božieho kráľovstva je sprevádzaný veľkými ťažkosťami: 
bohatý človek považuje vo svojom živote bohatstvo a veci od neho odvodené za najvyššiu hodnotu 
vo svojom živote. Následne prepadá sebaklamnej istote, podľa ktorej si môže svoj život zaistiť a za-
bezpečiť sám. V tejto sebaklamnej istote sa následne snaží ostať nezávislým od všetkého, okrem jeho 
bohatstva, ktoré mu „zabezpečuje“ život. Snaží sa ostať nezávislým aj od Boha.

Tresmontant z nášho vykladaného evanjeliového textu správne vyvodzuje poučenie pre súčas-
níkov, keď hovorí, že Ježiš od nás nežiada, aby sme vôbec nezhromažďovali bohatstvo: chce však, aby 
sme odvrhli dychtenie a túžbu po bohatstve, po zabezpečení sa. Chce, aby sme boli schopní vo svojom 
živote nadhľadu, v ktorom zistíme, že v našej životnej situácii je hľadanie bohatstva len iluzórne. Pre-
tože „zabezpečenie, ktoré hľadáme, nikdy nenájdeme. Absolútno, ktoré v bohatstve a zhromažďovaní 
pokladov tajne hľadáme, v ňom nikdy nebude“ – ako správne hodnotí Tresmontant.292 

Napriek tomu, že v židovstve bolo bohatstvo pokladané za prejav Božej priazne a požehnania či 
za odmenu zbožnosti, Ježiš upozorňuje, že bohatstvo a majetok odlučuje človeka od Boha a Jeho krá-
ľovstva. Realista Tresmontant konštatuje, že Ježišovi nejde o vykorenenie túžby človeka po bohatstve 
a zabezpečenosti. Jeho zámerom nie je ani „vymyť túžbu po absolútne, ktorá sa prejavuje v našom 
hľadaní pokladu nevyčerpateľného a neopotrebovateľného“ – ako hovorí vo svojom diele „Výklad učení 
rabbiho Ješuy“. Jeho zámerom je túžbu človeka viesť od nesprávneho cieľa k správnemu. Ježiš namiesto 
odsudzovania a zavrhnutia túžbu bohatých „uchopuje zvnútra a namiesto odsudzovania ju narovnáva“ 
a vedie novým smerom, keď hovorí: 293

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú 
a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji 
nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6, 19 – 21)

„Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani 
moľ nekazí; lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ (Lk 12, 33 – 34)

290 KOVÁŘ, František: Výklad Evangelia Markova. 1. vyd. Praha: Knihtiskárny Blahoslav – knihy o náboženství a pre 
náboženství 1941 s. 259 – 260

291 Cf.: POKORNÝ, Petr: Výklad evangelia podle Marka. 2. vyd. Komenského evangelická bohoslovecká fakulta. Pra
ha: Kalich 1981 s. 207 – 208

KOVÁŘ, František: Výklad Evangelia Markova. 1. vyd. Praha: Knihtiskárny Blahoslav – knihy o náboženství 
a pre náboženství 1941 s. 261

292 TRESMONTANT, Claude: Výklad učení rabbiho Ješuy. 1. vyd. Košice: Timotej 1993 s. 58
293 TRESMONTANT, Claude: Výklad učení rabbiho Ješuy. 1. vyd. Košice: Timotej 1993 s. 58
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Aj pri Ježišovom postoji k bohatým ľuďom môžeme vidieť, že On neprichádza len preto, aby ich 
len odsúdil. Zároveň k nim prichádza ako lekár, pretože lekára potrebujú chorí, nie zdraví ( Lk 5, 31). 
Prichádza aj ako ten, ktorý tlejúci knôt neuhasí a trstinu nalomenú neodlomí (Iz 42, 3). Ježiš chce aj 
bohatých oslobodiť a uzdraviť od ich poviazanosti túžbou mať294 a urobiť ich tak schopnými učeníctva 
a nového života. Preto pri podmienke nasledovania, ktorú vyslovuje na vlastnú žiadosť bohatého mlá-
denca hovorí Ježiš o ťažkosti, nie o nemožnosti vojsť bohatým do Božieho kráľovstva. Používa k tomu 
obraz veľkého zvieraťa a malého otvoru: „Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo 
dúfajú v majetok]. Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.“ (Mk 10, 
24 – 25)295 

Pravdepodobnosť, že ten, kto dúfa v majetok vojde do Božieho kráľovstva sa rovná možnosti, že 
zviera vo veľkosti ťavy prejde uchom malej ihly. V slovách – „ten, kto dúfa v majetok“ vidíme, že tieto 
slová už neplatia výhradne pre boháčov, ale pre každého. Lebo aj chudobný môže dúfať vo svoj vetchý 
príbytok či v to malé množstvo zdrojov, ktoré vlastní. Avšak majetní bývajú oveľa viac zaťažení staros-
ťami o zabezpečenie peňazí a majetku, preto sú tieto slová adresované primárne im.

V dejinách výkladu môžeme pozorovať, že obraz ťavy a ihly bol počas rôznych dôb vykladaný rôz-
nymi spôsobmi: Kovář rôznosť výkladov pripisuje grotesknosti použitého obrazu. Už Klement Alexan-
drijský argumentoval, že slovo „ťava“ (καμηλόζ) môžeme čítať ako „lano“ (καμιλόϛ). Pokorný uvádza, 
že podobné zmäkčenie významu textu pozorujeme aj vo vybraných stredovekých rukopisoch, kde číta-
me: „Ľahšie prejde lano uchom ihly…” 296 Ďalší vykladači zmierňovali význam Ježišovho výroku argu-
mentom, že „Ucho ihly“ bol v Ježišovej dobe názov pre malú, úzku a tesnú bráničku v jeruzalemských 
hradbách, ktorou sa dospelý človek sotva pretiahol.297 Ani jedna z vyššie uvedených možností výkladu 
však zmysel textu významne nemení.

Učeníci sa po Ježišovej výpovedi o ťave a uchu ihly predesili a s obavami sa pýtali: „Kto teda môže 
byť spasený?“ (Mk 10, 26). Zrejme si uvedomovali, že túžba „mať“ je univerzálna a pociťujú ju nielen 
bohatí, ale aj chudobní. Ak je pre vstup do Božieho kráľovstva potrebné zrieknutie sa majetku a všetci 
sú k nemu úzko viazaní, môže byť potom vôbec niekto spasený? Ježiš však odpovedá: „U ľudí je to ne-
možné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.“ (Mk 10, 27). Boh je ten, ktorý môže človeka zmeniť: 
on môže človeka priviesť k novému pohľadu na majetok a bohatstvo. On má moc zmeniť človeka takým 
spôsobom, že ten sa viac nepozerá na majetok ako zdroj svojho zabezpečenia a života. Duchovne sa 
ho zriekne a prestane na ňom lipnúť, byť na neho naviazaný. Príkladom takto transformovaných ľudí 
môžu byť napríklad prví kresťania: vnútorne oslobodení od svojho majetku a vlastníctva sa ho vzdávali 
a prinášali ho, aby sa stal prospechom pre všetkých (Cf. Sk 2, 44; 4, 36 – 37). Ďalším príkladom človeka, 
ktorý rešpektujúc Božie slovo po stretnutí s Ježišom radikálne zmenil svoj postoj k bohatstvu, stal sa 
od neho vnútorne slobodný a následne ho postavil do služby biednym bol bohatý vyberač daní Zache-
us z Jericha (Lk 19, 1 – 10).

Záverom môžeme vyššie uvedené argumenty zhrnúť do nasledovných téz:

•	 Ježiš kritizuje, ale nezavrhuje bohatých ľudí.

294 Mechanizmus nenásytnej ľudskej túžby „mať“ vo vzťahu k autentickému životu („byť“) – ako dva rozdielne módy 
existencie človeka výstižne opísal vo svojom diele: FROM, Erich: Mít, nebo být? Translated by J. Lusk: 1. vyd. Pra
ha: Nakladatelství Aurora 2001

295 Oslovenie „dietky“ spája Harnisch s výzvou prijať Božie kráľovstvo ako dieťa v Mk 10, 15. Ide tu teda o opak se
bapresadenia a sebazaistenia. Cf.: POKORNÝ, Petr: Výklad evangelia podle Marka. 2. vyd. Komenského evangelic
ká bohoslovecká fakulta. Praha: Kalich 1981 s. 208

296 POKORNÝ, Petr: Výklad evangelia podle Marka. 2. vyd. Komenského evangelická bohoslovecká fakulta. Praha: 
Kalich 1981 s. 208

297 Kovář uvádza, že uvedený spôsob výkladu textu bol nájdený v cestopise do Svätej zeme z roku 1422. Cf.: KOVÁŘ, 
František: Výklad Evangelia Markova. 1. vyd. Praha: Knihtiskárny Blahoslav – knihy o náboženství a pre nábožen
ství 1941 s. 262
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•	 Odsudzuje ich vnútornú viazanosť na majetok a zabezpečenie si života vlastnými silami 
prostredníctvom majetku.

•	 Takto vnútorne nastavený človek sa nedokáže spoliehať na Boha.
•	 Ježiš prichádza aj k bohatým ako lekár, aby ich uzdravil z ich poviazanosti a jednostranné-

ho spoliehania sa na bohatstvo a majetok a priviedol ich k novému životu a s ním aj nové-
mu pohľadu nielen na majetok, ale aj chudobných. Preto aj vo vzťahu k bohatým môžeme 
Jeho konanie považovať v istom zmysle za inkluzívne a nie jednostranne exkluzívne.298

Kontrolné otázky:
V čom spočíva podľa Ježišovej zvesti základný problém bohatých?
Priblížte Ježišov postoj k bohatým v kontexte príbehu stretnutia bohatého mládenca 

s Ježišom (Mk 10, 17 – 23)!

Exkurz: Klement Alexandrijský: Který Boháč bude spasen?

Na prelome druhého a tretieho storočia opísal Klement Alexandrijský vo svojom diele „Který boháč 
bude spasen?“299 svoj pohľad na Ježišom vyslovený príkaz vzdať sa majetku a následne nový pohľad 
človeka na majetok. Ten nám môže poslúžiť nielen ako svedectvo zo života cirkvi v prvých storočiach, 
ale stáva sa aj istou sondou, akým spôsobom boli uvedené Ježišove slová prijímané a ako sa s nimi Jeho 
nasledovníci vyrovnávali. Po stručnom úvode (kapitoly 1 – 3), v kapitolách 4 – 27 Klement Alexandrij-
ský zdôrazňuje a argumentuje, že Ježiš nevylučuje bohatých ľudí z Božieho kráľovstva. V druhej časti 
– (v kapitolách 28 – 41) Klement konkretizuje, ako musia bohatí žiť, aby dosiahli spasenie a stali sa 
účastnými Božieho kráľovstva. Záver diela je zrejme stratený.

Klement Alexandrijský v uvedenom diele poukazuje, že príkaz Ježiša vzdať sa majetku nemá byť 
chápaný v literárnom zmysle, a tak ho vykladá alegoricky: Ježišov príkaz vzdať sa majetku aplikuje na 
vzdanie sa vášní duše, vzdanie sa túžby mať, vlastniť. Argumentuje pri tom s použitím viacerých bib-
lických výpovedí:

„Jak nemá byt shlédano, že toto ustanovení zjevne odporuje mnoha jiným výborným Pánovým ustano-
vením a je s nimi v rozporu? Získavajte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli 
přijati do příbytků věčných. (…) Jak by kdo nasytil hladového, napojil žíznivého, oblékl nahého a ujal se toho, 
kdo je bez přístřeší, za což hrozí těm, kdo tak nečiní, oheň a vnější temnota, kdyby napřed každý z nás sám 
potřeboval všechny tyto věci? Vždyť sám Pán je hostem Zachea, Leviho a Matouše, bohatých mužů a výběr-
čích daní a nepřikazuje jim, aby rozdali své peníze. Naopak jim ukládá jejich spravedlivé užívaní, nechávaá 
stranou nespravodlivé a prohlašuje: „Dnes přišla do tohoto domu spása“. (…) Nemáme tedy odhadzovat 
bohatství, které prospíva také našim blížním. Vlastnictví má totiž své jmého od toho, že to je vlastnený 

298 Túto tézu bližšie rozpracujeme v nasledujúcej kapitole
299 Evanjeliový príbeh o bohatom mládencovi už na prelome 2. a 3. storočia zaujal Klementa Alexandrijského (pred

staviteľa Alexandrijskej katechetickej školy), ktorý sa pýtal: aké je miesto tohoto biblického textu v živote dnešnej 
cirkvi? Túto otázku si uvedomoval o to naliehavejšie, že sám bol zodpovedný v alexandrijskej cirkvi za kresťanskú 
výchovu mladých, vzdelaných a zväčša dobre situovaných mladíkov, ktorí otvorene hľadali v spleti filozofických 
prúdov kresťanskú cestu. Z jeho filozofickoteologického hľadania odpovede na túto otázku vzniklo dielko – ALE
XANDRIJSKÝ, Klement: Který boháč bude spasen? (Orig. Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος; Quis dives salvetur). Tran
slated by Recinová Monika. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad Roma s.r.o. 2008, ktoré sa stalo jedným z prvých 
systematických pojednaní o teológii majetku a ktoré by nemalo ostať nepovšimnuté ani v dnešnej dobe.

Základom uvedeného diela Klementa Alexandrijského je evanjeliový príbeh o bohatom mládencovi v podaní 
Evanjelia podľa Marka (Mk 10, 17 – 31). Klement si všíma a hodnotí aj nadväzujúci rozhovor Ježiša s učeníkmi 
a uvedený biblický text porovnáva aj s  inými biblickými textami, pojednávajúcimi o vzťahu človeka k majetku. 
V spise Ktorý boháč môže byť spasený používa Klement Alexandrijský alegorickú exegézu, ktorá bola rozvíjaná 
predovšetkým v alexandrijskej teologickej škole. Exegéza biblického textu prechádza do katechézy až parenézy, 
ktorej hlavným cieľom je povzbudiť čitateľa k nasledovaniu Ježiša Krista.
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majetek a peníze od toho, že jsou prospešné a od Boha připravené k užitku lidí. Připravuje je totiž a posky-
tuje jako určitou látku a nástroje k dobrému užití pro ty, kdo mají poznání. Nástroj, je ‑li užit s uměleckou 
dovedností, je nástrojem umění. Jestliže však postrádaš umění, zakousíš vlastonou nešikovnost, ale není to 
vina nástroje. Takovým nástrojem je i bohatství. Můžeš je užívat spravodlivě: tak napomáha ke spravedl-
nosti. (…) Podstatou peněz je sloužit, ne vládnout. (…) Ať tedy nikdo neodstraňuje peníze, ale spíše vášne 
duše, které se neshodují s lepším užívaním toho, co má, aby mohl, když se stal dokonale dobrým, i těchto 
statků užívat dobře. Tedy „zřeknout se všeho, co člověk má“ a „prodat všechno, co mu patří“, je třeba chápat 
tímto způsobem, jako vyřčené o vášních duše.“300

Nový pohľad a správny postoj kresťana k majetku predstavuje Klement Alexandrijský v 16. a 17. 
kapitole citovaného diela slovami:

„Neočistená duše je ta, která je bohatá na žádosti a je sužovaná mnoha světskými touhami. Ten však, 
kdo vlastní majetky, zlato, stříbro, domy jako Boží dary a slouží jimi Bohu, který mu je dáva ke spáse lidí a ví, 
že je vlastní více kvůli bratrům, než kvůli sobě, ten je povýšen nad jejich vlastnení a není otrokem toho, co 
má, nenosí je ve své duši a neomezuje a nezužuje na ně svůj život, ale stále usiluje o nějaký vznešený a bož-
ský čin; a je ‑li mu kdy souzeno, aby ho byl zbaven, je schopen nést jeho ztrátu s klidnou myslí, stejně jako 
nesl jeho hojnost. To je ten, kterého Pán blahoslaví a nazýva ho chudým v duchu, který je připravený zdědit 
nebeské království, a ne bohatý, který není schopen obdržet život.“

„Kdo však nese bohatství ve své duši a místo Božího ducha chová v  srdci zlato nebo pole, bez míry 
neustále zvětšuje své bohatství a bez přestání se obhlíží po větším majetku, jehož zrak je obrácen dolů a je 
spoután osidly světa, kdo je zemí a má se do země navrátit, jak může toužit a rozvažovat o Božím královst-
ví? Člověk, který nenese srdce, ale pole nebo důl, nebude nutně shledán mezi těmito věcmi, které si vybral? 
Neboť – kde je poklad člověka, tam je i jeho srdcě.“301 

Krátky exkurz do diela Klementa Alexandrijského ukončíme citátom, v ktorom Klement definuje, 
ako by mala vyzerať duchovná starostlivosť cirkvi o bohatých:

„Zdá se mi, že mnohem přátelštější skutek k lidem, něž servilní pozornost vůči bohatým a chvály, ktoré 
jsou jim ke škodě, je léčit je, nést s nimi jejich život a získavat jim spásu vším možným způsobem; na prvním 
místě ji vyprošovat od Boha, který ji bezpečně a rád uděluje svým vlastným dětem, a dále skrze milost Spasi-
tele léčit jejich duše Slovem, osvěcovat je a přivádět je k nabytí pravdy. Vždyť jenom ten, kdo dosáhne pravdy 
a vyniká v dobrých činech, získá odměnu věčného života.“302

Domnievame sa, že aj pre dnešnú cirkev môže byť Klementov postoj k bohatým inšpiratívny. Je 
to postoj, ktorý ani napriek tvrdým slovám súdu, ktoré nemožno zamlčať nie je jednostranne exklu-
zívny, ale plne zrkadlí Ježišov – na jednej strane prísny, ale zároveň aj milostivý postoj k bohatému 
mládencovi.

