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Predhovor 
 
 
 
 
 Cieľom predkladanej práce je poskytnúť čitateľom komplexný súhrn informácií 
súvisiacich s misiológiou ako akademickou disciplínou, ale zároveň i s jej aplikáciou 
v misijnej praxi. Špecificky v misijnej praxi kresťanských cirkví medzi Rómami na Slovensku. 
Jednou z úloh misiológie ako praktickej teologickej disciplíny je i analýza konkrétnych 
výsledkov misijnej práce a hľadanie jej nových stratégií. Preto sa jedná o disciplínu, ktorá je 
neustále v procese transformácie, hlavne v súvislosti s praktickými otázkami vykonávania 
misie v súčasnosti. Rovnako ako ostatné teologické disciplíny má prvoradú úlohu slúžiť cirkvi.  
 
 Ak by sme sledovali dejiny misie, zistili by sme, že misionári vykonávali i sociálnu 
službu. Zakladali školy, nemocnice a iné humanitné inštitúcie. Evanjelizácia spolu so 
sociálnou prácou vytvára priestor na  efektívnu misiu v dnešnom svete. Koncepty misijnej 
práce je potrebné meniť v závislosti od kultúry a prostredia, v ktorom má byť prehlasovaná 
zvesť o spáse skrze Ježiša Krista. 
 
 Kristus sa chce prihovoriť jazykom Božej lásky k človekovi. Zrozumiteľným jazykom. 
Kresťanské cirkvi na Slovensku hľadajú aktuálne koncepty misijnej práce v špecifickom 
povolaní priniesť zvesť o Božej láske rómskemu etniku na Slovensku. Kristov charakter „ktorý 
neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a kládol svoj život ako výkupné za mnohých“ môže 
priviesť misijných pracovníkov k efektívnemu plneniu misijného mandátu.  
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0  Úvod 
 
 
 
   

Misiológia má dvojrozmernú úlohu, vzťahuje sa súčasne na teológiu i na prax. Spájanie 
Ježiša z prvého storočia so súčasným životom vo všetkých regiónoch sveta a udržiavanie 
perspektívy jeho opätovného príchodu a ustanovenia Božieho kráľovstva je výzvou 
misiológie. 

V prvých častiach sa text zaoberá teoretickými aspektmi misiológie. Teoretické princípy 
následne aplikuje na misiu v rámci rómskeho etnika na Slovensku. Pomocou rozboru 
misiologického kontextu rómskej kultúry vyvodzuje niektoré misiologické závery. 

Napriek heterogénnosti rómskej komunity nachádza v jej kultúre niekoľko skutočností: 
dominantnosť mužov; formálne vzdelanie, nezamestnanosť, diskrimináciu, náboženstvo 
Rómov. Na základe týchto zistení hľadá možnosti v aplikácii poznatkov medzikultúrnej 
komunikácie v praktickej misii. 

Zaoberá sa poslaním misiológie ktorým je skúmať a rozvíjať spôsoby, ktorými môžeme 
prezentovať evanjelium v rámci iných kultúr. Jestvuje niekoľko konceptov, ktoré cirkev na 
Slovensku potrebuje využívať a práca Robertsona sa nimi zaoberá. 

Text poukazuje taktiež na náboženskú sebaidentifikáciu, ktorá predstavuje silný potenciál, 
v závislosti od súčinnosti misie s podporou rómskej kultúry a identity, s rozvíjaním 
sebauvedomenia Rómov a rozvíjaním vyššej kvality ich života. Citlivým prístupom 
k religiozite možno získať veľmi silný potenciál na transformáciu nielen duchovného, ale aj 
sociálneho života rómskych komunít. 

Úlohou cirkvi v misijnej práci je zaoberať sa pomocou tým, ktorí sú v núdzi. Šoltésová na 
to upozorňuje nielen v súvislosti s potrebami spoločnosti, ale uvádza i príklady sociálno – 
misijnej práce realizovanej medzi Rómami na Slovensku. 

 
Je načase, aby sa kresťanské cirkvi zodpovedne postavili voči vzniknutej situácii. 

Efektívny prístup  v procese socializácie a misijnej práce je potrebné hľadať v jednoduchých 
príkladoch tak v histórii misie, ako aj v najväčšom príklade pôsobenia Ježiša Krista a v jeho 
spôsobe riešenia problémov celého ľudstva i každého jednotlivca. 
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1 Úvod do misiológie 
 
Justice Anderson definoval misiológiu ako „technickú disciplínu v rámci teologického 

vzdelania“.1 F. J. Verstraelen napísal, že „misiológia z uhla svojho záujmu reflektuje 
množstvo procesov, ktoré sa týkajú kresťanstva.“2 

Prvé katedry misie boli zriadené v USA, Škótsku a Nemecku okolo roku 1867. 
V akademických kruhoch však štúdium misie zväčša akceptované nebolo. Ak áno, tak bolo 
považované prinajlepšom za okrajové. Avšak v posledných desaťročiach je možné pozorovať 
oživenie štúdia misie. 

Termín misiológia je kombináciou latinského slova missio a gréckeho slova logos. Missio 
sa vzťahuje na missio dei, Božiu misiu, kým logos  sa vzťahuje na logos anthropu, ľudskú 
stránku misie. Takže misiológia sa zaoberá stretom Božej misie so svetom, prirodzenosťou 
človeka. David Bosch to vyjadril slovami, „misiológia... sa snaží o nazeranie na svet 
z perspektívy oddanosti kresťanskej viere.“3 

Koncept missio dei je v Božom slove vyjadrený textami ako Mt 1,21 – „Porodí   syna 
a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“, 1 Tm 1,15 – „Verná je to reč 
a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov“, 1 Tm 2, 
3-4 – „Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia 
boli spasení a došli k poznaniu pravdy“.4 

Koncept logos anthropu  môžeme vidieť aj v textoch ako Ž 51,7 – „Hľa, v neprávosti som 
sa zrodila v hriechu ma počala moja matka,“ R 3,23 – „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy 
Božej.“ 

Ježiš svojich učeníkov poveril, aby boli jeho svedkami (porov. Mt 28,18-20; Sk 1,8). Toto 
poverenie prechádza u kresťanov z generácie na generáciu. Rovnako, ako mali byť 
Kristovými svedkami veriaci prvej generácie, platí to aj pre nás. 

