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V súvislosti s etabláciou sociálnej práce v systéme spoločenských 

a behaviorálnych vied vzniká dojem o absencii, resp. o zníženej kvalite 

skoršej inštitucionalizácie a organizovaní sociálnej činnosti. Kresťanská 

povaha poskytovania sociálnych služieb je známa od najstarších dôb, patrí 

medzi neoddeliteľné súčasti kresťanskej vierouky. Sociálna a charitatívna 

služba  prvých  kresťanov bola od  svojho  počiatku  dobre  usporiadaná.  

Prvé storočia sú známe početnými perzekúciami kresťanov, ktoré sa však výraznejšie neodzrkadlili na 

proklamovaní viery prostredníctvom skutkov lásky k blížnemu. Tieto, ale aj mnohé iné aspekty sa stali 

predmetom záujmu Mgr. Vasiľa Kuzmyka, PhD., odborného asistenta Katedry cirkevných dejín, 

byzantológie a gréckeho jazyka Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. 

Predkladaná učebnica je primárne určená poslucháčom študijného programu charitatívna a  sociálna 

služba, odboru sociálna práca. Domnievame sa však, že bude podnecujúca a prínosná aj pre historicky 

orientovaného čitateľa. 

Systematický počin prináša teoreticko-praktické poznatky predovšetkým z oblasti sociálnej 

práce a teológie. Hlavný zámer autora učebnice je reflexívny - identifikovať dejiny sociálnej 

a charitatívnej služby Cirkvi v 1. – 2. storočí z historicko-patristického pohľadu. 

Autor v danej učebnici poukazuje najmä na skutočnosť, že Sväté Písmo a Svätá Tradícia tvoria 

symbiotický prameň kresťanskej vierouky, z ktorej vychádza charitatívna a sociálna služba v prvotnej 

Cirkvi. Sväté Písmo prispelo nielen k založeniu mnohých kresťanských spoločenstiev, ale aj 

k upevneniu ich organizácie, všestranného duchovného vývoja a vytvorenia charitatívnej a 

sociálnej služby v cirkevnom prostredí. Sväté Písmo spolu s Tradíciou Cirkvi predstavujú 

fundamentálny prameň učenia a mocný zdroj nielen viery v Trojjediného Boha, ale aj misie a sociálnej 

práce, ktorá vznikla práve v Cirkvi. Autor vybrané texty svätých Otcov a cirkevných spisovateľov 

analyzuje a pokúša sa ich v chronologickom slede usporiadať tak, aby odhalil povahu charitatívnej 

a sociálnej služby Cirkvi v jednotlivých obdobiach s dôrazom na historicko-teologický a spoločenský 

kontext. Z obsahu učebnice je tiež zrejme, že autor pri písaní práce akcentoval aj niektoré súčasné for-

my a metódy sociálnej práce, pokúsil sa vyhľadať a načrtnúť ich rysy a počiatky v učení Cirkvi. 

Predovšetkým autor identifikuje niektoré sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, mediáciu, 

penitenciárnu starostlivosť a iné. 

Predkladaná učebnica je napísaná bez zbytočných odchýlok od témy, čo predpokladá, že je 

výsledkom bádania a štúdia množstva vedeckej literatúry. Uvedená publikácia posúva oblasť 



RECENZIA: V. KUZMYK - NÁČRT CHARITATÍVNEJ A SOCIÁLNEJ SLUŽBY V 1. – 2. STOROČÍ 
 
 
 

 108 

poznatkov v sociálnej a charitatívnej službe i v teológii do rozšírenejších a kvalitatívnejších podôb, 

a takto prináša ďalší prameň teoreticko-praktických poznatkov pre študentov charitatívnej a sociálnej 

služby, odborníkov z oblasti spoločenských a humanitných vied a v neposlednom rade pre všetkých 

kresťanov. Pokiaľ nám je známe, ide o prvú systematicky rozpracovanú učebnicu na Slovensku  

v predmetnej oblasti. 
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