2.1.3.3.4 Ježiš nevylučuje, ale volá k pokániu hriešnych

Evanjelista Lukáš naznačuje cestu nielen pre boháčov, ale aj pre zjavných hriešnikov v príbehu 
stretnutia Ježiša s bohatým jerišským vyberačom daní – Zacheom (Lk 19,1 – 10). Jemne naznačenú iró-
niu evanjelia si môžeme všimnúť už v súvise so Zacheovým menom: Zacheus je v hebrejskej a aramej-
skej podobe skrátená podoba mena Zachariáš, čo znamená „čistý, spravodlivý“. Nositeľ tohto mena, 
ktorého predstavuje evanjelista Lukáš vo svojom podaní vôbec nepatril k spravodlivým, skôr naopak: 
patril k tým, na ktorých nazerali v novozmluvnej dobe ako na nečistých, na hriešnikov. Nixon v Novom 
biblickom slovníku predstavuje Zachea ako colníka, ktorý si od štátu kúpil právo vyberať dane, avšak 

300 ALEXANDRIJSKÝ, Klement: Který boháč bude spasen? (Orig. Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος; Quis dives salvetur). 
Translated by Recinová Monika. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad Roma s.r.o. 2008 kap.13 – 14 s. 29 – 31

301 ALEXANDRIJSKÝ, Klement: Který boháč bude spasen? (Orig. Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος; Quis dives salvetur). 
Translated by Recinová Monika. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad Roma s.r.o. 2008 kap. 16 – 17 s. 32 – 33

302 ALEXANDRIJSKÝ, Klement: Který boháč bude spasen? (Orig. Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος; Quis dives salvetur). 
Translated by Recinová Monika. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad Roma s.r.o. 2008 kap.1 s. 19
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toto svoje postavenie nepochybne využíval k vlastnému obohacovaniu.303 Grešo na základe označenia 
Zachea „αρχιτελώνηϛ“ dedukuje, že Zacheus zrejme patril do skupiny veľkých nájomcov daňových 
oblastí, ktorý tieto následne „rozdelili niekoľkým podnájomcom, ktorí za nich robili „špinavú“ prácu 
vydierania daní, ako aj toho, čo bolo navyše.“304 Bežnou praxou v Ježišovej dobe bolo, že prenajímateľ 
i nájomca chceli niečo získať nielen pre štát, ale aj pre seba a tak sa bremeno, ktoré museli niesť plat-
covia daní neustále zväčšovalo. A spolu s ním rástla aj nenávisť platiaceho obyvateľstva voči daňovým 
a mýtnym vyberačom.

V príbehu čítame, že Ježiš sprevádzaný zástupom učeníkov sa počas cesty cez Jericho zastavuje 
pod stromom, na ktorom na neho čaká nízky Zacheus. Po Ježišovom oslovení s prekvapením, ale aj 
s radosťou prijíma Ježišovu ponuku a stáva sa Ježišovým hostiteľom. Ježiš svojou návštevou a stolo-
vaním s hriešnikom Zacheom, ktorého sa mnohí stránili pre jeho spôsob života, zjavuje opäť v plnej 
šírke svoje poslanie.305 Ako správne upozorňuje Grešo – „Ježiš aj napriek jeho (Zacheovmu – pozn. 
autora) odsúdeniahodnému spôsobu života vidí v ňom človeka, v živote ktorého ešte môže nastať 
veľká životná zmena.“306 Neodsudzuje ho, ale volá ho k pokániu. Nadväzuje s ním spoločenstvo, pre-
javuje o neho záujem, dáva mu možnosť spoznať svoje učenie. Vplyvom Ježišovej láskavosti a pri-
jatiu vzniká v Zacheovom srdci viera a láska a zo Zachea sa stáva Ježišov učeník.307 Evanjelista bez 
akýchkoľvek vysvetlení či analýz uvádza výsledok stretnutia Zachea s  Ježišom: „Ale Zacheus vstal 
a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, 
vraciam to štvornásobne.“(Lk 19, 8). Uvedené slová neboli len vyznaním, ale jasným záväzkom, na 
ktorý Ježiš odpovedá zasľúbením spásy: „Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom 
Abrahámovým.“ (Lk 19, 9).

Podľa Pobeeho si Zacheus uvedomuje, že práve majetok je tým bremenom, ktoré spôsobilo, že sa 
stal súčasťou morálneho bahna spoločnosti. Avšak po stretnutí s Ježišom prichádza k novému pozna-
niu: ten, kto dúfa v Božie odpustenie hriechov nemôže byť viac otrokom svojho bohatstva.308 Preto sa 
na rozdiel od bohatého mládenca, ktorý odišiel od Ježiša smutný odhodláva k ráznemu a odvážnemu 
rozhodnutiu, na ktoré môžeme nahliadať ako na súčasť pokánia, ale aj ovocia jeho viery. Svoj majetok 
neodhadzuje bez rozumu, ale robí z neho prostriedok charity: polovicu majetku rozdáva chudobným. 
Tých ktorých oklamal, je pripravený odškodniť.

Aj v Zacheovom prípade tak spasenie začína pokáním, ktorého súčasťou je nielen ľútosť, ale i vy-
znanie hriechov a  ich náprava, ktorá je v  tomto prípade aj konkrétne vymedzená a pomenovaná.309 
Zacheus, ktorý prijíma Kristovo pozvanie, následne rozpoznáva svoj stav hriešnosti, spoznáva morál-
ny úpadok svojho života a aj napriek protestom a neprijatiu okolia (Lk 19, 7) prijíma Božiu milostivú 
ponuku odpustenia. Božia ponuka odpustenia v Kristovi, ktorý sám schudobnel kvôli nám, získava pre 
neho vyššiu cenu ako všetko jeho bohatstvo a majetok, a tak získava novú spravodlivosť. Po stretnutí 
a vnútornej transformácii Kristom sa stáva súčasťou Božieho kráľovstva, ktoré sa uskutočňuje vtedy, 
keď poznávame a sme pripravení napĺňať potreby chudobných, nahých, chorých, väznených či inak 
núdznych.310 

303 NIXON, R.E: Zacheus In: Douglas, J.D. ed.: Nový biblický slovník. 1. vyd. Praha: Návrat domů 1996 s. 1121
304 GREŠO, Ján: Sociálne myšlienky v Novej zmluve. In: KIŠS, Igor a kol.: Sociálna problematika v evanjelickej teoló

gii. 1. vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2001 s. 25
305 Cf.: Lk 19, 7
306 GREŠO, Ján: Sociálne myšlienky v Novej zmluve. In: KIŠS, Igor a kol.: Sociálna problematika v evanjelickej teoló

gii. 1. vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2001 s. 26
307 ARNDT, F. Wiliam: Luke; Concordia Classic Commentary Series. 1. vyd. St Louis: Concordia Publishing House 

1956 s. 389
308 Cf.: POBEE, S. John: Who are the poor? The Beatitudes as a call to community. 1. vyd. Geneva: Risk book series nr. 

32 WCC Publications – World Council of Churches 1987 s. 47
309 Pokánie pozostáva aj podľa starocikrevnej tradície z troch častí: contritio cordis, confesio oris a satisfactio operis.
310 Cf.: Lk 4, 18 – 19; Mt 25, 31 – 46
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V  uvedenom evanjeliovom rozprávaní o  Zacheovom stretnutí s  Ježišom sme si mohli všimnúť 
a uvedomiť dve dôležité skutočnosti:

•	 Ježiš hriešnikov neodmieta, ale volá ich k pokániu (včítane tých, ktorí sú pre iných neprija-
teľní) „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ (Lk 19, 10)311 

•	 Ježišova ponuka milosti prijatá vierou a potvrdená praxou pokánia a kresťanského života 
prináša spasenie aj bohatým ľuďom, ktorí počujú Kristovo volanie.

2.1.3.4 Cirkev – spoločenstvo realizácie spásy

Predchádzajúcu kapitolu sme ukončili rozborom spôsobu, akým Zacheus odpovedal na Ježišove 
oslovenie a pozvanie. V nasledujúcej kapitole sa pokúsime o stručnú interpretáciu priebehu procesu 
spásy a následnej vnútornej transformácie človeka. Jej viditeľným ovocím je okrem iného i zmena po-
stojov vnútorne transformovaného kresťana vo vzťahu k blížnym a k sociálnym otázkam.

Spása sa realizuje prostredníctvom pokánia, prijatia Bohom v Ježišovi Kristovi a následnej trans-
formácie človeka, ktorá prebieha najskôr v jeho vnútri a následne sa prejavuje aj navonok – ako ovocie 
viery v skutkoch Kristovho nasledovníka. Proces spásy je výsledkom zvestovania Božieho Slova, ktoré 
sa realizuje v cirkvi, ktorú ustanovil sám Ježiš Kristus. Jej primárnou úlohou je práve zvestovanie Bo-
žieho Slova a prisluhovanie sviatostí, v dôsledku čoho sa vždy nanovo stáva spoločenstvom omiloste-
ných bratov a sestier, zhromaždených okolo oživujúceho Slova a Pánovho stola.

2.1.3.4.1 Pokánie

Ako sme si mohli všimnúť v poslednom verši perikopy Ježiš a Zacheus (Lk 19, 1 – 10) – ktorý Arn-
dt označuje ako súčasť Ježišovho ospravedlňujúceho vysvetlenia svojej návštevy domu hriešnika Za-
chea,312 Ježiš prítomným objasňuje svoje poslanie. V prvej polovici verša – „Lebo Syn človeka prišiel“ 
môžeme s Lenskim pozorovať použitie výrazu, v ktorom je prítomná narážka na očakávanie Mesiáša: 
„Ježiš je ten Jediný, ktorý mal prísť, prišiel a je tu teraz prítomný.“313 V druhej časti verša Ježiš – ktorý 
je očakávaným Mesiášom oboznamuje zhromaždených s cieľom svojho mesiášskeho konania: „hľadať 
a spasiť, čo bolo zahynulo.“(Lk 19, 10b).

Ježišovo spoločenstvo s hriešnikmi, colníkmi, ale aj bohatými či chudobnými ľuďmi má spoločný 
primárny cieľ: hľadať stratené ovce, nájdené vziať na ramená a priviesť ich späť do ovčinca (Lk 15, 4 – 6). 
Povedané inak: Ježišov záujem o ľudí na okraji spoločnosti je motivovaný Božou láskou k hriešnikovi 
a Jeho zámerom eschatologickej spásy. Spásy – záchrany od moci diabla, hriechu a smrti – ktorá sa 
nemôže udiať bez toho, aby bol Kristus vydaný na kríž, aby zaplatil výkupné za celé ľudstvo. To je hlav-
ným poslaním Mesiáša – Ježiša Krista.

Volanie k spáse je v Ježišovej zvesti v prvom rade volaním k pokániu. Evanjelisti nás uisťujú, že 
Ježiš neprišiel „volať spravodlivých, ale hriešnych“ (Mk 2, 17) a zároveň, že odpúšťal hriechy (Mk 2, 5). 
A keďže Ježiš zároveň káže, že kráľovstvo Božie patrí chudobným, vyplýva z toho, že aj chudobných, 
rovnako ako bohatých nazýva hriešnikmi. Všetkých bez rozdielu – v  slovníku sociálnych kategórií 
– bohatých aj chudobných, utláčateľov aj tých, ktorí sa stali obeťami útlaku a sociálneho vylúčenia 
volá Ježiš k pokániu. Preto môžeme súhlasiť s Volfom, ktorý zdôrazňuje, že Ježišových poslucháčov 

311 Odmietanie Zachea ako hriešnika vyniká najmä vo v. 7, kde evanjelista popisuje opozíciu, ktorá povstáva proti 
Ježišovmu rozhodnutiu stolovať so Zacheom a takouto formou s ním nadviazať spoločensto, či preniknúť do Jeho 
každodennej reality.

312 ARNDT, F. Wiliam: Luke; Concordia Classic Commentary Series. 1. vyd. St Louis: Concordia Publishing House 
1956 s. 390

313 LENSKI, Richard, Charles, Henri: Commentary on the New Testament. The Interpretation of St. Luke´s Gospel. 
1. vyd. Minneapolis: Augsburg Fortress 1964 s. 937
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nemôžeme rozdeliť do dvoch skupín a povedať, že kým pokánie pre utláčaných znamená novú nádej, 
pre utláčateľov je ono výzvou k radikálnej zmene života. Ježišovo volanie k pokániu je určené rovnako 
obom skupinám – utláčaným aj utláčateľom, bohatým aj chudobným.

Hoci sa to môže niekomu zdať prekvapivé, ale aj chudobní, utláčaní a marginalizovaní potrebujú 
pokánie. Avšak špecifikum Ježišovej požiadavky pokánia pre chudobných, utláčaných a marginalizo-
vaných spočíva v spojení s nádejou, ktorú im predkladá spolu s požiadavkou radikálnej zmeny. Zmena 
je teda očakávaná nielen od bohatých, utláčateľov, ale aj od chudobných. Pretože kým niektoré hrie-
chy boli pripisované utláčaným neprávom (cf. úsilie o falošnú čistotu), ďalšie však boli v ich životoch 
skutočné. Miroslav Volf v pojednaní o procese zmierenia sa obetí s utláčateľmi pripomína, že sú to 
v mnohých prípadoch práve utláčaní a vylučovaní, ktorí nepotrebujú len materiálnu a psychologickú 
pomoc, ale aj oslobodenie od nenávisti voči svojim utláčateľom či majoritnej spoločnosti, do ktorej vo 
svojom vnútri vďaka svojej beznádejnej situácii prepadli. A ako systematický teológ Volf správne do-
dáva – „obete potrebujú činiť pokánie preto, lebo spoločenská zmena, ktorá zodpovedá vízii Božieho 
kráľovstva – Božieho nového sveta – bez zmeny ich srdca a ich správania nenastane.“314

Volf vo svojej teórii zmierenia znepriatelených strán, ktorú nazýva „politikou čistého srdca“ po-
núka i ďalšie dôvody, prečo potrebujú činiť pokánie bohatí a tí, ktorí disponujú kapitálom, prípadne 
sú tvorcami hriešnych štruktúr, ako aj marginalizovaní a utláčaní: pretože Ježiš hovorí: „Nikto nemôže 
slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať 
a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“(Mt 6, 24) A na inom mieste: „Ale ja vám hovorím: 
Milujte svojich nepriateľov…”(Mt 5, 44) Oddanosť majetku a nenávisť k nepriateľom sú hriechy, z kto-
rých musí činiť pokánie každý Ježišov nasledovník. Kým prvý citovaný biblický text je určený bohatým, 
druhý text je určený predovšetkým chudobným, vylučovaným a marginalizovaným. Pretože – ako si 
všíma svojím bystrým okom sociológa Zygmunt Bauman – práve „závisť a nenávisť prikovávajú zne-
výhodnených a slabých k panujúcemu poriadku – a to dokonca aj tam, kde sa im ho podarí premôcť.“ 
Sociálne vylúčeným, marginalizovaným a  sociálne deprimovaným mnohokrát nejde o  to, aby zme-
nili nastolený panujúci poriadok, ale ako hovorí Baumann – „požadujú len nové zamiešanie kariet, 
nie však inú kartovú hru. Hru samotnú z ničoho neobviňujú, obviňujú len lepšie karty v ruke svojho 
protivníka.“315

Ježiš preto žiada pokánie od všetkých: pretože jedine pokánie obete posilňuje a  utláčateľov 
odzbrojuje. Obetiam vylúčenia, marginalizácie a útlaku dáva pokánie novú silu a nádej práve preto, že 
ich chráni pred pokušením a snahou svoje obete napodobniť alebo týrať. Nedovoľuje im stať sa kópiou 
svojich utláčateľov, napodobňovať ich správanie, vykonať „spravodlivú“ odvetu. Volf preto práve poká-
nie hodnotí ako to, „čo tvorí nové útočište nového Božieho stvorenia uprostred starého a tak starému 
umožňuje, aby sa transformovalo.“316 

Pokánie bohatých a silných má zase vyústiť – ako v prípade bohatého Zachea – až k „nespravodlivo 
štedrej reštitúcii, ktorá má vykompenzovať všetku nespravodlivosť, ktorú predstavovalo pôvodne ko-
nané násilie.“ Len prostredníctvom hlbokého a úprimného pokánia oboch strán môžu byť z bohatých 
aj chudobných, privilegizovaných aj marginalizovaných vytvorení takí spoločenskí „aktéri, ktorí sú 
formovaní hodnotami Božieho kráľovstva, a preto budú schopní zúčastniť sa skutočnej spoločenskej 
premeny“ spoločnosti.317 
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2.1.3.4.2 Odpustenie, znovuzrodenie a následná transformácia Kristom

Ježiš Kristus teda prichádza k hriešnikom. Tí ho prijímajú v pokání s vierou, že On je Kristus – Me-
siáš, ktorý skrze svoj kríž odpúšťa hriechy a ako jediný má moc spasiť a uzdraviť človeka. To je jediná 
cesta k oslobodeniu – oslobodeniu od hriechov a vín, viery v osud či od pocitu ukrivdenia a nespravod-
livosti. Odpustenie a znovuzrodenie sa realizuje skrze vyznanie hriechov a vín Kristovi. Prostredníc-
tvom pokánia prijíma Boh v ukrižovanom Kristovi kajúceho hriešnika.