V procese, keď vykúpený človek zvestuje evanjelium hriešnikovi, sa skrýva konflikt 
a nepochopenie. Misiológie, okrem iného hľadá, vniesť porozumenie medzi zachráneného 
a hriešnika. Častou bývajú príčinou konfliktov a neporozumenia kultúrne bariéry. Misiológia 
sa snaží minimalizovať potenciálne problémy tým, že usiluje o pochopenie kultúr. Cieľom 
misiológa by malo byť prekonanie tohto konfliktu v prospech privedenia ľudí rôznych kultúr 
k poznaniu, že Kristus je Spasiteľ. Avšak, nie je to vždy ľahké, pretože systémy mnohých 
kultúr sú v rozpore s kresťanstvom. Štúdium rôznych náboženských konceptov a spôsobu, 
ako je možné prezentovať pravdu evanjelia v kontexte konkrétneho náboženstva je pre 
misiológa najdôležitejšie. 

Takže misiológia  je štúdium ako cirkev koná missio dei v konfrontácii s logos anthropu, 
špecificky z jednej kultúry do druhej. 

Aj keď je dnes misiológia vo väčšine prípadov považovaná za samostatnú disciplínu, nie 
je možné študovať ju bez zreteľa na iné disciplíny – teológiu, apologetiku, behaviorálne vedy 
(vedy o ľudskom správaní sa, napr. pedagogika, psychológia, sociológia, etnografia), 
antropológiu a históriu. Najprv však potrebujeme misiológiu správne zadefinovať. 
 
 
 
 

                                                 
1 ANDERSON, Justice: An Overview of Missiology. In: Missiology: An Introduction to the Foundations, 
History, and Strategies of the World Missions. TERRY, Mark Jofn, ed., Nashville, TN : Broadman & Holman 
Publ., 1998, s. 1.  
2 VERSTRAELEN, F. J.: Missiology: An Ecumenical Introduction. 
3 BOSCH, David J.: Transforming Mission. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1992, s. 9.  
4 Všetky biblické verše, pokiaľ nie je uvedené inak, sú citované z evanjelického prekladu Biblie. 
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1.1 Definícia misiológie 
 

Pri vymedzovaní konkrétneho termínu, napríklad misiológia, je možné nájsť množstvo 
rôznorodých konceptov. Anderson, vo svojom článku „An Overview of Missiology“ uvádza 
niekoľko možných definícií od viacerých autorov, ktoré nám pomôžu pri osvojovaní si 
pracovnej definície misiológie. 

Anderson uvádza, že Abraham Kuyper definoval misiológiu  ako „zisťovanie 
najvhodnejších Bohom určených metód, ktoré vedú ku konverzii ľudí bez Krista“ (Bavinck 
1960, s. xix). Olav Myklebust uvažoval o misiológii ako o „vedeckom postupe, z perspektívy 
histórie a teórie, z perspektívy expanzie kresťanstva medzi nekresťanov“ (Myklebust 1955, s. 
29). Johannes Verkuyl prehlásil, že „misiológia je štúdium činov spásy Otca, Syna a Ducha 
Svätého v procese privádzania Božieho kráľovstva na svet“ (Verkuy, 1978, s. 5).5 

Alan Tippet definoval misiológiu podrobnejšie. Definoval ju ako „akademickú disciplínu 
či vedu, ktorá skúma, zaznamenáva a aplikuje informácie vzťahujúce sa na biblický pôvod, 
históriu (vrátane používania dokumentačných materiálov), antropologické princípy a techniky 
a na teologickú základňu kresťanskej misie. Teória, metodológia a databáza sú zamerané: (1) 
na procesy, ktorými je komunikované kresťanské posolstvo; (2) na strety vznikajúce 
v procese jeho komunikácie nekresťanom; (3) na zakladanie cirkvi a organizovanie zborov, na 
včleňovanie konvertitov do týchto zborov, na rozvoj relevantných štruktúr a spoločenstva pre 
vnútorný rast k zrelosti a vonkajšiu službu ako Kristovho tela v miestnom kontexte a mimo 
neho, uprostred množstva kultúrnych modelov“ (Tippet 1987, s. xiii).6 

Anderson uvádza aj podnetnú definíciu Ivana Illicha, ktorý misiológiu vníma ako: „Vedu 
o Božom slove pri vzniku cirkvi; Slovo v hraničných situáciách cirkvi; [...] Misiológia študuje 
prerastanie cirkvi do nového ľudu, zrod cirkvi za rámec jej sociálnych hraníc; za rámec 
jazykových hraníc, v ktorých sa cíti doma; za rámec poetických obrazov, ktoré učila svoje 
deti... Misiológia je tak štúdiom cirkvi ako prekvapenia“ (Bosch, 1991, s. 493).7 

Anderson sumarizuje svoje nazeranie na misiológiu výrokom: „Misiológia je vedou 
o misii. Zahŕňa štúdium teológie misie, histórie misie, súčasné koncepcie misie a ich 
strategickú implementáciu v danom kultúrnom kontexte“.8 

David J. Hesselgrave vo svojej knihe Planting Churches Cross Culturally prezentuje 
misiológiu ako „vedu o kresťanskej misii sveta“. Stotožňuje sa s troma zdrojmi misiológie: 
prvý, zjavenie Písma; druhý, výsledky bádania sociálnych vied; tretí, pochopenie alebo 
refleksia misijnej skúsenosti. Mnohí súhlasia s Hesselgravom, že hlavé komponenty 
misiológie pozostávajú zo zjavenia, výskumu a reflexie. 

Misiológia je bezpochyby akademickou disciplínou. Od iných akademických disciplín sa 
odlišuje tým, že nie je nezávislá. Je vo synergickom vzťahu s ostatnými teologickými 
disciplínami. Takže misiológia zahŕňa teológiu, teoretickú aj praktickú, ako aj históriu 
(niektorí by dali prednosť označeniu dejiny misie). Keďže misiológia sa zaujíma aj 
o komunikáciu evanjelia, reflektuje aj lingvistiku. Takže štúdium biblických jazykov, ich 
chápanie v kontexte jazykov iných kultúr, je pre misiológa mimoriadne dôležité. 