Volf vo svojej „politike čistého srdca“ hovorí, že v „najhlbšej podstate golgotského kríža je Kristova 
vôľa neponechať nikoho v situácii, kedy zostáva nepriateľom, ale otvoriť v sebe samom priestor, kam 
môže protivník vstúpiť. Ak kríž vnímame ako vyvrcholenie toho dlhého príbehu Božieho spásneho 
konania pre ľudstvo, práve kríž vypovedá o tom, že ľudstvo patrí Bohu aj napriek svojmu zjavnému 
nepriateľstvu voči Nemu; Boh Bohom bez ľudstva nebude.“ Pretože „v kríži sa Boh vzdáva sám seba, 
aby sa nemusel vzdať ľudstva; to je dôsledok Božej túžby zlomiť moc ľudského nepriateľstva bez násilia 
a prijať ľudské bytosti do svojho vlastného bytia.“ Pretože ako uzatvára Volf – „cieľom Kristovho kríža 
je ľudský život žitý „v Duchu“, „v Kristu“, a „v Bohu“.“318 

Na príklade Zachea môžeme pozorovať, že človek je po stretnutí s Ježišom, po spoznaní a vyzna-
ní svojich previnení a po prijatí Jeho odpustenia hriechov následne vnútorne transformovaný Jeho 
láskou. Alebo ako hovorí Miroslav Volf, človek je Ježišom pretváraný (re -making). Ako prebieha tento 
proces premeny nám môže pomôcť objasniť apoštol Pavol, ktorý o živote kresťana – Ježišovho učeníka 
na základe vlastnej skúsenosti vyznáva: „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne 
Kristus. A nakoľko žijem teraz v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého 
vydal za mňa.“ (G 2, 19b – 20).

Volf – vo svojom ďalšom zamyslení – tentokrát o strede a centre ľudského „ja“, v ktorom čerpá in-
špiráciu z Rortyho postoja k irónii319 – konštatuje, že apoštol Pavol v živote človeka, ktorý je porušený 
hriechom predpokladá, že jeho „ja“ je zle sústredené a centralizované. Nesprávne sústredené „ja“ musí 
byť podľa Pavla decentralizované tým, že bude rovnako ako Kristus pribité na kríž, čo vyjadruje slova-
mi: „Spolu s Kristom som ukrižovaný…”(G 2, 19b). Volf predpokladá, že aj napriek tomu, že ľudské „ja“ 
môže mať svoj „objektívny“ stred, predsa sa vždy zameriava na iný stred, že vždy niečo za svoj stred 
vydáva. V psychologickej literatúre môžeme vidieť, že človek sa neraz mení tým, že sa prispôsobuje 
iným, identifikuje sa s inými, alebo naopak – iných odmieta. Človek si často svoje strachy a úzkosti 
stvárňuje sám, vymýšľa a tvorí svojich nepriateľov a prežíva pri tom vnútorný odpor a napätie. Cnosti 
človeka sa častokrát zakladajú na skrytých necnostiach a naopak – necnosti hľadajú mnohokrát kom-
penzáciu v cnostiach. Stred každého ľudského „ja“ tak podľa Volfa v zložitých vnútorných procesoch 
reprodukuje a interpretuje samého seba.320

Podľa Pavla však ľudské „ja“ v stretnutí s Kristom prechádza procesom decentralizácie. Volf pou-
kazuje, že Pavol pre vyjadrenie procesu decentralizácie ľudského „ja“ používa výraz „ukrižovanie“. Je 
to výraz, ktorý odkazuje na príbeh ukrižovania a smrti Ježiša Krista, po ktorom však s istotou nasleduje 
Veľká noc so vzkriesením, ktoré je začiatkom nového života. Preto Pavol predpokladá, že „ja“ bude žiť 
ďalej – aj po jeho ukrižovaní. Decentralizácia teda podľa Volfa predpokladá „novú centralizáciu toho 
istého ega.“321 Po tom, čo Pavol konštatuje – „Spolu s Kristom som ukrižovaný“, hneď vyznáva aj ďalej: 
„a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ Z toho logicky vyplýva, že jeho centralizácia v minulosti bola 
opakom jeho novej centralizácie. Volf z uvedeného Pavlovho argumentu správne dedukuje, že „ľudské 
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„ja“ bolo svojho centra zbavené a novým centrom vybavené v jednom jedinom procese – v účasti na 
Kristovej smrti a ukrižovaní skrze vieru a krst.“ Ako píše Pavol na inom mieste: „keď sme sa stali jedno 
s Ním podobnosťou Jeho smrti: práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia, vediac, že náš 
starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný.“ (R 6, 5 – 6a).

„Svojím ukrižovaním spolu s Kristom získava ľudské „ja“ svoj nový stred – Krista, ktorý v ňom žije 
a s ktorým teraz žije samotné „ja“.“ Novým stredom kresťanovho „ja“ sa stáva „príbeh Ježiša Krista, 
ktorý sa stal príbehom tohoto „ja“. Alebo ešte presnejšie – týmto stredom sa stal Ježiš Kristus ukri-
žovaný a zmŕtvychvstalý, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou samotnej štruktúry vlastného „ja“.“322 
Tento proces novej centralizácie (re -centralizácie) ľudského „ja“, ako ho nazýva Volf sa nedeje tak, že 
by nové „ja“, ktorým je Ježiš Kristus eliminovalo, úplne vymazalo pôvodné, človeku vlastné „ja“. Ak 
Kristus žije vo mne, ako hovorí apoštol Pavol, tak ja sám musím mať centrum – stred, ktorý je od Krista, 
ktorý je novým centrom odlíšiteľný. Výsledkom teda je, že v procese tejto decentralizácie ľudské „ja“ 
nestráca svoj stred, ale prijíma nový stred, ktorý „ten starý premenil a zároveň obohatil.“ Dôsledkom 
tejto novej centralizácie nie je sebazapieravé popretie svojho vlastného „ja“, ktoré sa v Kristovi roz-
púšťa“, ale nové sústredenie centra, ktoré sa stáva nedobytným a správnym centrom, ktoré je schopné 
sa postaviť zoči-voči ľuďom či inštitúciám, ktoré by ho mohli ináč zadusiť.323 

Pre nás je dôležité, a Volf na to taktiež poukazuje, že nový stred ľudského „ja“ transformovaného 
Kristom (teda po novom centralizovaní Kristom) je decentralizovaný stred. Znamená to, že ľudské 
„ja“ bolo skrze vieru a krst transformované, premenené na obraz Božieho Syna a v samotnom strede 
nového decentralizovaného ľudského „ja“ je tak prítomná sebavydávajúca sa láska. Slovami Miroslava 
Volfa – nový stred – Ježiš Kristus toto ľudské „ja“ otvára a robí ho „schopným a ochotným dať seba 
samého za druhých a druhých prijať do seba samého.“ Ježiš Kristus robí kresťanovo „ja“ schopným 
milovať bratov a sestry – napĺňať v praktickom živote Ježišovu požiadavku lásky. Vzorom, motiváciou 
a hybnou silou k schopnosti ľudského „ja“ dať seba samého za druhých a prijímať druhých do svojho 
„ja“ – sa stáva sám Mesiáš – Ježiš Kristus.

Predpokladom a  súčasťou schopnosti „vydávať seba samého za druhých a  prijímať druhých do 
seba samého“ je odpustenie tým, ktorí sa previnili voči nám. Rozvoj schopnosti odpúšťať je súčasťou 
transformácie Kristovou láskou. O tom, aké je ťažké niekedy odpúšťať, môže vydať na základe osobnej 
skúsenosti svedectvo azda každý úprimný kresťan. Ťažkosť odpustenia tým, ktorí sa previňujú voči 
nám spočíva podľa Bonhoeffera v skutočnosti, že odpustenie je istou „formou utrpenia“.324 

Dôležitosť odpustenia bratom a sestrám, utláčateľom a utláčaným spočíva v skutočnosti, že práve 
vzájomné odpustenie si previnení tvorí krehkú hranicu medzi prijatím druhého človeka a jeho odmiet-
nutím, medzi postojom priateľstva a nepriateľstva – a to nielen v oblasti osobnej, ale aj sociálnej.

Schopnosť a silu odpúšťať získava kresťan prostredníctvom prostriedkov milosti: Božieho slova 
a prijímania sviatostí. Dôležitým zdrojom sily a vnútornej motivácie k odpusteniu patrí i modlitba. 
Preto k premene kresťana na Boží obraz a prostredníctvom jeho života „v Duchu“ aj k realizácii Božie-
ho kráľovstva v tomto svete dochádza tam, kde je prítomný Kristus: na každých službách Božích, na 
každej bohoslužobnej príležitosti. Pretože práve na službách Božích je zvestované Božie slovo: zvesťou 
zákona vedie a volá ono každého človeka k pokániu. Zvesťou evanjelia mu zasľubuje a udeľuje odpus-
tenie hriechov, posväcuje ho a premieňa ho na Boží obraz. Dáva mu silu k odpusteniu druhým, ale aj 
k zdieľaniu a realizácii Kristovej lásky vo svete.

Práve sviatosť Večere Pánovej je chvíľou, kedy slávime skutočnosť, že „Boh nám v sebe samom otvá-
ra priestor a prijíma nás do seba samého. Keď prijímame telo a chlieb, uvedomujeme a pripomíname si, 
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že toto telo bolo zlomené pre nás, ktorí sme boli Božími nepriateľmi; a táto krv bola preliata preto, aby 
s tými, ktorí zmluvu porušili, mohla byť ustanovená „nová zmluva“ (1 K 11, 24 – 25).“325

Z Večere Pánovej sa však nemôžme len nečinne tešiť: jej hodné prijímanie je podmienené skutoč-
nosťou, že v našich životoch nevzdorujeme svojej premene na aktérov Božieho prijatia. To, čo sa deje 
nám, sa musí diať aj iným skrze nás. Ak nás Boh s láskou prijal a prijíma, aj my musíme v sebe otvoriť 
priestor pre druhých a pozvať ich, aby vstúpili k nám. Pretože tým, že prijímame Kristovo zlomené telo 
a Kristovu preliatu krv, prijímame aj všetkých, ktorých vo svojom utrpení prijal Kristus. Ak prijímame 
Krista ako Hlavu, máme zároveň spoločenstvo aj s ostatnými údmi Jeho tela a musíme prijímať aj ich. 
Preto v sviatosti Večere Pánovej slávime „to dávanie seba samého druhému a prijímanie druhého do 
seba samého, ako v Kristovom utrpení na kríži uskutočnil Trojjediný Boh; a zároveň aj to, že aj my sami 
sme povolaní a zmocnení toto dávanie a prijímanie sa navzájom žiť v našom konfliktami sužovanom 
svete.“326 

Preto – keď prijímame Kristovo zlomené telo a Kristovu preliatu krv, prijímame do seba samého aj 
všetkých slabých, zranených, sociálne či inak vylučovaných. Všetkých tých, ktorí v každodennej realite 
života pociťujú od druhých ľudí viac odmietnutia, stigmatizácie a odcudzenia ako prijatia. Pretože aj 
ich vo svojom utrpení prijal Kristus, aj ich sa ujal v ich bezmoci – aj oni sa v Ňom stávajú spolu so všet-
kými Jeho nasledovníkmi prostredníctvom zmierenia a odpustenia hriechov opäť súčasťou jedného 
tela, ktorého Hlavou je On. Práve pri stole Pánovom si to môžeme oveľa hlbšie uvedomiť – že tu a teraz 
nás všetkých – bez akéhokoľvek rozdielu spája Kristova láska. Tu sme pred Jeho tvárou všetci časťami 
Jeho jedného tela, ktorému On je Hlavou.

A  napokon – Kristus, ktorý prichádza do spoločenstva veriacich zhromaždených pri Jeho stole 
ponúka všetkým zhromaždeným svoje dary; telo v podobe chleba a krv v podobe vína; ponúka ich 
všetkým, ktorí o tieto dary stoja a to úplne zadarmo. Preto dary svätej Večere Pánovej – pokrm a nápoj, 
ktorý je ponúkaný a prisluhovaný celému kresťanskému spoločenstvu sa stáva modelom pre prisluho-
vanie a zdieľanie jedla a nápoja pre všetkých chudobných a núdznych v kresťanskom spoločenstve, ale 
aj v celej obci či meste. Samuel Torvend na základe štúdia Lutherovej teológie formuluje princíp, podľa 
ktorého sa má „sviatostná prax stať modelom pre sociálno – diakonickú prax“ v cirkevnom zbore.327 

Preto chrám Boží a oltár, pri ktorom prijímame Božie dobrodenia v sviatosti Večere Pánovej je je-
dinečným miestom, kde môžu sociálne vylúčení (vo všetkých aspektoch vylúčenia) prijímať a prežívať 
plné znovu začlenenie sa do cirkvi – do tela Kristovho. A prostredníctvom vzťahov bratsko-sesterského 
spoločenstva cirkvi aj do širšej komunity obce, mesta a spoločnosti vôbec. Na tomto jedinečnom mies-
te tak dochádza v Kristovej láske realizovanej v bratsko-sesterskom spoločenstve k jedinečnej obnove 
a regenerácii vzťahov Božích dietok.

Toto vydávanie sa a prijímanie jeden druhého sa realizuje a má realizovať nielen v oblasti osob-
ných vzťahov, ale následne má prerásť aj do oblasti bratsko-sesterskej pomoci, solidarity a zdieľania 
darov, ktoré denne z Božích rúk prijímame. To je jedna z dôležitých úloh konania Božieho slova a svia-
tostí pri človeku, ktorú môžeme zaradiť do širšej oblasti osobného posvätenia človeka.

Preto môžeme povedať, že každé zvestovanie Božieho Slova a prisluhovanie sviatostí je príspev-
kom cirkvi k šíreniu a manifestácii Božieho kráľovstva v tomto svete a v širšom meradle aj pozitívnym 
príspevkom cirkvi k podpore sociálnej inklúzie a upevňovaniu sociálnej kohézie celej spoločnosti.

Zhrňujúc teda môžeme povedať, že Ježiš Kristus sa postavil k vylučujúcim tendenciám vo svojej 
dobe kriticky: svojim konaním zdôrazňoval hriešnosť ľudí aj systémov, ktoré vylučovali zo spoločen-
stva iných a následne z nich robili vyvrheľov. Rovnako rezolútne odsudzoval aj ľudskú snahu o falošnú 
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čistotu srdca, ktorou človek zo svojho srdca vylučuje všetkých tých, ktorí svojou inakosťou prekračujú 
jeho umelo vytvorené hranice.

Naopak, inkluzívnosť svojho konania dokazoval svojou láskou a otvoreným prístupom k colníkom 
a hriešnikom. S láskou a porozumením prijímal i chudobných, s ktorými sa identifikoval minimálne 
v dvoch rovinách: sám sa stal chudobným, aby iní prostredníctvom jeho chudoby zbohatli (2 K 8, 9). 
S chudobnými sa stotožňuje aj ako Sudca z podobenstva o poslednom súde (Mt 25, 31 – 46). V uvede-
nom podobenstve naznačuje, že rovnakú lásku očakáva aj od svojich nasledovníkov.

Tých robí schopnými milovať blížnych novým spôsobom prostredníctvom pokánia, ktorého sú-
časťou je polepšenie života, náprava chýb, ktorá sa má prejaviť aj v sociálnych hriechoch voči blíž-
nym, a to veľmi konkrétnym spôsobom (rovnako ako v prípade Zachea). Kresťania sú schopní lásky 
k blížnemu v núdzi predovšetkým v dôsledku vnútornej transformácie Kristom, v ktorej sú zbavovaní 
jednostrannej zameranosti na svoje „ja“.

Vnútorná transformácia Kristom je prvým predpokladom skutkov lásky k blížnym, ktoré môžeme 
označiť ako ovocie viery Kristom transformovaného kresťana. K premene kresťana na Boží obraz do-
chádza tam, kde je prítomný Kristus: deje sa tak predovšetkým na službách Božích a všade tam, kde je 
zvestované Božie Slovo a kde sú prisluhované sviatosti. Pretože zvesť zákona volá človeka k pokániu 
a zvesť evanjelia mu zasľubuje a udeľuje odpustenie hriechov, posväcuje ho, premieňa ho na Boží ob-
raz, robí ho schopným, ale aj túžiacim realizovať Kristovu lásku vo svojom okolí.

Kontrolné otázky:
Načrtnite cestu spásy zvestovanú hriešnikom v zvesti a diele Ježiša Krista! V čom spočíva 

jej inkluzívny charakter (v zmysle, že pôsobí začleňujúco pre vylúčených)?
Čo znamená prijímanie Večere Pánovej pre kresťana vo vzťahu k bratom a sestrám?
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3 Aplikácia teologických a historických východísk 
evanjelickej teológie do prakticko-teologických dôrazov 
pre službu cirkvi vo vzťahu k ľuďom ohrozeným chudobou 
a sociálnym vylúčením

V druhej kapitole sme si predsavzali preskúmať základné východiská pre službu cirkvi vo vzťahu 
k ľuďom postihnutým chudobou, marginalizáciou a sociálnym vylúčením. V záverečnej – tretej kapi-
tole sa pokúsime uvedené biblické, ale aj historické východiská aktualizovať a následne z nich vyvodiť 
prakticko-teologické zásady pre život a službu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku dnes, s ohľadom na 
službu cirkvi obyvateľom Slovenskej republiky ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením.328 

Dejiny sociálno-charitatívnej a diakonickej služby cirkvi podávajú jasné svedectvo o tom, že kres-
ťanská cirkev bola počas jednotlivých etáp svojho života konfrontovaná s rôznymi sociálnymi prob-
lémami. Azda ani v  jednom z  historických období však nezostala vo vzťahu k  jednotlivým výzvam 
pasívna. Aj napriek tomu sa však počas historického vývinu najmä v  posledných dvoch storočiach 
začínali ozývať hlasy, ktoré hlásali, že cirkev by nemala riešiť sociálne problémy v spoločnosti, pretože 
jej jedinou úlohou je zvestovať Božie Slovo a prisluhovať sviatosti – vykonávaním služieb Božích. Ta-
kémuto postoju nahrávali aj hlasy prichádzajúce zo sekulárneho prostredia, ktoré vyhlasovali, že rie-
šenie sociálnych problémov nie je v modernej spoločnosti viac úlohou cirkvi, ale výlučne štátu, a preto 
cirkev by sa do tejto oblasti práce nemala pliesť.329 

Oproti týmto názorom však zaznievali a zaznievajú aj opačné názory. Mnohí teológovia správne 
poukazovali, že viera a skutky milosrdenstva a lásky k blížnemu patria neodmysliteľne k sebe. Niektorí 
predstavitelia tohto názorového spektra zašli až tak ďaleko, že hlásali, že hlavnou úlohou a poslaním 
cirkvi je riešenie sociálnych problémov.330 

Primárnou úlohou cirkvi je a  iste zostane zvestovanie Božieho slova a  prisluhovanie sviatostí. 
Avšak zvestované evanjelium musí byť aj uplatňované, žité – a tak k Slovu musia prísť aj skutky lásky 
k blížnemu, ktoré sú ovocím viery, ktorá vzniká skrze kázanie a počúvanie Božieho slova. Preto môže-
me povedať, že sociálno-charitatívna a diakonická práca má v živote a v službe Evanjelickej cirkvi a. v. 

328 Koncepty chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj skupiny ľudí najviac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením 
sme vymedzili v prvej kapitole.

329 Posledne menovanú tézu zastávali aj predstavitelia socializmu, ktorí ju na našom území v rokoch 1948 – 1989 aj 
plne realizovali. Kresťanské cirkvi na Slovensku boli v tomto období úplne zbavené možnosti konať akúkoľvek or
ganizovanú sociálnocharitatívnu, či diakonickú prácu. Začiatkom päťdestiatych rokov dvadsiateho storočia boli 
z rozhodnutia vládnucej komunistickej strany násilne pozastavené a zrušené všetky formy organizovanej zborovej, 
spolkovej, ale aj ústavnej sociálnocharitatívnej a diakonickej práce všetkých kresťanských cirkví. Väčšina nehnu
teľností slúžiacich v jednotlivých cirkvách na sociálnocharitatívne a diakonické účely bola znárodnená. Jediným 
vykonávateľom sociálnej práce v tomto období sa stal štát riadený komunistickou stranou. (Cf.: FILO, Július: Ho
rizonty obnovy cirkvi. 1. vyd. Tranoscius: Liptovský Mikuláš 2001 s. 186nn)

S ťažkosťou zapríčinenou mentálnym zakorenením tézy, že pomoc ľuďom v núdzi je úlohou štátu sa stretávajú 
cirkvi pri organizácii diakonickej a sociálnocharitatívnej práce aj dnes, takmer dvadsať rokov po zamatovej revo
lúcii. Táto sa prejavuje nielen pri organizácii diakonickej práce, kedy ľudia nechápu jej význam, ale aj pri očakávaní 
a vyhľadávaní pomoci ľuďmi, ktorí sa ocitli v núdzi.

330 Napríklad Walter Rauschenbusch videl v Ježišovom mesiášskom poslaní len sociálny zámer, čo môžeme považovať 
tiež za krajnosť.

 Cf.: RAUSCHENBUSCH, Walter: Sociální zásady Ježíšovy. 1. vyd. YMCA: Praha 1921 s. 13
 Pozri tiež: RAUSCHENBUSCH, Walter: Christianity and Social Crisis. 2.vyd. Harper & Row and Evanston: New 

York and London 1964
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na Slovensku stále pevné miesto. Je prejavom a dôkazom živej viery a praktickým svedectvom Božej 
lásky k človeku.331 

Ako sme v druhej kapitole uviedli, Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa podobne ako aj ďalšie 
kresťanské cirkvi doma a v zahraničí aktívne zapájala do riešenia sociálnych problémov. Svojou čin-
nosťou tak nadviazala na učenie a prax ranej cirkvi, ako aj na vybrané dôrazy sociálno-charitatívnej 
práce cirkvi do reformácie. V stručnom náčrte historicko-teologických východísk pre službu cirkvi ľu-
ďom ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a marginalizáciou sme poukázali, že sociálno-chari-
tatívna a diakonická práca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vo svojom historickom vývine plne re-
flektovala jednotlivé dôrazy reformačného učenia vo vzťahu k službe blížnemu v núdzi, ale aj v prevza-
tí vybraných foriem pomoci. Živosť duchovného spoločenstva jednotlivých evanjelických cirkevných 
zborov sa prejavovala okrem iného aj v nachádzaní originálnych a inovatívnych foriem pomoci ľuďom 
v núdzi, ktoré môžeme stále objavovať v dodnes komplexne nespracovaných dejinách sociálno-chari-
tatívnej a diakonickej práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O rozvoj a organizáciu sociálno-cha-
ritatívnej práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa zaslúžili aj riadiace orgány cirkvi s jej čelnými 
predstaviteľmi, ktoré v prijímaných cirkevných zákonoch, nariadeniach a odporúčaniach jednotlivým 
cirkevným zborom odporúčali konať a rozvíjať sociálno-charitatívnu prácu. Svedectvo o živosti viery 
spočíva aj v skutočnosti, že sociálno-charitatívna služba bola v jednotlivých cirkevných zboroch ko-
naná aj za nepriaznivých pomerov – počas prenasledovania, vo väčšine prípadov bez veľkého kapitálu 
a v mnohých prípadoch i bez priazne predstaviteľov svetskej moci.

3.1 Prakticko-teologické dôrazy pre službu Evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku vo vzťahu k ľuďom ohrozeným chudobou 
a sociálnym vylúčením

Ak by sme chceli zadefinovať úlohu práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vo vzťahu k problé-
mom chudoby, sociálneho vylúčenia a marginalizácie, mohli by sme povedať, že jednou zo základných 
úloh cirkvi je rozvíjať a pestovať sociálnu etiku, vychádzajúcu z dôkladného štúdia Písma Svätého, po-
znania súčasných etických koncepcií, ako aj dôkladného štúdia aktuálnych sociálnych a etických prob-
lémov spoločnosti. Ak jednotliví členovia cirkvi majú predstavovať v spoločnosti nositeľov Kristovho 

331 Túto skutočnosť reflektuje aj Ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa v  súčasnosti platnej cirkevnej 
ústavy poslaním cirkvi je:

a) šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v trojjediného Boha, svedčiť o Ňom a vštepovať vieru do vedomia 
všetkých ľudí, najmä mladej generácie

b) slúžiť svojim členom najmä službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou, posky
tovaním duchovnej starostlivosti a materiálnej pomoci, viesť ich k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a k príklad
nému kresťanskému i občianskemu životu

c) v spolupráci s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami prispievať k rozširovaniu a upevňovaniu kres
ťanstva

d) so všetkými ľuďmi dobrej vôle usilovať sa v zmysle evanjelia o uplatňovanie lásky, nastolenie spravodlivosti 
a pokoja v spoločenskom živote (1.časť, čl. 2, ods. 1)

Cirkevná ústava ďalej udáva, že Evanjelická cirkev na zabezpečenie svojho poslania na územnom princípe zria
ďuje si organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a  vychováva pre ne 
potrebných odborných pracovníkov. (1.časť, čl. 2, ods. 2)

Cf.: Ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, prijatá 22. júna 1993 v Uhrovci
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evanjelia, ktoré sa u nich pretavuje do vysokého etického a mravného konania, je potrebné zabezpečiť 
vhodnými prostriedkami aj pravidelnú publikáciu jej záverov a rozvíjať k nim širšiu diskusiu.332 

Z toho vyplýva úloha cirkvi pravidelne zaujímať stanovisko k aktuálnym etickým, ale aj sociálnym 
problémom spoločnosti, čo sa v istej miere aj deje, predovšetkým prostredníctvom pastierskych listov 
zboru biskupov.

Druhou, nemenej dôležitou úlohou sa stáva prakticky vykonávaná diakonická a  sociálno-chari-
tatívna práca. Tá má byť konaná jednak priamo v cirkevných zboroch, ale aj na celocirkevnej úrovni. 
Mohli by sme ju rozdeliť aj na spontánnu službu kresťanskej lásky a pomoci a organizovanú sociál-
no-charitatívnu a diakonickú službu.

Podobným spôsobom definuje poslanie cirkvi vo vzťahu k sociálno-charitatívnej a diakonickej prá-
ci aj nemecký evanjelický farár, teológ a predstaviteľ vnútornej misie – Johannes Steinweg. Ten navr-
hol vo svojom dnes už historickom, no v mnohých aspektoch stále aktuálnom diele rozdeliť sociál no-
charitatívnu službu cirkvi do troch oblastí: v sociálnej práci cirkvi ide podľa neho o prácu na sociál no-
etickom poli, sociálno-reformnom a sociálno-charitatívnom poli. Úlohou cirkvi podľa neho je:

a. stabilizovať kresťanské a mravné základy sociálneho konania v oblasti sociálnej etiky,
b. neustále poukazovať na možnosti zlepšenia sociálnych a  hospodárskych pomerov v  oblasti 

sociálno‑reformnej,
c. pestovať neustále konanie dobročinnosti za účelom priameho odstraňovania biedy v  oblasti 

sociálno‑charitatívnej.333

Hoci Steinwegovo dielo môžeme považovať za historické, aktuálnosť jeho návrhu poslania cirkvi 
vo vzťahu k riešeniu sociálnych problémov zostáva platná aj dnes.

Domnievame sa, že pre službu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku by mala byť pri skupinách oby-
vateľov postihnutých a ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a marginalizáciou (ako sme ich 
zadefinovali v prvej kapitole) rozvíjaná podľa nasledovných prakticko-teologických dôrazov:

Kontrolné otázky:
Aké dve hlavné úlohy má cirkev vo vzťahu k ľuďom postihnutým chudobou a sociálnym 

vylúčením?

3.1.1 Diakonická služba sa realizuje predovšetkým 
v cirkevných zboroch
Cirkevný zbor je základnou organizačnou jednotkou pre vznik diakonie. Pretože cirkev aj cirkevný 

zbor tvoria jeho jednotliví členovia, diakonia ako dielo viery vyrastá predovšetkým na pôde cirkev-
ných zborov. Preto práve cirkevný zbor sa má aj podľa Luthera postarať o svojich núdznych. Biblickým 
modelom diakonickej služby v cirkevnom zbore môže byť spoločenstvo cirkevného zboru v Jeruzale-
me s organizáciou diakonickej služby prostredníctvom volených diakonov. Cieľom diakonickej služ-
by v cirkevnom zbore má byť napomáhanie vytvárania bratsko-sesterského spoločenstva cirkevného 

332 Po založení tzv. evanjelickej sociológie – ako „súčiastky systematickej a praktickej teológie“ volal už pred rokom 
1950 Július Madarás vo svojom návrhu organizácie diakonickej práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorý 
prestavil vo svojej dizertačnej práci. Potrebu evanjelickej sociológie videl predovšetkým v praktických potrebách 
pri rozvoji organizovania sociálnocharitatívnej práce, rovnako ako aj v oblasti apologetickej.

Cf.: MADARÁS, Július: Sociálnocharitatívna práca v  Evanjelickej a. v. cirkvi“ rukopis – vedecká disertácia. 
Spišská Nová Ves 1950 s. 168 – 169

333 STEINWEG, Johannes: Die innere Mission der evangelischen Kirche. Eine Einführung in ihr Wesen und ihre Ar
beit sowie in ihre Zusammenhänge mit der Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik. Salzer Verlag: Heilbrom 1928 s. 98
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zboru odstraňovaním biedy a sociálnych nerovností s cieľom realizovať v spoločenstve cirkevného zbo-
ru Božie kráľovstvo, ktorého viditeľnou manifestáciou je láska, rovnosť a bratstvo. Diakonická služba 
cirkevného zboru tak kráča ruka v ruke s pastorálnou službu farára a jeho laických spolupracovníkov.

V tejto úlohe však cirkevný zbor nestojí sám. Ako je povinnosťou rodičov starať sa o svoje deti, 
tak je aj povinnosťou svetskej vrchnosti postarať sa o svoj ľud. Preto už Luther odporúčal vo svojej 
dobe zavádzanie modelu spolupráce cirkevného zboru s miestnymi komunitami – s mestami a obcami. 
Postarať sa o núdznych na území mesta tak bolo spoločnou úlohou cirkvi aj mesta. Zodpovednosť za 
vedenie tejto práce niesli rovnako predstavitelia duchovnej, ako aj svetskej moci. Môžeme povedať, že 
táto téza môže byť v určitej variácii platná aj dnes: decentralizáciou kompetencií štátnej správy boli 
prenesené na miestne samosprávy okrem iných aj vybrané úlohy (prenesené pôsobnosti) v  oblasti 
poskytovania sociálnych služieb. Podľa súčasnej legislatívny je v kompetencii samospráv miest a obcí 
organizovanie a poskytovanie opatrovateľských a ošetrovateľských služieb svojim občanom. Zabez-
pečovanie týchto služieb, s dôrazom na kvalitu a vnútornú motiváciu služby, sa môže stať pre mno-
hé cirkevné zbory základným štandardom, prostredníctvom ktorého možno službu cirkevného zboru 
ďalej rozvíjať a diverzifikovať. Práve na tomto poli sa tak vytvára vhodná pôda na intenzívny rozvoj 
spolupráce zborovej diakonie s mestami a obcami v zabezpečovaní širokej palety sociálnych služieb 
v rámci ich prenesených pôsobností.

Kontrolné otázky:
Kde sa má realizovať väčšina diakonickej práce cirkvi? Prečo?

3.1.2 Príchodom a realizáciou Božieho kráľovstva je ukončované 
sociálne vylúčenie
V druhej kapitole sme si pri štúdiu vybraných biblických textov všimli, že koncept chudoby v Pís-

me Svätom nie je obmedzený a zúžený na ekonomickú chudobu. Najmä v evanjeliových textoch mô-
žeme vidieť, že biblický koncept chudoby sa spája predovšetkým so spoliehaním sa na Boha alebo na 
bohatstvo. Chudobných vykresľuje ako núdznych, ktorých život je obmedzený limitmi chudoby. Títo 
v dôsledku svojej chudoby hľadajú Boha, ktorý je jedinou nádejou uskutočnenia zmeny ich životných 
podmienok.