Misiológia musí reflektovať aj štúdium behaviorálnych vied – antropológiu, sociológiu, 
psychológiu. V ich vzájomnom vzťahu jestvuje dynamická symbióza. „Sú vo vzájomnej 
interakcii, ovplyvňujú sa navzájom a modifikujú jedna druhú.“9 

                                                 
5 ANDERSON, J.: An Overview of Missiology, s. 7. 
6 Tamže. 
7 Tamže. 
8 Tamže, s. 8. 
9 Tamže. 
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Po oboznámení sa s definíciami misiológie u iných autorov, bude vhodné, keď si ju 
zadefinujeme pre potreby nášho štúdia. Je zrejmé, že bude zahŕňať prvky, ktorými sme sa už 
zaoberali. 

Misiológia je štúdium Božieho posolstva spásy a hriešneho ľudstva. Špecificky sa zaoberá 
interakciou tohto posolstva a hriešneho ľudstva v rôznych kultúrnych kontextoch. V záujme 
pochopenia, ako môže posolstvo Biblie zmeniť hriešnika na vykúpené Božie dieťa, misiológia 
zohľadňuje poznatky teológie, histórie, lingvistiky, antropológie a behaviorálnych vied. 

Pre pokračovanie v štúdiu misiológie bude vhodné zadefinovať si nosnú konštrukciu, na 
ktorú budeme ďalej rozvíjať. Z praktického dôvodu ju vyjadrime schématicky: 

 

Dejiny misie + teológia misie + koncepcie misie = misiológia 

 
 
1.2 Dejinný vývoj misiológie10 
 

Prv, než sa budeme zaoberať dejinami misiológie, musíme si najprv všimnúť vývoj 
teológie. Misiológia totiž povstala v kontexte progresívneho formovania a rozvoja teológie. 

Anderson poznamenáva, že „teológia bola v období pred novovekom chápaná v dvojakým 
spôsobom. Po prvé, zaoberala sa všetkým, čo sa vzťahovalo na Boha a na ľudské poznanie 
Boha. Šlo o osobné poznanie Boha zakúšané dušou človeka. Po druhé, šlo o vedeckú 
disciplínu, ktorá bola vedomá seba, o vedecké bádanie. Teológovia dlhý čas podávali 
holistický koncept teológie, chápali teológiu ako jednu, nerozdelenú disciplínu.“11 V čase 
osvietenectva bola teológia rozdelená na dve oddelené celky; teoretickú teológiu a praktickú 
teológiu. Neskôr sa štúdium teológie rozčlenilo do štyroch oblasti. Prvou bolo štúdium textov 
Biblie, druhou história cirkvi, treťou systematická teológia a poslednou praktická teológia 
alebo aplikácia biblických právd do každodenného života. 

Praktická teológia sa rozvinula v eklesiológiu. Anderson poznamenáva, že „praktická 
teológia slúžila na udržanie chodu cirkvi, kým ostatné disciplíny zostali príkladmi čistej, 
klasickej vedy.“12 Teológia v tomto období nereflektovala misiu, pretože tá bola zväčša 
vnímaná ako časť praktických činností. 

Táto antimisijná koncepcia sa u teológov začala meniť pod vplyvom Moravských bratov 
a Williama Carey. Je korektné pripustiť, že obaja mali veľký vplyv na moderné misijné 
hnutie. „Nový misijný duch prinútil európskych teológov inkorporovať misijný motív do 
teologických študijných plánov“.13 Schleiermacher spojil misiu a praktickú teológiu, ale 
štvorrozmerné členenie teológie zostalo aj naďalej posvätným. 

V polovici devätnásteho storočia začali misiológovia požadovať, aby sa misia stala 
samostatnou disciplínou. Väčšina inštitúcii však túto myšlienku odmietala. Aj napriek tomu 
však začali byť zakladané katedry misie. Charles Breckenridge založil katedru misie v roku 
1836 v Princetone, Alexander Duff v roku 1867 v Edinburgu a Gustav Warneck roku 1897 
v Halle. Títo traja si vymohli právo učiť misiológiu ako samostatnú disciplínu. V roku 1910 
sa Jozef Schmidlin stal prvým vedúcim katolíckej katedry misie na Univerzite v Münsteri. 

                                                 
10 Náš pohľad na historický vývoj bude stručný. Nedomnievam sa, že tuná podaný historický prehľad je 
vyčerpávajúci. Rozsah je skôr obmedzený. Ak niekto má záujem o hlbšie štúdium, odporúčam preštudovať 
nasledujúce publikácie: Andrew F. Walls, The Missionary Movement in Christian History, Maryknoll, NY: 
Orbis Books, 1996; Stephen Neill, A History of Christian Mission, New York : Penguin Books, 1986.   
11 ANDERSON, J.: An Overview of Missions, s. 5. 
12 Tamže. 
13 Tamže. 
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Mnohí teológovia však neakceptovali misiológiu ako samostatnú disciplínu. Dvere sa síce 
pootvorili, ale nie dostatočne. Misiológia používala ten istý model ako teológia. Vyvinula si 
vlastné štvorrozmerné členenie. (1) „Základy misie – paralelné s biblistikou“, (2) „teória 
misie – paralelná so systematickou teológiou“, (3) „dejiny misie – paralelné s dejinami 
cirkvi“, (4) „misijná prax – paralelná s praktickou teológiou“.14 Tento prístup mal tendenciu 
izolovať misiológiu a urobiť ju predmetom pre misionárov, t.j. misijnú vedu exkluzívne pre 
misionárov. Britskí misiológovia sa pokúsili pripojiť misiológiu k ostatným teoretickým 
disciplínam, ale to iba zväčšilo výhrady a marginalizáciu misiológie. 

V prístupe k misiológii sa v teologických kruhoch vyprofilovali tri prístupy – 
inkorporácia, nezávislé postavenie a integrácia. Ani jeden z nich nebol úspešný, hoci sa javilo, 
že najzmysluplnejším je integrácia. Našťastie, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia si 
cirkev začala uvedomovať, že misia nemôže zostať okrajovou záležitosťou. V dôsledku toho 
„misia sa už viac nepovažovala iba za aktivitu cirkvi, ale sa stala výrazom jej samotnej 
podstaty.“15 Bosch poznamenal, že to bol pohyb od“ teológie misie k misijnej teológii“.16 

Misiológia má dvojrozmernú úlohu, vzťahuje sa súčasne na teológiu i na prax. Vytvára 
napätie, dobré napätie, medzi „teológiou na ceste“ a „kontextuálnou teológiou“. Spájanie 
Ježiša z prvého storočia so súčasným životom vo všetkých regiónoch sveta a udržiavanie 
perspektívy jeho opätovného príchodu a ustanovenia Božieho kráľovstva je výzvou 
misiológie. 

Prv, než rozvinieme teológiu misie, potrebujeme položiť biblické základy misie. Pozrieme 
sa najprv na jej starozmluvné a potom na novozmluvné základy. 
 
1.3 Starozmluvné základy misie                                             

 
Pri hľadaní biblického konceptu misiológie bude logické začať v Starej zmluve. Ak by 

však naše chápanie misie znamenalo vysielanie kazateľov do cudzích krajín, aby tam kázali 
evanjelium, mali by sme problém. V Starej zmluve totiž nenájdeme zmienky o tok, že by 
starozmluvní veriaci boli niekedy Bohom vyslaní do iných krajín s poverením evanjelizovať. 
Niekto by síce mohol spomenúť knihu Jonáša, ale Jonáš nebol poslaný do Ninive hlásať spásu 
nezachráneným. Bol poslaný oznámiť súd a záhubu. Došlo tam síce ku pokániu, ale nie preto, 
žeby to Jonáš chcel. V skutočnosti sa cítil úplne zničený, že Boh dovolil Ninivänom kajať sa. 

Bosch poukazuje, že medzi Izraelom a okolitými národmi bol veľký rozdiel v náhľade na 
náboženstvo, vieru a Boha. Okolité národy „uviazli v cykle striedania období, kde zima a leto 
sa striedali za večného zápasu o nadvládu. Dôraz je na znovunastolenie toho, čo tu už bolo, na 
opakovanie a pripomínanie si“ (Bosch, s. 17).17 

Zameranie Izraela bolo upriamené na Božie vyslobodenie Izraela z Egypta, jeho vedenie 
národa cez púšť a vovedenie do zasľúbenej zeme. Práve na ich ceste do Kanaanu, na vrchu 
Sinai, bola národu predostretá zmluva, ktorá vymedzila budúcnosť Izraela. 

Národy v susedstve Izraela boli zamerané na „večný kolobeh prírody a na isté kultické 
miesta. Avšak v Izraeli sú dejiny javiskom Božích činov. Zameranie spočíva na tom, čo Boh 
urobil, robí a tom, čo sa Boh podľa svojich ohlásených zámerov chystá urobiť.“18 

Stará zmluva je Božím zjavením samého seba v kontexte historických koreňov Izraela. 
Kto je Boh a dejiny Izraela sú v Starej zmluve natoľko prepletené, že ich ich nie je možné 
navzájom oddeliť. Stará zmluva je naším prvým zjavením kto Boh je a aký je. 

                                                 
1414 Tamže, s. 6. 
15 Tamže. 
16 BOSCH, D. J.: Transforming Mission, s. 492. 
17 Tamže, s. 17. 
18 STANLEY, David: Jesus, Saviour of Mankind, Studia Missionalia 29, 1980. Citované v: BOSCH, D. J., s. 17. 
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Bosch definuje zjavenie Starej zmluvy takto: „Zjavenie je... udalosťou, v ktorej sa Boh 
v prítomnosti zaväzuje, že bude mať účasť na budúcnosti svojho ľudu.“19 V Starej zmluve 
často čítame Boh je nazývaný „Boh Abraháma, Izáka a Jákoba“. To naznačuje jeho neustále 
zjavovanie sa z generácie na generáciu, že Boh jednej generácie je ten istý Boh aj 
v nasledujúcej generácii. 

Tuná je vhodné, aby sme sa zmienili aj o koncepte progresívneho zjavenia. Boh sa 
v Starej zmluve nezjavil človekovi pri jednej príležitosti úplne, bezo zbytku, zjavil sa 
progresívne v priebehu mnohých rokov. 

V Starej zmluve nájdeme aj exkluzivitu Izraelcov, pretože sa stali Božím vyvoleným 
ľudom. Ako Boží vyvolení dostali príkaz, aby udržiavali svoju vieru čistú, nepoškvrnenú od 
vonkajších bezbožných vplyvov. Príklad toho môžeme nájsť v Ezdrášovi 10. Boží ľud bol 
neverný. Ich nevera spočívala v tom, že mnohí muži sa ženili s ženami z okolitých národov. 
Ezdráš, kňaz, povedal mužom, ktorí sa z Júdovho a Benjamínovho pokolenia zhromaždili 
v Jeruzaleme: „Teraz sa vyznajte Hospodinu, Bohu svojich otcov, a vykonajte jeho vôľu! 
Oddeľte sa od národov krajín a od cudzozemských žien.“ 

Z pohľadu na pasáže ako Ezdráš, ale aj iné starozmluvné texty, by sa zdalo, že misijný 
koncept (hľadanie stratených) nebol plánovaný. Zdalo by sa, že ide skôr o ideu exkluzívnosti 
– „my máme zjavenie, kto Boh je a aký je. Patrí nám a iba nám.“ Nie je to však pravda. 
Nájdeme veľa príkladov, ktoré hovoria v neprospech konceptu exkluzivizmu. 