Z tohto pohľadu chudoba nemôže byť interpretovaná ako cnosť. Pretože ona je výsledkom a ná-
sledkom hriechu. Mohli sme si to všimnúť aj na príklade Kaina, ktorý je v dôsledku trestu za svoj prečin 
vyhnaný z krajiny hojnosti a stáva sa „tulákom a bludárom na zemi“ (Gen 4, 14a). Jeho nespravodlivosť 
predurčuje aj kvalitu medziľudských vzťahov, ktoré následne nadväzuje (Gen 4, 14b).

Keďže biblický koncept chudoby nie je zúžený na ekonomickú chudobu, ale je skôr interpretovaný 
v rovine vzťahovej (vo vzťahu človeka k bohatstvu, vo vzťahu chudobného k Bohu, ako k jedinej nádeji 
nastolenia spravodlivosti), môžeme sa domnievať, že biblický pohľad na chudobu je blízky aj konceptu 
sociálneho vylúčenia a sociálneho začleňovania. Pokúsme sa ho aplikovať na zvesť Ježiša Nazaretské-
ho, a tak syntetizovať poznatky prvej a druhej kapitoly:

Ježiš vo svojej zvesti potvrdzuje privilégium chudobných. V blahoslavenstvách, ktoré sú súčasťou 
kázne na vrchu zvestuje, že práve oni sa stanú dedičmi kráľovstva Božieho. Ak by sme na túto zvesť 
aplikovali koncept sociálneho vylúčenia, mohli by sme konštatovať, že evanjeliové blahoslavenstvo 
zvestuje blahozvesť: chudobní – teda tí, ktorí sú zbavení možnosti participovať na dostupných zdro-
joch a živote spoločnosti – nie sú z nej vylúčení natrvalo. Pretože Ježiš zasľubuje príchod Božieho 
kráľovstva, ktorého dedičmi sa stanú. Tí, ktorým je v dôsledku ich sociálneho vylúčenia zabránené 
participovať na zdrojoch v súčasnosti, sa stávajú prvými, ktorí budú participovať na prichádzajúcom 
Božom kráľovstve. Z toho vyplýva, že príchodom a realizáciou Božieho kráľovstva je ich sociálne vylú-
čenie ukončované. Keďže Božie kráľovstvo neprichádza všade v plnosti, nemusí byť jeho manifestácia 
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viditeľná v takej miere, že by zbavila zo dňa na deň všetkých vylúčených ich exklúzie. Rovnako ako je 
príchod Božieho kráľovstva procesom, rovnako aj sociálne začleňovanie vylúčených je procesuálne 
a postupujúce v čase. Vo svojej plnosti sa zjaví až s plnosťou prichádzajúceho Božieho kráľovstva.

Kontrolné otázky:
Vysvetlite vzťah prichádzajúceho Božieho kráľovstva k chudobe!

3.1.3 Diakonickou službou lásky preukazovanou núdznym 
je manifestovaný príchod Božieho kráľovstva
Z uvedených skutočností vyplýva aj biblický postoj k bohatým. Ježišova zvesť určená tým, ktorí 

zakladajú svoju existenciu na akumulovaní majetku je jednoznačná: Boh alebo majetok. Pretože nikto 
nemôže slúžiť dvom pánom. Preto Ježiš vyzýva bohatých k zrieknutiu sa majetku: týmto aktom môžu 
osvedčiť, že ich pánom nie je mamon, ale Boh, ktorý je Bohom lásky, milosrdenstva a spravodlivosti. 
Týmto aktom môžu zároveň preukázať solidaritu s tými, ktorí trpia nespravodlivosťou a v jej dôsledku 
chudobou, sociálnym vylúčením a marginalizáciou. Podľa evanjeliovej zvesti je aj zrieknutie sa dychti-
vého zhŕňania majetku a lipnutia na ňom jedným zo znakov učeníctva Ježiša. Preto bohatí musia oveľa 
viac ako iní preukázať svoju ochotu vzdať sa svojho bohatstva, ak chcú skutočne nasledovať Ježiša. 
Aj preto Ježiš hovorí o veľkej ťažkosti bohatých vojsť do nebeského kráľovstva. Ježiš však bohatých 
z Božieho kráľovstva, ktoré je zasľúbené chudobným nevylučuje. Ponúka im novú cestu, ktorá je spre-
vádzaná pokáním. Súčasťou pokánia je solidarita s tými, ktorí sú deprivovaní chudobou a sociálnym 
vylúčením. Príkladom úspešného nastúpenia na túto cestu je príbeh bohatého colníka Zachea. Primár-
nym príkladom tejto cesty sa však stal sám Ježiš Kristus, o ktorom Pavel píše: „Veď znáte milosť nášho 
Pána Ježiša Krista, že bohatý schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli jeho chudobou.“ (2K 8, 9)

Aj pre cirkev v 21. storočí ostáva povinnosťou solidarizovať sa s chudobnými, sociálne vylúčenými 
a marginalizovanými skupinami. Pretože služba lásky chudobným, začleňovanie sociálne vylúčených 
do cirkvi – tela Kristovho je výzvou k praktickému svedectvu učeníctva Ježiša Krista. Pretože prak-
tickou službou lásky preukazovanou chudobným je manifestovaný príchod Božieho kráľovstva! To je 
a ostáva jedným zo základných cieľov solidarity a pomoci núdznym v každej dobe. Skutky lásky sú spo-
lu s Božím slovom svedectvom o Božom konaní pri svojom ľude. Preto cirkev nemá a nesmie ochabnúť 
v praktickom preukazovaní skutkov lásky a milosrdenstva za žiadnych okolností!

3.1.4 Vytvoriť otvorené a akceptujúce spoločenstvo realizácie 
Božej lásky
V druhej kapitole sme konštatovali, že sociálne vylúčenie z pohľadu teológie hodnotíme nega-

tívne. Miroslav Volf poukázal, že sociálne vylúčenie je hriešnym zásahom do Božieho stvorenstva, 
pretože jeho výsledkom je pustota a prázdnota. Ako hriech ho môžeme označiť aj preto, lebo ono je 
prestúpením Božích ustanovení minimálne v dvoch dimenziách: je priestupkom proti pripútavaniu 
a zároveň priestupkom voči odluke.334 

Aj Ježiš Kristus sa sám postavil proti praxi vylučovania: ostrej kritike podrobil tých, ktorí v úsilí 
o vonkajšiu čistotu pred ľuďmi, ale aj pred Bohom vylučovali zo svojho srdca, ale aj zo spoločenstva 
tých, ktorí boli podľa nich poškvrnení nečistotou. Kritizoval tých, ktorí vo svojom odsudzujúcom po-
stoji srdca odmietali „nečistým a zjavným hriešnikom“ podať pomocnú ruku, čím im bolo systematicky 
odopierané nielen spoločenstvo, ale v konečnom dôsledku aj spása.

334 Cf.: kap 2.1.1.1
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Kristus sa zjavných hriešnikov sám zastáva, prijíma ich, vyhľadáva ich a nadväzuje s nimi spolo-
čenstvo. Obracia sa k nim, pretože práve im bolo systematicky odopierané spoločenstvo. Obracia sa 
k nim, pretože aj napriek tomu, že hoci rovnako ako iní ľudia mohli túžiť po spáse, táto im bola odo-
pieraná. Preto sa ich ujíma, stoluje s nimi a prostredníctvom spoločného jedenia a pitia im prejavuje 
to najužšie spoločenstvo. Preto sa predstavuje ako ten, ktorý „prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“ 
(Lk 19,10).

Nebezpečenstvo vylučovania blížnych zo svojho srdca a následne aj zo spoločenstva sa môže stať 
v cirkevno-zborovom živote navonok nenápadnou hrozbou aj dnes: niekedy sa stáva, že tí, ktorí vo 
svojom živote viery kladú dôraz na rozvoj osobného posvätenia majú tendenciu po čase pohŕdať tými, 
ktorí žijú takým spôsobom života, že ovocie osobného posvätenia v ich životoch je menej viditeľné. 
Výsledkom je, že jedni pohŕdajú druhými z rôznych „duchovných“ dôvodov.

Iným nebezpečenstvom, ktoré môže v živote cirkvi naštartovať proces vylúčenia v oblasti života 
v cirkvi je posudzovanie a následné odsúdenie na základe vonkajších znakov: to sa môže vyskytnúť 
napríklad z  nedostatku statusových symbolov (prejavujú sa napríklad v  menej kvalitnom oblečení, 
v nižšom dosiahnutom vzdelaní, nie príliš lichotivej adrese bydliska, ktorá následne človeka viaže k is-
tej sociálnej skupine...). Zvlášť v prípade ľudí, ktorí sú postihnutí nezamestnanosťou alebo chudobou 
sa k nedostatku prijímaných pozitívnych statusových symbolov pridáva aj ďalšia ťažkosť: v dôsledku 
postihnutia chudobou, marginalizáciou a sociálnym vylúčením je nezriedka narušená aj ich osobná 
identita. Preto sa zväčša stávajú citlivejšími na vylučovacie praktiky. Ak sa im v osobných kontaktoch 
v bratsko-sesterskom spoločenstve nedostáva taká úcta a pozornosť, akú by očakávali, postupne sa 
v tichosti z cirkevného života sťahujú do ústrania.

Sociálne vylúčenie sa tak rozširuje z jednej oblasti života do ďalšej, až kým nie sú vylúčením za-
siahnuté a poznačené všetky oblasti života. Napríklad nezamestnaný človek je vylúčený spravidla naj-
prv z pracovného života. Sociálne vylúčenie sa postupne prostredníctvom straty pracovných a osob-
ných kontaktov a  zníženia životnej úrovne presúva do jeho spoločenského a  kultúrneho života, až 
môže zasiahnuť všetky oblasti jeho života.

Aby sa naše cirkevné zbory vyhli odchodu ľudí postihnutých chudobou, sociálnym vylúčením 
a marginalizáciou z duchovného spoločenstva cirkvi, musí byť trvalou úlohou cirkevného zboru sna-
ha vytvárať v prostredí cirkevného zboru akceptujúce a láskyplné prostredie. Také, v ktorom sa budú aj 
napriek svojim handicapom cítiť prijímaní a rešpektovaní. O takom spoločenstve hovorí evanjelista 
Lukáš v Skutkoch apoštolov, keď charakterizoval spoločenstvo kresťanov v Jeruzalemskom cirkevnom 
zbore (Sk 2, 42 – 47; 4, 32 – 35). Takéto spoločenstvo bratov a sestier vo viere sa prejavuje láskavým 
prijímaním nielen pravidelných návštevníkov služieb Božích či duchovne aktívne žijúcich členov cir-
kevného zboru, ale aj tých, ktorí sa nachádzajú na okraji cirkevno-zborového života. Včítane tých, ktorí 
sa ocitli v núdzi či upadli do hriešneho spôsobu života. Pretože Kristus prítomný v Slove prichádza, aby 
hľadal a oslovoval nie spravodlivých, ale hriešnikov.

Takéto prostredie sa nedá vytvoriť umelo. Preto môžeme súhlasiť s Filom, podľa ktorého sa živosť 
cirkvi „prejavuje intenzitou spoločenstva.“ Živosť spoločenstva sa prejavuje jeho ovocím. „Nakoľko 
ide o organickú vlastnosť Kristovho tela, teda duchovnej skutočnosti, ktorá má svoj pôvod v Bohu, ne-
možno ju umele vytvárať.“ Preto – ako ďalej pokračuje Filo, „jedinou možnou aktivitou pre oživovanie 
spoločenstva v záujme jeho terapeutickej pôsobnosti je otvorenie sa pôsobeniu darov Božej milosti 
(v Slove a sviatostiach) a pôsobeniu Ducha Svätého.“335 

Láskyplné a akceptujúce prostredie je možné vytvoriť len vtedy, ak si budeme neustále pripomí-
nať, že nielen tí, ktorí stoja na okraji cirkevného zboru, že nielen tí, ktorí hrešia viditeľne, ale všetci 
sme hriešnici. Hriešnici, ktorí bývajú zdarma ospravedlnení Kristovou spravodlivosťou. Pretože Ježiš 
Kristus nás vo svojej milosti prijal, očistil, posvätil a posväcuje všetkých. On je Hlavou cirkvi a my všetci 

335 FILO, Július: Teologické základy diakonie. 1. vyd. rukopis. Univerzita Komenského – Evanjelická bohoslovecká 
fakulta: Bratislava 2005 s. 27 – 28
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– spolu – silní aj slabí sme Jeho telom. Preto platí, že spoločenstvo cirkvi je zároveň spoločenstvom 
omilostených hriešnikov. Spoločenstvo omilostených hriešnikov podľa Fila znamená neustále „kajúce 
a pokorné vedomie o vlastnej nedostatočnosti a obmedzenosti, ktoré je podrobované analýze, aby sme mohli 
jednotlivé dôvody pre tento stav predkladať Bohu a Jeho liečiacej a oslobodzujúcej milosti.“

A Božia milosť nepôsobí len forenzne, ale aj efektívne. V praxi to znamená, že práve ona ponúka 
„novú odvahu a novú moc zápasiť s pokušením, hriechom a zlom v rôznych podobách.“ Preto sa spoločen-
stvo kresťanov sústreďuje na Krista, ktorý je Jeho hlavou. To znamená, že je prameňom múdrosti, príkladom 
pre konanie a zároveň zdrojom aktivity. Vzkriesený, teda víťazný Kristus pôsobí v spoločenstve cirkvi a Jeho 
víťazná moc sa prejavuje terapeuticky. On lieči neduhy a choroby. Odstraňuje individuálne a systémové dô-
vody nespravodlivosti a zla. Kristove pôsobenie v cirkvi sa teda v moci Ducha Svätého prejavuje na vnútornej 
komunikácii a na raste aktivity spoločenstva.“ 336

Vylučovanie sociálne slabých, ale aj tých, ktorí upadli do viditeľného hriechu sa deje vo veľkej 
miere najmä tam, kde sa vytráca osobné povedomie o svojej hriešnosti. Alebo tam, kde toto vedomie je 
neosobné, nekonkrétne a pretavuje sa len do akéhosi nejasného a nekonkrétneho „teoretického“ po-
vedomia hriešnosti, ktoré skôr ako zo svojho osobného každodenného života poznávame z katechizmu 
cirkvi. Tam, kde vedomie svojej osobnej viny a hriechu absentuje, tam sa ľudské „ja“ oveľa ľahšie po-
vznesie nad svojho blížneho a v povznesenom vedomí o svojej bezchybnosti súdi a vylučuje blížneho 
zo svojho srdca a následne aj zo svojej blízkosti.

Vytvoriť láskavé a akceptujúce spoločenstvo je ťažké aj tam, kde človek prijíma Božiu milosť len 
ako tzv. lacnú milosť v zmysle Bonhoefferovej interpretácie. Ak kresťan vo svojom živote ako najvzác-
nejší dar nevníma Krista, ktorý sa obetoval a zomrel za jeho hriechy, nebude vnímať ani blížneho ako 
vzácneho, pretože jeho brat je Kristom rovnako milovaný, ospravedlňovaný a posväcovaný. Nebude si 
uvedomovať a vnímať, že v bratovi či sestre stretáva samého Krista. Nebude vnímať, že v svojej službe 
blížnemu v núdzi slúži samému Kristovi v núdznom (Mt 25, 31 – 46).

Reinhold Turre správne upozorňuje, že terapeutickým (uzdravujúcim) sa môže stať kresťanské 
spoločenstvo iba vtedy, ak jeho členovia sami skúsili spásu a  záchranu v  Ježišovi Kristovi.337 Preto 
jedným z dôležitých predpokladov pre tvorbu otvoreného, akceptujúceho a milujúceho cirkevno-zbo-
rového spoločenstva je aj správne rozlišovanie a zvestovanie zákona a evanjelia. Pretože tým, že sa 
Boží zákon a evanjelium správne rozlišuje a následne dôkladne zvestuje, môžeme aktívne predchádzať 
prijímaniu Božej milosti ako milosti lacnej a nie milosti drahej.

Kontrolné otázky:
Aké sú predpoklady vytvorenia akceptujúceho a uzdravujúceho spoločenstva lásky?

3.1.5 Znížiť sa k núdznym a rozpoznať v nich Krista

Inkluzívnosť Ježišovho postoja sa prejavuje aj v Ježišovej identifikácii sa s chudobnými. Ježiš Kris-
tus – prichádzajúci Mesiáš sa s chudobnými identifikuje dvojakým spôsobom: svojím príchodom na 
svet, v ktorom sa ponížil. Na svojej ceste trpiaceho Božieho služobníka sa sám stáva jedným z chudob-
ných (Mt 8, 20). Druhým, novým spôsobom sa identifikuje už ako Sudca, ktorý identifikuje seba samé-
ho s hladnými, smädnými, cudzincami, chorými, nahými a väzňami. Takýmto originálnym spôsobom 
prejavuje lásku a milosrdenstvo aj tým najmenším bratom a sestrám, pričom poukazuje, že práve tí, 
ktorí sú v očiach sveta malými, ba až nepatrnými, majú pre Božie kráľovstvo a Jeho Kráľa veľkú cenu 
a hodnotu.

336 FILO, Július: Teologické základy diakonie. 1. vyd. rukopis. Univerzita Komenského – Evanjelická bohoslovecká 
fakulta: Bratislava 2005 s. 28

337 TURRE, Reinhard: Diakonik. Grundlegung und Gestaltung der Diakonie. 1. vyd. Neukirchener 1991 s. 98 – 99
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Ježiš sa s chudobnými nielen identifikuje, ale chudobných dokonca blahoslaví. Prehlasuje ich za 
šťastných, blahoslavených: ich blahoslavenstvo spočíva podľa Tresmontanta v tom, že nie sú prena-
sledovateľmi a utláčateľmi a tak sa vyhnú súdu, ktorí čaká tých, ktorí zabíjajú, vykorisťujú, utláčajú 
a ponižujú ľudí. Blahoslavenými sú aj z iného dôvodu: v kontexte beda výrokov vyrieknutých po blaho-
slavenstvách vidíme, že kým boháčom znie beda, chudobným je zasľúbené, že naopak – prijmú pote-
šenie. Ich útecha spočíva vo vstupe do Božieho kráľovstva, ktoré im je zasľúbené. Je tomu tak, lebo ich 
východisková situácia pre kráľovstvo je oveľa lepšia ako východisková situácia boháčov: pretože kým 
boháči sa môžu uprostred svojich nazhromažďovaných vecí „zabývať“, chudobným toto nebezpečen-
stvo nehrozí. Preto je východisková situácia chudobných pre vstup do Božieho kráľovstva oveľa lepšia, 
ako východisková situácia bohatých. Chudobní sa práve tým, ako prijímajú Božie kráľovstvo, stávajú 
príkladom aj pre ostatných.

Prvým predpokladom toho, aby sme chudobným dokázali podať pomocnú ruku, je poznanie ich 
potrieb. Aj dnes musíme spoznávať, v čom spočíva ich núdza. Úlohou cirkvi ostáva aj dnes rozpozná-
vať, odkrývať a demaskovať mechanizmy, vzťahy a štruktúry spoločnosti, ktoré spôsobujú chudobu, 
sociálne vylúčenie a následnú marginalizáciu. A následne proti nim bojovať. Preto môžeme povedať, 
že diakonická služba má mať nielen rozmer pomáhajúci a slúžiaci, ale aj prorocký.338 

Spoznávať potreby núdznych môžeme dvojako: za prvé prostredníctvom úprimného záujmu 
a  vstúpenia do spoločenstva s  núdznymi. Spoznávaním ich životných stratégií, vzorcov správania, 
strachov a úzkostí, ale aj radostí a nádejí v každodennom stretávaní, rozhovoroch, pri poskytovaní 
praktickej pomoci. Takéto poznávanie sa môže stať obohatením aj pre tých, ktorí im pomáhajú. Pre-
tože v stretávaní a spoločenstve s nimi môžeme objavovať a rozpoznávať v ich životoch konajúceho 
a prebývajúceho Krista.

Druhým prostriedkom poznania situácie a potrieb núdznych by mala byť kresťanská sociológia. Ak 
sme konštatovali, že už v starej cirkvi bola jedna z úloh diakonov rozpoznávať potreby bratov a sestier 
v cirkevnom zbore. Aj dnes vznášame podobnú požiadavku. V cirkevnom zbore môže monitorovať a po-
znávať potreby núdznych odborne fundovaný diakon. Avšak evanjelická diakonia organizovaná na ce-
locirkevnej úrovni by mala vychádzať aj z reálnych potrieb na trhu sociálnych služieb, ktoré sú zdôvod-
niteľné serióznym sociologickými výskumami. Ak má byť naša služba originálna, nápaditá a pionierska, 
nemôžeme sa spoliehať len na zabehnuté modely služby, ale aj na základe zadefinovaných potrieb núdz-
nych hľadať ich riešenie prostredníctvom inovatívnych modelov kresťansky motivovanej služby.

Vzhľadom na veľkosť evanjelickej cirkvi zrejme nie je úplne reálne, aby bola rozvíjaná konfesionál-
na kresťanská sociológia, ako to žiadal Madarás. Kompromisným návrhom by preto mohol byť aj vstup 
praktickej teológie do intenzívneho dialógu so sociálnymi a spoločenskými vedami. Takýto dialóg by 
mohol okrem výsledkov vo forme praktických návrhov v principiálnej oblasti praktickej teológie pre-
rásť aj do rozšírenia empirického výskumu v oblasti jednotlivých disciplín praktickej teológie.

Kontrolné otázky:
Čo je predpokladom praktickej pomoci núdznym?
Akými dvomi spôsobmi by mala cirkev poznávať biedu núdznych?

338 Podobnú požiadavku vyslovil inými slovami už v roku 1920 Ján Lajčiak, rodák z Pribyliny a dvojnásobný doktor te
ológie vo svojom jedinečnom, avšak nedokončenom sociologickofilozofickom spise „Slovensko a kultúra“. Lajčiak 
zo svojej perspektívy predstavuje úlohu cirkvi a teológie v spoločenskej oblasti nasledovne: „Často sa stretávame 
i s takým názorom, akoby náboženstvo patrilo len do chrámu, cirkevnej školy a do domácnosti. To je hrubý omyl. 
Náboženstvo patrí do všetkých maličkostí individuálneho, ale aj sociálneho života. Kristus mal pred sebou nielen 
individuálny život človeka, ale aj sociálny. On bol v pravom slova zmysle praktický sociológ. Tú sociálnu misiu, ktorú 
on vykonal, má konať i cirkev. Cirkev má byť prvá, ktorá má proti sociálnemu potláčaniu, otročeniu, jarmeniu sociál-
nych tried, alebo celého národa s celou rozhodnosťou bojovať. Ona má bojovať vôbec proti všetkému, čo človeku alebo 
národu jeho hodnotu a dôstojnosť odoberá.“

Cf.: LAJČIAK, Ján: Slovensko a kultúra. 3. vyd. Vydavateľstvo Q111: Bratislava 1994 s. 107
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3.1.6 Zvestovať všetkým zrozumiteľne Božie Slovo a očakávať 
s vierou na Božie konanie
Jednou z prekážok zapojenia sa chudobných a príslušníkov sociálne vylúčených skupín obyvateľ-

stva do aktívneho cirkevno-zborového života môže byť aj prílišná intelektualizácia zvesti, ale aj ostat-
ných prejavov cirkevno-zborového života vôbec. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku svojím dôrazom 
na zvesť Slova Božieho už od svojho počiatku priťahovala nielen učencov, ale predovšetkým príslušní-
kov strednej vrstvy. Chudobní a negramotní niekedy ostávali na jej okraji. Domnievam sa, že pre nich 
bolo oslovujúcejšie skôr na liturgické formy bohaté stvárnenie rímskokatolíckej omše, ako na čistotu 
zvesti Božieho Slova zamerané a vo svojej forme jednoduché služby Božie.

Preto aj dnes sa môže stať prekážkou najmä v cirkevných zboroch s vyšším počtom ľudí s nižším 
vzdelaním prílišná intelektualizácia cirkevnozborového života. Týmto ľuďom by sme mali ponúknuť 
zvesť Božieho slova v takej forme, v akej ju budú schopní prijať a spracovať. Mali by sme sa pri nich za-
merať aj na hľadanie alternatívnych bohoslužobných foriem, prostredníctvom ktorých im umožníme 
Božiemu slovu a bohoslužbám nielen rozumieť, ale aj ich intenzívnejšie prežívať. Riešenie nevidíme 
v znížení úrovne homiletického a  liturgického stvárnenia služieb Božích, ale skôr v zavedení alter-
natívnych foriem zameraných na konkrétne cieľové skupiny v regiónoch. Práve cez oslovenie na nich 
zameranými špecifickými aktivitami môžu byť integrovaní do hlavného a riadneho bohoslužobného 
života zboru.

Chudobní sú blahoslavení aj z toho dôvodu, že Božie kráľovstvo prišlo a prichádza. Jeho prícho-
dom sa začala eliminácia a ukončovanie chudoby. Pretože prichádzajúce kráľovstvo ukončí ich chudo-
bu nastolením bratstva. Preto práve chudobní budú mať najviac úžitku z prichádzajúceho kráľovstva 
Božieho – presne ako to vyjadril Dupont: „chudobní sú blahoslavení nie preto, že sú lepší, ako ostatní, 
alebo lepšie pripravení prijať kráľovstvo Božie, ktoré prichádza, ale pretože Boh sa usiluje uskutočniť svoje 
kráľovstvo – ako hmatateľnú manifestáciu Jeho spravodlivosti a lásky k chudobným, trpiacim a tým, ktorí 
žijú v biede a v chudobe...“339

Preto, aby Boh nastolil bratstvo prežívané v  duchovnom spoločenstve cirkvi, aj dnes povolá-
va a vystrojuje nových a nových služobníkov. Aby Ním povolaní a cirkvou vyslaní zvestovali Božie 
Slovo. Slovom aj skutkom. Pretože práve prostredníctvom pôsobenia zvestovaného Slova sa Božie 
kráľovstvo prelamuje do životov jednotlivcov, ale aj cirkevno-zborových spoločenstiev. A  tak sme 
povolaní, aby sa nielen naše životy, ale aj životy našich núdznych v našich spoločenstvách a na ich 
okrajoch stávali vplyvom Božieho pôsobenia manifestáciou Božieho kráľovstva pri nás. Práve kres-
ťanskou službou lásky, ku ktorej je povolaný každý kresťan môžeme napomáhať realizácii Božieho 
kráľovstva medzi nami.

Akým spôsobom Boh v  tomto svete koná a  realizuje pri chudobných a  biednych tohto sveta 
„hmatateľnú manifestáciu Jeho spravodlivosti a lásky“? Na to sme poukázali v druhej kapitole na 
príklade bohatého colníka Zachea: jeho pokánie, ktoré bolo začiatkom jeho nového života spočívalo 
nielen v osobnej ľútosti a vyznaní hriechov, ale aj v skutku odvážneho rozhodnutia napraviť krivdy 
všetkým, ktorých oklamal a poškodil. Jeho pokánie spočívalo – ako hovorí Volf – až „v nespravodli-
vo štedrej reštitúcii, ktorá má vykompenzovať všetku nespravodlivosť, ktorú predstavovalo pôvod-
ne konané násilie“ a nespravodlivosť.340 Preto Božie kráľovstvo sa realizuje aj pri nás práve vtedy, 
keď sme pripravení a ochotní napĺňať potreby chudobných, chorých, nahých, smädných, väznených 

339 DUPONT, Jacques: Les Pauvres et la Pauvreté dans les Evangiles et les Actes. In: La Pauvreté Evangeliqué. 1. vyd. 
Paris: Le Cerf 1971 s. 50 – 51 Citované podľa: DE SANTA ANA, Julio: Good News to the the Poor. The Challenge 
of the Poor in the History of the Church. 1. vyd. translated by Whittle Helen. Geneva: Oikoumene – Commision 
of the Churches Participation in Development – World Council of Churches 1977 s. 17

340 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 87
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či inak deprivovaných.341 Kto a ako je k tomu povolaný? Ako sa to má diať? Na to sa pokúsime odpo-
vedať v nasledujúcich tézach.

3.1.7 Pasívne prijímať Kristovu spravodlivosť a aktívne na ňu 
odpovedať službou
Božie kráľovstvo sa realizuje prostredníctvom konania cirkvi, v ktorej sa neprestajne káže a zves-

tuje Božie Slovo. Skrze zvestované Slovo vzbudzuje Boh v srdci kresťana vieru a kresťan vo viere odpo-
vedá na Božie konanie svojou službou. Žiaden kresťan teda nemôže ostať pasívnym. Pasívnym kresťan 
je a má byť len v prijímaní Krista ako daru. Avšak v prijímaní Krista ako príkladu sa má prejaviť ako 
ten, ktorý je aktívny. Ako taký, ktorý nielen prijíma Kristov príklad, ale ho aj nasleduje. A nasledovanie 
Krista sa realizuje v službe Bohu a blížnemu.

3.1.7.1 Viera bez skutkov lásky je mŕtva

Aj podľa Luthera má každý kresťan slúžiť svojmu blížnemu v núdzi s  láskou. Ak tak robí, napĺ-
ňa tým Kristovo prikázanie lásky. Preukazuje tým pomoc a úžitok svojmu blížnemu. A zároveň tým 
podrobuje svoju vieru skúške autenticity a pravosti. Pretože ovocím a živým prejavom viery sú práve 
skutky lásky, pomoci a milosrdenstva voči blížnym. Ak skutky lásky absentujú, nie je namieste otázka, 
či neabsentuje aj samotná viera?342

3.1.7.2 Skutky lásky sú autentickým ovocím kresťanskej viery

Tézu, ktorú môžeme označiť ako základný rys evanjelickej viery, formulovateľný slovami – „skutky 
lásky k blížnemu sú autentickým ovocím kresťanskej viery“ – potvrdzuje aj Luther vo svojich výkla-
doch k Dekalógu, ktorý vykladá na viacerých miestach:343 podľa Luthera tam, kde nie je autentická 
služba jedinému pravému Bohu, tam nájdeme len sotva záujem o nasledovanie Božích prikázaní za-
meraných na dobro blížneho. Inými slovami a povedané pozitívne – viera a dôvera v Boha, vyjadrená 
verným nasledovaním a službou Bohu (zahrnutá v prvých troch – „teologických“ Božích prikázaniach), 
smeruje skutky pomáhajúcej lásky k blížnemu, aby mu priniesli úžitok v jeho osobnej núdzi (tieto sú 
zahrnuté v siedmych „sociálnych“ Božích prikázaniach).344 

Podľa Luthera ku konaniu skutkov lásky a  milosrdenstva sú potrebné dve veci: tou prvou je 
viera, ktorá transformuje do seba zakriveného človeka („incurvatus in se“) na kresťana konajúceho 
skutky lásky voči blížnym. Za druhé je podľa Luthera potrebné poznať aj prikázania a príklady ko-
nania skutkov lásky k blížnym v núdzi. Preto Luther pri nasledovaní Krista (imitatio Christi) odpo-
rúča všetkým kresťanom všímať si Kristove skutky, ako nám ich podávajú evanjeliá a brať si z nich 
príklad.345

Konanie skutkov lásky voči blížnym, ako sme mohli vidieť v druhej kapitole, je teda povinnosťou 
každého kresťana. Domnievame sa, že pre generáciu súčasných mladých kresťanov (jednak tých, ktorí 

341 Cf.: Mt 25, 31 – 46; Lk 4, 18 – 19
342 Cf.: (Jak 2, 14 – 26)
343 Cf.: Treatise on Good Works (1520); Ten Sermon on the Catechism (1528); The Large Catechism (1529);
344 Cf.: TORVEND, Samuel: Luther and the Hungry Poor; Gathered Fragments. 1. vyd. Minneapolis: Fortress Press 

2008 s. 75
345 Kristus je podľa Luthera pre kresťanov nielen darom (donum), ale aj príkladom (exemplum), ktorý je každý kres

ťan povolaný nasledovať. Cf.: WA 10 I 1, 8 – 18 Dostupné aj v češtine: Naučení, co máme hledat a očekávat v evan
geliích In.: Martin Luther: Kdybych měl nekonečně světů, 1. vyd. prekl. H. Volná a O. Macek. Praha: Lutherova 
společnost 2008 s. 82 – 88
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prežili svoje detstvo v časoch socializmu, avšak aj tých, ktorí sa narodili po roku 1989) môže predsta-
vovať táto téza isté nóvum, s ktorým sú nie úplne stotožnení. Pretože – v priebehu minulých desaťročí 
mnohí z nich vyrastali a duchovne zreli v cirkevných zboroch, kde túto tézu katechéza cirkvi obsaho-
vala, avšak jej praktická realizácia v cirkevných zboroch bola oficiálne nemožná, čím sa mnohí kresťa-
nia stávali svedkami rozporu slov a činov. V horšom prípade sa o sociálnej zodpovednosti kresťana voči 
blížnemu ani nehovorilo.346 Zabezpečenie riešenia sociálnych problémov bolo úlohou socialistického 
zriadenia a súčasne jednou z hlavných úloh socializmu vôbec. Viditeľným dôsledkom tejto skutočnos-
ti je v našich cirkevných zboroch často rozšírený názor, že jediným viditeľným ovocím viery v živote 
kresťana by malo byť „pravidelné chodenie do kostola“ – teda pravidelná návšteva bohoslužobných 
a vnútromisijných podujatí.

Ďalšou ťažkosťou zdedenou z čias socializmu, s ktorou sa pri organizácii diakonickej služby Evan-
jelická cirkev a. v. na Slovensku na všetkých úrovniach svojej diakonickej práce v súčasnosti vyrovnáva 
je skutočnosť, že väčšina obyvateľov Slovenska očakáva, že v prípade ohrozenia chudobou a sociálnym 
vylúčením sa o každého občana postará štát, v zmysle tzv. „sociálneho štátu“. Občania, ktorí sú člen-
mi cirkevných zborov tak pomoc od cirkevného zboru či cirkvi väčšinou ani neočakávajú, nakoľko to 
nepovažujú za jej úlohu. Táto skutočnosť tak v konečnom dôsledku len posilňuje stereotypne zúžené 
vnímanie, že úlohou kresťana je len pestovať svoju vieru a nie zaoberať sa „poskytovaním sociálnej 
pomoci“.