Rachab bola prostitutka. Riskovala svoj život kvôli Izraelcom, čo po vyše štyristoročnom 
pobyte v Egypte vstúpili do zasľúbenej zeme. „Józua nechal nažive neviestku Rachab, jej 
rodinu i všetko, čo mala; ...lebo ukryla poslov, ktorých Józua vyslal vyšpehovať Jericho“ 
(Józua 6,25). Keby mal Boh exkluzívny plán, nenechal by nažive Rachab a jej rodinu. Toto 
však nie je jediné na celom príbehu. Rachab nielenže zostala nažive, ale podľa Matúša 1,5 ju 
vidíme v pokrvnej línii Kristovho rodokmeňa. Toto svedčí viac v prospech inklúzie než 
exklúzie. 

Príbeh Rút je ďalším starozmluvným príkladom záchrany mimo Izraela. Rút bola Moábka, 
nie Židovka. Vydala sa za Žida, jedného zo synov Noémi. Keď obaja jej synovia zomreli 
v Moábsku, rozhodla sa Noémi vrátiť späť do Izraela. Rút sa rozhodla ísť s ňou. Povedala, 
„Kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím 
ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom!“ (Rút 1,16). Po návrate Noémi s Rút do Izraela, člen jej 
rodiny zaplatil výkupné za Rút a vzal si ju za manželku. Rovnako ako Rachab, aj Rút 
nachádzame v Kristovom rodokmeni uvedenom v Matúšovi. Opäť je tu inklúzia ako protiklad 
exklúzie. 

Jestvuje viacero starozmluvných pasáži, ktoré hovoria o inklúzii neizraelitov. 
 
Exodus 12,48: „Ak sa však u teba zdržuje cudzinec a chce sláviť paschu Hospodinovu, 
musia sa dať všetci jeho mužskí príslušníci obrezať a len potom môžu pristúpiť a sláviť ju; 
bude ako domorodec, ale neobrezaný nesmie z nej jesť.“ 
 
Exodus 22,20: „Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, lebo vy ste boli cudzincami 
v Egyptskej krajine.“ 
 
Leviticus 19,33-34: „Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho... 
Miluj ho, ako seba samého.“ 
 

                                                 
19 BOSCH, D. J.: Transforming Mission, s. 17-18. 
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Numeri 15,15: „Rovnaké ustanovenie nech je v zbore pre vás i pre cudzinca, ktorý sa 
zdržuje medzi vami. Bude to večné ustanovenie pre vaše budúce pokolenia: ako pre vás, 
tak aj pre cudzinca pred Hospodinom.“ 
 
Misia nachádza svoju koncepciu v páde človeka zaznamenaného v Genesis 3. Ak by totiž 

Adam nezhrešil, hriech by sa nestal súčasťou nášho života. Ale on zhrešil a v dôsledku toho 
všetci potrebujeme Spasiteľa, ktorý nás dokáže vyslobodiť z dôsledkov našich hriechov. 

V Genesis 1,26 je napísané, že sme boli stvorení na Boží obraz. Bez spoločenstva s tým, 
ktorého obraz odzrkadľujeme, nie sme úplní, nie sme schopní fungovať naplno. 

Boh urobil zmluvu s Abrahámom. Môžeme ju nájsť v Genesis 12. kapitole. V tejto 
zmluve je daný prísľub, že budú „požehnané všetky čeľade zeme“. Tento koncept je 
obsiahnutý v starozmluvných textoch, kde je jasne prisľúbená Božia spása – „Urobím ťa 
svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme“ (Izaiáš 49,6b). 

Izaiáš 52,7 pojednáva o tom, aké „vzácne sú  na vrchoch nohy blahozvestcov, ktorí 
hlásajú pokoj [spásu].” Pavel cituje túto pasáž v liste Rimanom 10,14-15, keď hovorí o tých, 
ktorí ponesú posolstvo spásy do hriešneho sveta. Keď Pavel citoval túto pasáž, mal na mysli 
misijný koncept. Nová zmluva je plná starozmluvných odkazov a citátov, keď pojednáva 
o misii. 
 
1.4 Novozmluvné základy misie 
 

Cieľom Novej zmluvy je zjaviť Krista v jeho človečenstve, ukázať jeho výkupné dielo na 
kríži, podať svedectvo o jeho vzkriesení, uviesť do svetla počiatky a rozvoj cirkvi a podať 
záblesk neba. Nová zmluva začína zjavením príchodu Krista ako toho, ktorý „vyslobodí svoj 
ľud z hriechov“ (Matúš 1,21). Inkarnácia Krista bola sama o sebe Božím najvýrečnejším 
prehlásením ohľadom jeho náhľadu na človeka. Boh v podstate poslal Ježiša ako misionára, 
aby nás vykúpil z dôsledkov hriechu. Zoslanie Ježiša bolo prehlásením lásky, ktorú Boh cíti 
voči človekovi, ako aj vyjadrením jeho lásky. Toto vyjadrenie lásky je deklarované 
najjasnejšie v Ján 3, 16-17: 

 
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný 
život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale 
aby ho spasil. 
 
Dôvod, prečo Ježiš prišiel na svet má dva aspekty; osobne zvestovať radostnú správu 

a trénovať iných v jej zvestovaní. V Lukášovi 4. kapitole je opísaný Ježišov vstup do 
synagógy v sobotu. Bol požiadaný, aby prečítal z písiem. To, čo čítal bolo prorockým slovom. 

 
Duch Pánov je nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, 
[uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým 
navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov (Lukáš 4,18-19). 
    
Keď prestal čítať, oči všetkých v synagóge boli upreté naňho. Povedal: „Dnes sa naplnilo 

toto Písmo vo vašich ušiach“ (Lk 4,21). Ľudia žasli nad jeho slovami. 
Témou Kristovho posolstva, potom, čo začal svoju verejnú službu, bola zvesť: „Pokánie 

čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 4,17). Klasickú misijnú stať nájdeme v Lk 
24,46-47: „Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych, 
a že musí sa kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, – počnúc 
od Jeruzalema.“ List Galatským 3,8 je ozvenou tej istej témy citovaním Starej zmluvy. 
„Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo 
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Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy.“ (Starozmluvný citát 
môžeme nájsť v Genesis 12,3; 18,18; 22,18 a 26,4.) 

Ježiš však nechcel zostať jediným, kto zvestuje pokánie a vyslobodenie. V Matúšovi 9,35-
38 Ježiš žiada svojich nasledovníkov, aby sa modlili za ďalších, ktorí budú zvestovať toto 
posolstvo. 

 
Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal 
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Keď uzrel 
zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 
Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána 
žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. 
Ihneď po tejto udalosti Ježiš povolal svojich dvanástich učeníkov a poveril ich, aby konali 

v jeho mene. „Dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky 
choroby“ (Mt 10,1). Mali kázať o tom, že „priblížilo sa kráľovstvo nebeské“ (Mt 10,7). Toto 
je misijný motív. 

Ježiš trávil väčšinu svojho času s učeníkmi, učil ich o nebeskom kráľovstve. Mal jasný 
cieľ. Po jeho smrti a vzkriesení, mali učeníci kázať posolstvo o vyslobodení z hriechu celému 
svetu. Tento Kristov cieľ je najlepšie ilustrovaný v jeho modlitbe v Getsemane, ktorá je 
zaznamenaná v ev. Jána 17. kapitole. 

 
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak 
ako ja nie som zo sveta. Posväť ich v svojej pravde, – tvoje slovo je pravda. Ako si mňa 
poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta. A ja sa za nich posväcujem, aby aj oni boli 
posvätení v pravde. Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo 
mňa, aby všetci jedno boli; ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, 
aby svet uveril, že si ma ty poslal (Ján 17,15-21). 
 
V tomto texte sú tri špecifické výroky, ktoré by sme mali zohľadniť, pretože poukazujú na 

to, aký má byť náš misijný koncept. Prvým je Ježišove prehlásenie – „Neprosím, aby si ich 
vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého.“ Z misiologického pohľadu, my ako kresťania 
máme žiť vo svete, t.j. v kultúre, ktorá nás obklopuje. Ježiš naznačuje, že táto kultúra je 
poškvrnená hriechom. Ako kresťania potrebujeme pochopiť, že napriek tomu, že žijeme 
v kultúre plnej hriechu, my v skutočnosti patríme do inej kultúry, ktorá je slobodná od 
hriechu. Vieme, že jediný spôsob, ako môžeme mať účasť na tejto kultúre bez hriechu je 
prostredníctvom Krista. „Toho [Ježiša], ktorý nepoznal hriechu urobil [Boh] hriechom zanás, 
aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom“ (2 Kor 5,21). Ježiš sa tiež modlil, aby 
sme boli zachovaní od „zlého“, t.j. od diabla. Inými slovami, prosil o ochranu pred hriechom. 

Takže máme žiť v hriešnej kultúre, ale nemať účasť na hriechoch tejto kultúry. Znie to 
takmer nemožné. Dá sa to? Ježiš odpovedá na túto otázku druhým výrokom – „Posväť ich 
v svojej pravde, – tvoje slovo je pravda.“ Spôsob, akým môžeme žiť vo svete, bez toho, aby 
sme mu dovolili ovplyvniť nás, je naplniť svoje mysle Božím slovom. 

Božie slovo funguje ako filtračný systém, ktorý odfiltruje všetky hriešne praktiky 
a spôsoby hriešnej kultúry. Takýmto spôsobom máme možnosť žiť uprostred hriešnej kultúry 
na Boha zameraný život. Aký zámer má Boh, keď chce, aby sme žili taký život? Prečo nás 
nevezme preč z hriešnej kultúry? Odpoveďou je – misia. 

Táto skutočnosť nás privádza k tretiemu výroku, ktorý Ježiš urobil v citovanom texte – 
„Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta.“ Už sme hovorili, prečo Ježiš 
prišiel na svet. Aby vykúpil ľudstvo z dôsledkov hriecha. Dôvod, prečo Ježiš nechcel, aby nás 
Otec vzal z hriešneho sveta spočíval v tom, že chcel, aby sme mohli byť jeho svedkami. 
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Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, 
čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac 
ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, 
až do skonania sveta (Mt 28,18-20). 
 
Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj 
v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme (Sk 1,8). 
 
Máme byť jeho svedkami, misionármi, pre hriešny svet a pre tento účel on poslal Ducha 

Svätého, aby nás urobil pre to schopnými. Kniha Skutkov je záznamom, ako sa to stalo. 
Začalo to na deň Letníc, keď boli všetci Kristovi učeníci naplnení Duchom Svätým. Peter sa 
po udalosti zoslania Ducha Svätého postavil a kázal radostnú správu o Ježišovi 
a o vyslobodení z hriechu. Skutky zaznamenávajú, že v ten deň prijalo Krista okolo tritisíc 
ľudí, i to, ako Pavol konal misijnú prácu. 

Téma misie sa opakuje v knihe Skutkov znovu a znovu. Filip zvestoval evanjelium 
Etiópčanovi, ktorého aj pokrstil (Sk 8,26-38). Peter bol Duchom Svätým poslaný do 
Kornélivho domu, do domu pohanského stotníka. On i jeho cela rodina boli spasení 
a naplnení Duchom Svätým (Skutky 10). 

Kniha Skutkov zaznamenáva aj vyslanie prvých oficiálnych misionárov, ktorých úlohou 
bolo zvestovať evanjelium strateným. V Skutkoch čítame, že Duch Svätý povedal 
predstaveným zboru v Antiochii: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula do práce, do ktorej som ich 
povolal“ (Sk 13,2). 

 
Je dôležité, aby sme si všimli, že prv, ako zbor vyslal Saula (Pavla) a Barnabáša, Boh 

zvláštnym spôsobom povolal Saula. Záznam tejto udalosti nájdeme v Sk 9,15 kde je Saul 
povolaný ísť až za hranice židovského národa – „On [Pavol] mi je vyvolenou nádobou, aby 
niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských.“ 

Novozmluvné misijné povolanie zahŕňa každého. Niektorí sú povolaní, aby šli ako 
misionári do zahraničia, kým iní sú povolaní, aby sa modlili za misijnú prácu vo svete a zasa 
iní, aby vysielali misionárov. Tento proces je opísaný v Rímskym 10. 

 
Ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, koho nepočuli? A ako 
počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne 
sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci! (Rim 10,14-15). 
 