Preto cirkev by mala upozorňovať, že takýto „štátny paternalizmus“ je pre rozvoj osobnej zodpo-
vednosti kresťana paralyzujúci. Jednotlivci, ale aj spoločenstvá, ktoré chcú vyjadriť svojimi skutkami 
lásky svoju solidaritu s núdznymi ho musia na svojej osobnej ceste dobročinnosti odmietnuť.

Skutočnosť, že téza evanjelického učenia hlásajúca, že „skutky lásky, pomoci a milosrdenstva voči 
blížnym sú živým prejavom viery“ je evanjelickou verejnosťou v  súčasnosti neprávom opomínaná, 
nepriamo potvrdila aj Slávka Gulánová, ktorá v rokoch 2005 – 2006 realizovala pod hlavičkou Biblickej 
školy v Martine výskum „Príprava na dielo služby“. Cieľom tejto štúdie bolo prostredníctvom rozhovo-
rov s 222 členmi 14 vybraných cirkevných zborov „zmapovať stav evanjelického povedomia (identity) 
laických členov ECAV na Slovensku, ich vzťah k miestnemu zboru a vzťah k občianskej spoločnosti“.347 
Gulánová konštatovala, že v reakcii na otázku – „čím je učenie našej cirkvi jedinečné“ – vyzdvihlo asi 
10 percent ľudí predovšetkým princíp slobody a demokracie v našej cirkvi. Avšak ani v  jednej z od-
povedí vyzdvihujúcich princíp slobody a demokracie nezaznel „kresťanský dôraz na slobodu, ktorú 
prijímame skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.“ Autorka vo svojom vyhodnotení konštatovala, že 
sloboda v našej cirkvi je v súčasnosti skôr „chápaná ako humanistický princíp, ktorý dovoľuje človeku 
so slobodnou vôľou sa samostatne rozhodovať“. Preto kresťanskú zodpovednosť, ktorá je súčasťou zís-
kanej slobody kresťana autorka výskumu následne hodnotí slovami: „Rovnako tu nezazneli ani slová 
o tom, že ako slobodní kresťania môžeme slúžiť svetu, ktorý Boh miluje a do ktorého nás posiela.“348

346 Príkladom zúženého vyučovania o  povinnostiach kresťanov počas socializmu môže byť konfirmačná príručka 
Jána Konvita – „Vyznanie viery“. Táto zužuje vyučovanie o povinnostiach kresťanov voči blížnym, do ktorého má 
byť začlenené aj učenie o službe kresťanov núdznym – teda diakonii na jedinú otázku: „Ako majú medzi sebou 
nažívať bratia a  sestry?“ Autor uvádza nasledovnú odpoveď: „Bratia a  sestry majú medzi sebou nažívať v  láske 
a svornosti a nemajú si život navzájom strpčovať. Majú si ho robiť príjemným dobrou vôľou, ochotou a vzájomným 
porozumením.“ Viac sa o službe lásky k blížnym, ani o diakonii v celej konfirmačnej príručke nedočítame. Text od
povede na uvedenú otázku je ilustráciou toho, akým spôsobom štátna komunistická moc „odzbrojila“ kresťanskú 
cirkev v oblasti praktizovania kresťanskej lásky a diakonie v cirkevných zboroch, ale aj v cirkvi vôbec. Diakonia sa 
nielenže nesmela vykonávať, ale cirkev o nej nesmela ani vyučovať. K spokojnosti štátnych úradov bola kresťanská 
láska zrelativizovaná len na neprovokujúce, tiché a bezkonfliktné spolunažívanie bratov a sestier vo viere a štát 
podporujúce kresťansky motivované snaženie sa o podporu svetového mieru. Cf.: KONVIT, Ján: Vyznanie viery. 
Príručka pre evanjelických katechuménov a konfirmandov. Cirkevné vydavateľstvo Bratislava pre Tranoscius: Lip
tovský Mikuláš 1990 s. 72 n

347 GULÁNOVÁ, Slávka: Príprava na dielo služby. Záverečná správa projektu. 1. vyd. Biblická škola: Martin 2007 s. 8
348 GULÁNOVÁ, Slávka: Príprava na dielo služby. Záverečná správa projektu. 1. vyd. Biblická škola: Martin 2007 s. 14 – 15
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Z uvedenej ilustrácie Gulánovej vyplýva, že mnohí evanjelici dnes chápu z dôvodu nesprávnej in-
terpretácie kresťanskej slobody službu kresťana núdznym nie ako povinnosť každého kresťana, ale ako 
jednu z možností, ktorá sa ponúka tomu, kto si túto službu vyberie. Táto skutočnosť zapríčinená príliš 
individualisticky zameraným pohľadom na život a slobodu kresťana je tak v našich cirkevných zboroch 
ďalšou ťažkosťou, ktorá musí byť pri podpore a rozvoji diakonickej služby prekonávaná. Preto v situ-
ácii, keď v našich cirkevných zboroch mnohí ľudia nemali z dôvodu represie diakonickej služby cirkvi 
počas socializmu možnosť vidieť a zažiť autentickú organizovanú službu kresťanskej lásky v cirkev-
nom zbore, v období, keď je vnímanie slobody, ale aj služby kresťana v našich zboroch pokrivené de-
formáciami z čias socializmu, ale aj prílišného individualizmu, potrebujeme problematiku kresťanskej 
služby lásky a diakonie viac ako inokedy zahrnúť do katechézy cirkvi na všetkých úrovniach. Pomôcť 
by mohla aj zvýšená citlivosť k uvedeným oblastiam v homiletickej tvorbe.

Kontrolné otázky:
Ako sa má v živote kresťana prejavovať realizácia Božieho kráľovstva?
Aké dve veci sú podľa Luthera potrebné u kresťana ku konaniu skutkov lásky?

3.1.8 Sviatostná prax sa stáva vzorom pre diakonickú prax 
cirkevného zboru
V druhej kapitole sme konštatovali, že sviatosť Večere Pánovej je chvíľou, keď slávime skutočnosť, 

že „Boh nám v sebe samom otvára priestor a prijíma nás do seba samého. Keď prijímame telo a chlieb, 
uvedomujeme a pripomíname si, že toto telo bolo zlomené pre nás, ktorí sme boli Božími nepriateľmi; 
a táto krv bola preliata preto, aby s tými, ktorí zmluvu porušili, mohla byť ustanovená „nová zmluva“ 
(1 K 11, 24 – 25).“349

Z Večere Pánovej sa však nemáme len nečinne tešiť: jej hodné prijímanie je podmienené skutoč-
nosťou, že v našich životoch nevzdorujeme svojej premene na aktérov Božieho prijatia. To, čo sa deje 
nám, sa musí diať aj iným skrze nás. Ak nás Boh s láskou prijal a prijíma, aj my musíme v sebe otvoriť 
priestor pre druhých a pozvať ich, aby vstúpili k nám. Pretože tým, že prijímame Kristovo zlomené telo 
a Kristovu preliatu krv, prijímame aj všetkých, ktorých vo svojom utrpení prijal Kristus. Ak prijímame 
Krista ako hlavu, máme zároveň spoločenstvo aj s ostatnými údmi Jeho tela a musíme prijímať aj ich. 
Miroslav Volf vo svojej teológii objatia hovorí, že práve v sviatosti Večere Pánovej slávime to „dávanie 
seba samého druhému a prijímanie druhého do seba samého, ako v Kristovom utrpení na kríži usku-
točnil Trojjediný Boh; a zároveň aj to, že aj my sami sme povolaní a zmocnení toto dávanie a prijíma-
nie sa navzájom žiť v našom konfliktmi sužovanom svete.“350 

Preto – keď prijímame Kristovo zlomené telo a Kristovu preliatu krv, prijme do seba samého aj 
všetkých slabých, zranených, sociálne či inak vylučovaných. Všetkých tých, ktorí v každodennej realite 
života pociťujú od druhých ľudí viac odmietnutia, stigmatizácie a odcudzenia, ako prijatia. Pretože aj 
ich vo svojom utrpení prijal Kristus, aj ich sa ujal v ich bezmoci – aj oni sa v Ňom sa stávajú spolu so 
všetkými Jeho nasledovníkmi prostredníctvom zmierenia a odpustenia hriechov opäť jedným telom, 
ktorého Hlavou je On. Práve pri stole Pánovom si to môžeme oveľa hlbšie uvedomiť – že tu a teraz nás 
všetkých – bez akéhokoľvek rozdielu – spája Kristova láska. Tu sme pred Jeho tvárou všetci časťami 
Jeho jedného tela, ktorému On je Hlavou.

349 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 96

350 VOLF, Miroslav: Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation. 
Nashville: Abingdon Press 1996 s. 97
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A  napokon – Kristus, ktorý prichádza do spoločenstva veriacich zhromaždených pri Jeho stole 
ponúka všetkým zhromaždeným svoje dary – telo v podobe chleba a krv v podobe vína; ponúka ich 
všetkým, ktorí o tieto dary stoja, všetkým, ktorí po nich túžia – a to úplne zadarmo. Preto dary svätej 
Večere Pánovej – pokrm a nápoj, ktorý je ponúkaný a prisluhovaný celému kresťanskému spoločenstvu 
sa stáva modelom pre prisluhovanie a zdieľanie jedla a nápoja pre všetkých chudobných a núdznych 
nielen v  kresťanskom spoločenstve, ale aj v  celej obci či meste. Samuel Torvend na základe štúdia 
Lutherovej teológie formuloval princíp, podľa ktorého sa práve „sviatostná prax stáva modelom pre 
sociálno-diakonickú prax“ v cirkevnom zbore.351 Torvend na základe štúdia Lutherovej kázne „O dvoch 
druhoch spravodlivosti“ a úvodu k postile „Krátke poučenie o tom, čo máme hľadať a očakávať v evan-
jeliách“ zdôrazňuje, že Kristus v každú nedeľu prichádza v sviatosti Večere Pánovej do spoločenstva 
veriacich, aby ponúkal to, čo má – svoje vlastníctvo – teda svoje telo ako chlieb a krv v podobe vína 
každému, kto túži po tomto pokrme. Z tejto premisy vyvodzuje podľa Torvenda Luther nasledovnú 
aplikáciu: „Pokrm a nápoj, ktorý je ponúkaný a prisluhovaný v spoločenstve kresťanov má byť mode-
lom pre zdieľanie pokrmu a nápoja pri chudobných v meste.“352 

Ako správne upozorňuje Torvend, Luther si všíma, že práve prostredníctvom sviatosti Večere Pá-
novej v ranej cirkvi mohli kresťania porozumieť tomu, čo znamená opravdivé spoločenstvo: pretože 
ako píše apoštol Pavel v Liste Korintským (1 K 11), kresťania prinášali a zhromažďovali jedlo a hmotné 
dary v  spoločenstve cirkvi a  následne z  nich rozdeľovali tým, ktorí boli núdzni. Ako poznamenáva 
Luther – táto prax neskôr „zakrpatela“ do jediného slovka v službách Božích – v ktorom sa žiaľ často 
stráca aj jej hlavný zámer – slúžiť Bohu a blížnym v núdzi. Tým slovkom je „zbierka“ či ofera.353 Preto-
že podľa Luthera nemožno Bohu slúžiť lepšie ako tak, že v kresťanskej láske pomáhame tým, ktorí sú 
v núdzi. Aj to je podľa Luhtera „dôvod, prečo bol majetok cirkvi kedysi nazývaný bona ecclesiae, čo je 
spoločné vlastníctvo, spoločná pokladnička, ktorá bola pre určená pre všetkých, ktorí boli núdznymi 
medzi kresťanmi.“354

Na záver môžeme zhrňujúc s Torvendom konštatovať, že podľa Luhtera sú „služby Božie a Večera 
Pánova nie nič menej ako Kristova posledná vôľa a „nová zmluva“ vo vzťahu k jeho nasledovníkom 
v každej generácii. Pretože v sviatostnom konaní Boh pokračuje a prichádza k  ľudstvu prostredníc-
tvom hovorenia, umývania a jedenia ustanoveného Kristom, aby prebúdzal pokrstených kresťanov ne-
prestajne k „viere v Boha“ a k „láske k blížnemu v núdzi“.“355

Preto aj dnes je a ostáva (pri správnom porozumení a využití ranocirkevných a Lutherových dô-
razov) sviatosť Večere Pánovej nielen modelom diakonickej služby, ale aj významným a nenahraditeľ-
ným nástrojom prípravy ľudských sŕdc pre diakonickú prácu v cirkevnom zbore.

Kontrolné otázky:
Vysvetlite tézu: „Sviatostná prax sa stáva vzorom pre diakonickú prax cirkevného zboru!“
Vymenujte aspoň 5 prakticko-teologických dôrazov pre službu cirkvi ľuďom ohrozeným 

chudobou a sociálnym vylúčením!

 

351 TORVEND, Samuel: Luther and the Hungy Poor; Gathered Fragments. 1. vyd. Minneapolis: Fortress Press 2008 
s. 97

352 TORVEND, Samuel: Luther and the Hungy Poor; Gathered Fragments. 1. vyd. Minneapolis: Fortress Press 2008 
s. 97

353 Cf.: LW 35: 57
354 LW 45: 172 – 173
355 TORVEND, Samuel: Luther and the Hungy Poor; Gathered Fragments. 1. vyd. Minneapolis: Fortress Press 2008 

s. 99
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Záver

Koncepty chudoby, sociálneho vylúčenia, sociálneho začleňovania a definícia skupín ľudí 
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Aby teologické preskúmanie fenoménu chudoby, sociálneho vylúčenia a sociálneho začleňovania 
bolo presné, považovali sme za nutné preskúmať a predstaviť ich význam podľa rozpracovania súčas-
ného poznania v sociológii a jej príbuzných vedách. S pokusmi o konceptualizáciu fenoménu chudoby 
v sociológii s. stretávame už od prelomu 19. a 20. storočia. Jednotlivé koncepty chudoby môžeme roz-
deliť do niekoľkých skupín, podľa zvolených kritérií:

• absolútne a relatívne
• priame a nepriame
• objektívne a subjektívne
• preskriptívne a konsenzuálne

Už z množstva jednotlivých definícií, ako aj množstva uhlov pohľadu je jasné, že v spoločenských 
vedách nenájdeme žiadnu jednotnú, univerzálne platnú definíciu chudoby. Jej meranie a porovnávanie 
je však aj napriek uvedenej ťažkosti potrebné minimálne z dvoch dôvodov: aby bolo v každej spoloč-
nosti možné merať a následne porovnávať rozsah a podoby chudoby a taktiež, aby bolo možné stanoviť 
hranicu pásma chudoby s rozsahom oprávnených chudobných voči sociálnemu štátu.

V posledných desaťročiach dvadsiateho storočia došlo v európskom sociálnom priestore k elemen-
tárnej zmene základnej paradigmy, kedy dovtedy používané koncepty chudoby začal nahrádzať oveľa 
širší a komplexnejší koncept sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie). O rozšírenie a ujatie s. kon-
ceptu sociálneho vylúčenia s. zaslúžila predovšetkým rozširujúca s. Európska únia, ktorej s. podarilo 
vytvoriť medzinárodný priestor vhodný na odbornú diskusiu. Európska únia následne koncept sociál-
neho vylúčenia zastrešila a predstavila nielen v oblasti výskumu, ale aj v oblasti praktickej politiky. 
Koncept sociálneho vylúčenia, ktorý s. Európska únia takto domestifikovala s. zaradil medzi ostatné 
konkurenčné koncepty popisu a štúdia disfunkcií spoločnosti, ktorými s. najmä koncept underclass 
(používaný v Spojených štátoch amerických) a koncept marginalizácie (ktorý s. používa najmä v kra-
jinách Latinskej Ameriky).

Koncept sociálneho vylúčenia je v porovnaní s jednotlivými konceptmi chudoby viacrozmernejší, 
a preto je aj komplexnejší. Má potenciál lepšie reagovať na multidimenzionálny fenomén chudoby, 
deprivácie a následného sociálneho vylúčenia. Na druhej strane za jeho handicap môžeme považovať 
jeho nejednotné vymedzenie, ktoré vyplýva predovšetkým z jeho značného geografického rozšírenia 
a používania v odlišných kontextoch.