Ako kresťania sme Bohom pozvaní, aby sme mali účasť na misijnom úsilí. Čo je tvojím 

povolaním? Modliť sa, vysielať misionárov, ísť? Alebo každá z týchto oblastí? 
Hlavným posolstvom Biblie, hlavným cieľom misie je priniesť zmierenie Boha 

s človekom. Pavol svedčí, že my veriaci sme dostali službu zmierenia. 
 
A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristu a zveril nám službu zmierenia, 
že totiž Boh bol v Kristu, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich ich priestupky 
a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by 
(vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5,18-
20). 
 
Ako kresťania by sme mali celým srdcom túžiť po tom, aby sme videli ľudí zachránených. 

Biblia nás oboznamuje s Božou túžbou po tom, aby ľudia spoznali jeho syna Ježiša ako 
Spasiteľa. A misia je vlastne o tomto. Pavol napísal, že „Kristus Ježiš prišiel na svet, aby 
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spasil hriešnikov“ (1 Tim 1,15), aj to, že Boh, náš Spasiteľ „chce, aby všetci ľudia boli 
spasení a došli k poznaniu pravdy“ (1 Tim 2,4). 

Konečným cieľom pre stratených je aby boli spasení a aby žili večne s Bohom v nebi. 
V Biblii nachádzame prorocké slovo, ktoré oznamuje, že kresťanmi sa stanú ľudia zo 
všetkých národov. Ján v súvislosti s Ježišom napísal: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej 
pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, 
ľudu i národa“ (Zj 5,9). 

Uvedený citát nie je jediným, ktorý sa zmieňuje o tom, že kresťanmi sa stanú ľudia 
z každého kmeňa a národa. V Zjavení 7,9 Ján napísal: „Po tomto som videl: ajhľa, veľký 
zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli 
pred trónom a pred Baránkom...“ 

Biblia končí volaním ľudí zo všetkých kmeňov a národov ku spáse. Toto je centrom misie. 
Človek nemôže správne čítať Bibliu bez uvedomenia si dôrazu, ktorý Boh položil na misiu. 
Najvýrečnejší citát pre ukončenie novozmluvných základov pre misiu nájdeme v Zjavení 
22,1-2, kde čítame: 

 
Ukázal mi rieku vody života, čistú ani krištáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho 
a Baránkovho. Prostriedkom námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí 
dvanástoré ovocie, každý mesiac vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie 
národov. 

 
1.5 Teológia misie 
 

Po tom, čo sme položili biblické základy pre misiu tak zo Starej zmluvy, ako aj z Novej 
zmluvy, zameriame sa na vývoj teológie misie. 

Jestvujú dva základné koncepty teológie; systematická teológia a biblická teológa. 
Systematická teológia sa pokúša usporiadať všetko do celku. Podobne ako keď skladáme 
puzzle. Každá časť má svoje miesto. Systematická teológia má však aj svoje slabé stránky. 
Východisko totiž dokáže negatívne ovplyvniť koniec. Napríklad: Ak niekto začína 
systematickú teológiu s predurčením veriacich, je obťažné vysvetliť ich odpadnutie od viery. 
Na druhej strane, ak niekto začína systém so slobodnou vôľou človeka, odpadnutie nie je 
problémom, predurčenie však áno. 

Biblická teológia nezápasí s takýmito problémami. Tí, ktorí zastávajú tento teologický 
koncept, tvrdia, že musíme akceptovať to, čo hovorí Písmo. Predurčenie je obsiahnuté 
v Biblii, rovnako aj odpadnutie od viery. Božia suverenita nie je spochybňovaná, ale ani 
slobodná vôľa človeka. Ich spolupráca je Božím dielom. 

Našou úlohou nie je uprednostňovať jednu na úkor druhej. Avšak keď sa rozhodnete pre 
ktorýkoľvek koncept, musíte doňho osadiť aj misiu. Jedno bez druhého nie je možné. Biblia 
totiž jasne deklaruje, že ako kresťania sa máme zúčastňovať na misijných aktivitách. Inými 
slovami – naša teológia musí vyústiť do akcie/praxe. 

Boh určil pre misiu vzor. Je obsiahnutý v inkarnácii Krista. On poslal svojho syna Ježiša, 
aby vykúpil hriešne ľudstvo. A bol to Boh, kto dal cirkvi službu zmierenia. Biblia jasne 
zaznamenáva počiatky Božieho misijného úsilia. Začína v knihe Genesis a končí v Zjavení. 

 
Podstata Boha Otca je misionárska. Už sme si všimli, že dôvod, prečo Boh poslal svojho 

syna Ježiša do sveta spočíval v potrebe vytvoriť most, ktorý by preklenul priepasť medzi 
človekom a Bohom. On túži po osobnom vzťahu s ľudstvom. Táto skutočnosť musí byť 
základným kameňom teológie misie. 
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Podstata Ježiša Krista, Syna, je misionárska. Ježiš dobrovoľne strpel kríž a naše hriechy, 
aby nás vykúpil. Židom 12,2 hovorí: „Hľaďme na Ježiša..., ktorý napriek radosti, ktorá ho 
čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou...“ Nemusel to urobiť, ale to urobil, pretože jeho srdce 
je misionárske. Toto musí byť druhým základným kameňom teológie misie. 

 
Podstata Biblie je misionárska. Pri našom pohľade do Starej zmluvy a do Novej zmluvy 

sme videli, že centrálnou témou Biblie je navrátenie človeka a Boha do spoločenstva. Naša 
teológia misie nemôže ignorovať túto pravdu. 

 
Podstata cirkvi je misionárska. Biblia kladie pred cirkev svet bez Krista a dáva jej 

mandát, aby svedčila svetu o Kristovi (Skutky +,8). Máme pred sebou tento vzor: cirkev sa 
vystiera za tými, ktorí sú mimo nej a prináša im posolstvo evanjelia. Svedčenie o Kristovi 
musí byť základnou pravdou našej teológie misie. 

 
Podstata kresťanskej služby je misionárska. Ako cirkev, ako jednotliví veriaci máme sa vo 

svojej službe vystierať za tými, ktorí sú v núdzi. Táto núdza zahŕňa nielen tých, čo sú hladní 
a chudobní materiálne, ale aj duchovne. Biblia jasne svedčí, že máme ľudstvu slúžiť v každej 
oblasti. 