S konceptom sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) úzko súvisí koncept sociálneho začleňova-
nia (sociálnej inklúzie). Ten s. v európskom chápaní zakladá na formulácii a následnej realizácii ob-
čianskych práv, ktoré s. následne aplikované do roviny sociálnych práv. Sociálne začleňovanie je preto 
proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí s. v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, získali príležitosti 
a nevyhnutné zdroje na to, aby mohli plne participovať na ekonomickom, sociálnom a kultúrnom ži-
vote a mali takú životnú úroveň a blahobyt, aký je považovaný za obvyklý v spoločnosti, v ktorej žijú. 
Sociálna inklúzia s. realizuje spravidla v troch oblastiach: v politickej, sociálnej a občianskej.

Sociálnou inklúziou s. dosahuje zvyšovanie sociálnej kohézie (sociálnej súdržnosti spoločnosti).
Nástrojom v  boji proti chudobe a  sociálnemu vylúčeniu na úrovni jednotnej európskej, ale aj 

národných sociálnych politík s. stala tzv. otvorená metóda koordinácie. Táto stanovuje jednotlivým 
európskym krajinám povinnosť vypracovávať Národné akčné plány boja proti chudobe a  sociálne-
mu vylúčeniu, ktorých súčasťou má byť v pravidelných periódach aktualizované vymedzenie skupín 
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obyvateľstva najviac ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Na ich vymedzenie s. používajú 
jednotné európske kritériá. Podľa prvého národného akčného plánu sociálnej inklúzie – NAP/inklúzie 
2004 – 2006 v Slovenskej republike s. chudobou a sociálnym vylúčením najviac ohrozené nasledovné 
skupiny obyvateľstva:

• Nezamestnaní (v tejto skupine s. najviac ohrození dlhodobo nezamestnaní
a mladí nezamestnaní ľudia vo veku 16 – 29 rokov)
• Rodiny s deťmi, mnohopočetné rodiny a domácnosti osamelých jednotlivcov
• Rómovia
• Ľudia s. zdravotným postihnutím
• Migranti
• Bezdomovci
• Ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva (drogovo závislé osoby, týrané a zneužívané deti, obete 

domáceho násilia, páchatelia trestnej činnosti vo a po výkone trestu odňatia slobody, mladí ľu-
dia po ukončení ústavnej a ochrannej výchovy).

Evanjelická cirkev by preto pri plánovaní rozvoja diakonickej práce na všetkých úrovniach nemala 
zabúdať na uvedené skupiny ľudí v núdzi. Vymedzenie skupín ľudí ohrozených sociálnym vylúčením 
podľa jednotnej európskej metodiky s. môže stať pre cirkev vodítkom pri plánovaní svojich diakonic-
kých a sociálno – charitatívnych aktivít a projektov. Zároveň nás – kresťanov toto odborné vymedzenie 
ľudí ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a marginalizáciou môže viesť k tomu, aby sme na 
predstaviteľov uvedených skupín nahliadali nie ako na „asociálov“, ako to je neraz v majoritnej spo-
ločnosti bežné, ale skôr ako na tých, ktorých Ježiš nazýva „moji maličkí bratia“ a k službe ktorým nás 
pozýva. Uvedené vymedzenie nás môže viesť k tomu, aby sme blížneho v núdzi nehľadali len v človeku, 
ktorého stretávame vo vedľajšej kostolnej lavici, ale všade tam, kde s. on v skutočnosti nachádza.

Jednou z úloh praktickej teológie, konkrétne pastorálky a čiastočne aj diakoniky by malo byť po-
znávanie potrieb daných sociálnych skupín, podľa možnosti aj s previazaním na konkrétny lokálny 
kontext. My sme s.  v  našej učebnici vzhľadom na šírku problematiky venovali len rámcovému štú-
diu problému. Analýza problémov konkrétnych ohrozených skupín v  aplikácii v  konkrétnom lokál-
nom kontexte (región, mesto, cirkevný zbor) bude jednou z úloh pre úspešných absolventov (aj nášho) 
predmetu.

Sme presvedčení, že k úspešnému poznaniu kontextu sociálnej služby núdznym na území Sloven-
skej republiky a rozpracovaniu konkrétnych odporúčaní pre prax prispeje aj realizácia bakalárskeho 
a magisterského štúdia v študijnom programe „evanjelická teológia s. zameraním na sociálnu pomoc“ 
a „evanjelická teológia s. zameraním na riadenie sociálnej pomoci“ na Evanjelickej bohosloveckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Najdôležitejšou podmienkou realizovania krokov vedúcich k  sociálnej pomoci ľuďom na okraji 
spoločnosti zo strany cirkevných spoločenstiev bude dostatočné množstvo vnútorne motivovaných 
študentov (resp. i pedagógov), ktorí by v spolupráci s miestnymi aktérmi vypracovali a realizovali pi-
lotné projekty sociálnej pomoci pre konkrétne komunity. Takto by s. mohol vytvoriť synergický efekt, 
ktorý by s. mohol stať základnou bázou pre tvorbu inovatívnych inplementačných projektov, realizo-
vaných na rôznych úrovniach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Biblicko – teologické východiská služby ľuďom postihnutým chudobnou, 
sociálnym vylúčenením a marginalizáciou

V  druhej kapitole sme s.  postavili za cieľ preskúmať z  biblického hľadiska fenomén sociálneho 
vylúčenia. Na základe štúdia starozmluvného príbehu Kaina a Ábela (Gen 4, 1 – 16) a teologického 
diela Miroslava Volfa – Exclusion and Embrace sme dospeli k záveru, v ktorom sme označili sociálne 
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vylúčenie súborným pojmom hriech. Konštatovali sme, že sociálne vylúčenie je priestupkom Božích 
ustanovení v minimálne dvoch dimenziách: je priestupkom voči pripútavaniu a voči odluke. Priestup-
kom voči pripútavaniu s. stáva vtedy, keď s. človek vyväzuje z modelu vzájomnej závislosti a osobuje 
s. pozíciu zvrchovanej nezávislosti. Z brata s. tak stáva nepriateľ, ktorý musí byť z priestoru nášho „ja“ 
vytlačený, odstránený ako niekto nežiadaný. V dôsledku priestupku voči odluke dochádza v procese 
sociálneho vylúčenia k zrušeniu odluky v zmysle Plantingovej formulácie. V dôsledku jej zrušenia nie 
je brat, či sestra viac vnímaný ako niekto, kto aj vo svojej inakosti patrí do modelu vzájomnej závislosti. 
V dôsledku toho s. stáva objektom vylučovacích, asimilačných tendencií jednotlivca, či celých skupín.

Ak sme súhlasili s Plantingom, podľa ktorého dochádza prostredníctvom tvorivého Božieho odde-
ľovania a pripútavania k stvoreniu, ktorého výsledkom je spoločenstvo, prostredníctvom sociálneho 
vylúčenia, ktoré je priestupkom voči pripútavaniu a odluke dochádza k opaku – k likvidácii spoločen-
stva. Výsledkom likvidácie spoločenstva s. stáva návrat stvorenstva do stavu „pustoty a prázdnoty“, 
preto dochádza v  konečnom dôsledku aj k  likvidácii stvorenstva. Tento stav je výsledkom hriechu 
(Volf) a ľudskej smrteľnosti (Pannenberg).

 Ak sme Kaina, ktorý zabil svojho brata a tak rozpútal špirálu vylúčenia označili ako ľudský typ, 
vyliečenie z tohto stavu prináša ľudský antityp, ktorým je Kristus. Už počas svojej pozemskej služby 
Ježiš Kristus prijímal colníkov a hriešnikov, ako aj mnohých ďalších, ktorým bolo z rôznych dôvodov 
odopierané spoločenstvo a prostredníctvom vylúčenia aj spása. Svojím konaním tak Ježiš zdôrazňoval 
hriešnosť ľudí, ale aj systémov, ktoré vylučovali zo spoločenstva iných a následne z nich robili vy-
vrheľov. Rovnako ostro odsúdil ľudskú snahu o falošnú, umelú čistotu, ktorou človek, či spoločenstvo 
vylučuje zo svojho srdca tých, ktorí svojou inakosťou porušujú jeho umelé hranice. Ježišov postoj lásky 
k blížnemu, ktorý môžeme označiť ako inkluzívny s. prejavil minimálne v štyroch rovinách:

• vo vzťahu k chudobným
• vo vzťahu k bohatým
• vo vzťahu k zjavným hriešnikom
• v ustanovení nového spoločenstva cirkvi, v ktorom s. má realizovať Božie kráľovstvo

V práci sme naznačili, že Ježišova láska k chudobným s. prejavila minimálne v dvoch rovinách: 
Ježiš ich nielen s láskou prijímal, ale s. s nimi aj identifikoval, stotožnil. Druhú rovinu predstavuje bla-
hoslavenie chudobných. Ježišovo stotožnenie s. a identifikácia s chudobnými s. prejavila najprv v Jeho 
kenóze. Sám s. stal chudobným (Mt 8, 20). Dokonca s. stal tým, ktorý schudobnel, aby prostredníctvom 
Jeho chudoby iní zbohatli (2K 8, 9). Ježiš preto na svojej mesiášskej ceste nekráčal cestou slávy a moci, 
ale cestou poníženia, pokory a chudoby. Stáva s. trpiacim Božím služobníkom – „Ebed Yahve“ v zmysle 
Izaiášskeho proroctva.

Po svojom vzkriesení s. Ježiš s núdznymi stotožňuje novým spôsobom, ktorý predstavil učeníkom 
a svojim nasledovníkom v podobenstve o poslednom súde (Mt 25, 31 – 46). Syn človeka – Sudca, kto-
rým nie je nik iný ako sám Ježiš Kristus identifikuje seba samého s hladnými, smädnými, cudzinca-
mi, chorými, nahými a väznenými. Identifikácia Ježiša Krista s učeníkmi, či chudobnými a trpiacimi 
je manifestáciou a prejavom Božej lásky a milosrdenstva ku konkrétnemu jednotlivcovi. Ježiš podľa 
podobenstva o poslednom súde očakáva od svojich nasledovníkov lásku k blížnemu, ktorá spontán-
ne a úplne prirodzene hľadá dobro svojho blížneho. Očakáva od nich lásku, ktorá nie je reakciou na 
hrozby Božieho súdu, ani jednostrannou a  vypočítavou snahou získať dobrodenia, skrývajúce s.  za 
vyslovenými zasľúbeniami.

Svoju lásku a milosrdenstvo vo vzťahu k chudobným dokazoval a dokazuje Ježiš nielen ich lás-
kavým prijímaním a  identifikáciou s nimi, ale aj ich zaradením do katalógu blahoslavenstiev (Lk 6, 
20 – 21 a Mt 5, 3). Evanjelisti Matúš a Lukáš nazerajú v blahoslavenstvách na chudobu rozdielne: kým 
Matúš myslí pod chudobou chudobu duchovnú (úplné odovzdanie, vydanie s. Bohu), evanjelista Lukáš 
má pojmom chudobný na mysli význam sociologický: o chudobných hovorí v protiklade k bohatým, 
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chudoba je podľa neho nedostatkom zdrojov na naplnenie každodenných potrieb života. Preto pod 
chudobou myslí evanjelista Lukáš na chudobu materiálnu.

V  čom spočíva blahoslavenstvo chudobných? Aké evanjelium prináša Ježiš chudobným? Podľa 
Tresmontanta spočíva šťastie chudobných už v tom, že nie s. utláčateľmi a vykorisťovateľmi, ktorých 
stihne prísny Boží trest. Avšak čo je aj podľa Tresmontanta ešte dôležitejšie, chudobní s. blahoslavení, 
pretože na rozdiel od boháčov nie s. naplnení, uspokojení, ukončení. Sú tak s. stále hľadajúcimi a na 
rozdiel od boháčov, ktorí už našli svoje šťastie, majú potenciál nájsť svoju útechu v Bohu. Chudobní 
a tí, ktorí denne žijú v podmienkach materiálnej chudoby, v pokore a v ponížení tak naznačujú cestu, 
ktorá vedie do nebeského kráľovstva. Avšak chudoba v žiadnom prípade nie je cieľom nebeského krá-
ľovstva! Pretože chudoba, materiálne deprivácia a sociálne vylúčenie je aj dnes, rovnako ako tomu bolo 
v minulosti manifestáciou hriechu a diabla! A preto ju nemožno preferovať, ani nijako spiritualizovať.

Chudobní s. v neposlednom rade blahoslavení aj preto, pretože Božie kráľovstvo v Ježišovi Kristovi 
prišlo a stále prichádza (Mk 1, 15). Kráľovstvo Božie, ktoré prichádza v dejinách ako dar nám indi-
kuje, že jeho nastolenie v sebe zahŕňa znovuustanovenie a znovunastolenie spravodlivosti vo svete. 
A znovunastolenie spravodlivosti znamená postupujúce ukončovanie a elimináciu chudoby. Chudobní 
s. teda blahoslavení aj preto, pretože prichádzajúce kráľovstvo ukončí ich chudobu nastolením brat-
stva. Z bohatých a tých, ktorí vykorisťovali slabých a chudobných s. stávajú tí, ktorí budú dávať chu-
dobným. Takto s. na jednej strane realizuje prichádzajúce Božie kráľovstvo, na strane druhej s. napĺňa 
Ježišova programová reč (Lk 4, 18 – 19). Chudobní prestávajú byť chudobnými a vylúčenými, stávajú 
s. milovanými bratmi, presúvajú s. z okraja spoločnosti do stredu kresťanského spoločenstva.

Tento proces vnútornej premeny bohatých, ale aj chudobných s. deje prostredníctvom pokánia, 
odpustenia, znovuzrodenia a následnej transformácie Kristom, ako sme na to poukázali na príklade 
bohatého colníka Zachea. Ježiš Kristus skrze vieru a krst ľudské „ja“ premieňa, transformuje a stáva 
s. jeho novým stredom. Sám Ježiš Kristus tak robí kresťanovo „ja“ schopným milovať Boha a bratov 
a sestry, a tak napĺňať v praktickom živote Ježišovu požiadavku lásky. Vzorom, motiváciou a hybnou 
silou k schopnosti ľudského „ja“ dávať seba samého za druhých v službe blížnemu a prijímať druhých 
do svojho „ja“ s. stáva sám Mesiáš – Ježiš Kristus. Aj samotná spása je výsledkom Božieho konania pri 
človeku prostredníctvom zvestovaného Božieho Slova, ktoré s. neustále zvestuje v cirkvi, ktorú usta-
novil sám Ježiš Kristus.

Ježiš teda nevylučuje z Božieho kráľovstva ani bohatých. Boháčov však prísne karhá pre ich vnú-
tornú naviazanosť na majetok a snahu zabezpečiť s. život vlastnými silami prostredníctvom majetku. 
Na príklade bohatého mládenca (Mt 19, 16 – 30; Mk 10, 17 – 31; Lk 18, 18 – 30) poukazuje, že takto 
vnútorne nastavený človek s.  nedokáže spoliehať na Boha. Preto je bohatému človeku veľmi ťažké 
vôjsť do Božieho kráľovstva. Avšak – ako hovorí sám Ježiš Kristus – „u ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; 
lebo u Boha je všetko možné.“ (Mk 10, 27). Ježiš však prichádza aj k bohatým ako lekár: prichádza, aby 
ich uzdravil z poviazanosti a  jednostranného spoliehania s. na bohatstvo a majetok. Prichádza, aby 
ich priviedol k novému životu a s ním aj k novému pohľadu nielen na majetok, ale aj na chudobných 
blížnych.

K premene kresťana na Boží obraz a prostredníctvom života kresťanov „v Duchu“ aj k príchodu 
a realizácii Božieho kráľovstva v tomto svete dochádza tam, kde je prítomný Kristus: deje s. tak predo-
všetkým na službách Božích, na každej bohoslužobnej príležitosti, kde je:

a) zvestované Božie Slovo: pretože zvesťou zákona vedie a volá ono každého kresťana k pokániu 
a zvesťou evanjelia mu zasľubuje a udeľuje odpustenie hriechov, znovuzrodzuje a posväcuje ho, 
premieňa na Boží obraz. Dáva mu silu k odpusteniu prestúpení druhým a ako Kristovou láskou 
obnovovaného človeka uspôsobuje k uskutočňovaniu skutkov lásky voči Bohu a blížnemu.

b) kde s. prisluhované sviatosti: krst svätý, ktorým sme znovuzrodení. Večera Pánova, pri prislu-
hovaní ktorej prijímame Kristovo zlomené telo a preliatu krv; S ním prijímame aj všetkých, kto-
rých vo svojom utrpení prijal Kristus a ujal s. ich v ich bezmoci. Preto ak prijímame Krista ako 
Hlavu, máme zároveň aj spoločenstvo s ostatnými údmi Jeho tela, ktorým s. aj slabí, zranení, 
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sociálne, či inak vylučovaní. Práve chrám Boží a oltár, pri ktorom prijímame Božie dobrodenia 
v sviatosti Večere Pánovej je jedinečným miestom, na ktorom môžu sociálne vylúčení prijímať 
a prežívať plné začlenenie s. do cirkvi – tela Kristovho. A prostredníctvom bratsko-sesterských 
vzťahov spoločenstva cirkevného zboru v neposlednom rade aj do širšej komunity svojho mesta, 
či obce.
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