V cirkvi jestvujú ľudia, ktorí za misiu považujú napĺňanie fyzických potrieb – potravu, 
obydlie, vzdelanie atď. Iní majú opačný názor. Za misiu považujú jedine naplňanie 
duchovných potrieb ľudí. Oba tieto prístupy majú sčasti pravdu a sčasti sa mýlia. Áno, misia 
by mala zahŕňať službu ľuďom v materiálnej oblasti. Pamätajme na Ježiša, ako nakŕmil päť 
tisícový zástup. Ale misia musí zahŕňať aj napĺňanie duchovných potrieb ľudstva. Takže naša 
teológia misie musí zahŕňať napĺňanie fyzických i duchovných potrieb tých, čo nepoznajú 
Krista. 

 
Podstata Ducha Svätého je misionárska. Ježiš povedal o Duchu Svätom, že bude „poučí 

svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde“ (Ján 16,8). Je to Duch Svätý, kto zmocňuje ku 
svedectvu. Takže služba Ducha Svätého je misionárska vo svojej podstate i v praxi. Naša 
teológia misie musí jasne chápať dôležitú rolu Ducha Svätého v misijnej službe.                                                                     

                                                                                    
 
1.6 Základná koncepcia misie 
 

Spojenie dejín misie a teológie misie vyúsťuje do filozofie misie. Anderson definuje 
filozofiu misie ako „ucelený systém presvedčení, tvrdení, teórií a cieľov, ktoré určujú 
charakter, zámer, organizáciu, stratégiu a činnosť vysielajúceho subjektu kresťanskej svetovej 
misie.“20 Uvádza zoznám deviatich koncepcií misie, ktoré abstrahoval zo štúdia dejín misie.21 
Tieto koncepcie sú nápomocné pri vypracovaní vlastnej koncepcie misie. 

 
1. Individualizmus. Táto koncepcia prisudzuje kresťanskú misiu jednotlivcovi. Inými 

slovami, viera sa rozšíri prostredníctvom osobného svedectva jednotlivých 
kresťanov. Vyhýba sa štruktúram, organizáciám, misijným spoločnostiam. 
Usudzuje, že kresťania majú svedčiť všade, kde sa ocitnú. Pri tejto koncepcii nejde o 
zámernú misijnú činnosť, ale o príležitostné, pasívne vydávanie svedectva. Zdá sa, 
že túto koncepciu zastával aj Martin Luther. Podľa jeho názoru luteráni, ktorí sa 
dostali do kontaktu s Turkmi či Židmi, mali vydávať svedectvo, ale zdá sa, že nikdy 

                                                 
20 ANDERSON, J.: An Overview of Missiology, s. 13. 
21 Tamže, s. 13-15. Poznámky v hranatých zátvorkách sú od autora.  
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nezamýšľal vyslať misionárov medzi Turkov či Židov! [Podľa tejto koncepcie sa 
misionári nikdy nikam nevysielajú. Svedectvo je výsledkom kresťanského života.] 

2. Ekléziasticizmus. Táto koncepcia jestvuje v štruktúrovaných, hierarchicky 
usporiadaných cirkvách, v ktorých je misia odborom cirkvi, súčasťou jej 
administratívneho usporiadania. Väčšina katolíckych a pravoslávnych misionárov 
pôsobila v rámci tejto koncepcie. Opát Augustín, najznámejší katolícky misionár 
u Anglosasov, bol vyslaný na misiu pápežom. Šiel konať misiu nie na základe 
osobného povolania, ale na základe vyslania cirkevnou autoritou. [Konštantín 
a Metod boli vyslaní na Veľkú Moravu podobným spôsobom.] 

3. Kolonializmus. Táto koncepcia sa uplatňuje v prípadoch, keď je misia súčasťou 
štátnej agendy. Vyžaduje si také vzťahy štátu a cirkvi, v rámci ktorých štát požiada 
o vyslanie misionárov a cirkev ich vyberá a vysiela. Príkladom tejto koncepcie je 
dánska misia do Južnej Indie. Dánsky kráľ financoval misiu zabezpečovanou 
misionármi z Halle. 

4. Asociatívizmus. Táto koncepcia funguje v prípadoch, keď sa jednotlivci či cirkvi 
dobrovoľne združia za účelom sponzorovania misie. Asociatívizmus má zvyčajne 
dve formy – misijné spoločnosti tvorené jednotlivcami alebo misijné výbory tvorené 
zástupcami miestnych zborov. Túto koncepciu uplatňuje väčšina slobodných cirkví, 
baptistov a evanjelikálnych misií. 

5. Pneumatizmus. Táto koncepcia je uplatňovaná tam, kde misia jednotlivcov či skupín 
vychádza z inšpirácie, podpory a vedenia Duchom Svätým, a to tak v konaní misie, 
ako aj jej podpory. Býva nazývanou aj „misiou viery“. Jej priekopníkmi sú Hudson 
Taylor a Vnútrozemnská čínska misia. Tento prístup predpokladá očakávanie na 
Ducha Svätého v oblasti povolania k misii, vedenia misie i jej podpory. 

6. Suportivizmus. Táto koncepcia vníma svoje poslanie v podporovaní misie. Preto bola 
nazvaná hnutím „misie služby“. Príkladom tejto koncepcie sú napr. misijné letecké 
spoločnosti, biblické spoločnosti a iné podporné skupiny. 

7. Inštitucionalizmus. Táto koncepcia je uplatňovaná tam, kde sa celá misia sústredí na 
jedinú inštitúciu, napr. nemocnicu, sirotinec, charitatívne stredisko či školu. Celá 
štruktúra misie je zameraná na naplnenie cieľa tejto inštitúcie. 

8. Ekumenicizmus. Táto koncepcia je uplatňovaná tam, kde si misia kladie za cieľ 
presadzovanie kresťanskej jednoty v špecifických oblastiach. Misionári sú vyslaní, 
aby pracovali v prospech jednoty cirkvi a uzdravenia rozdeleného kresťanstva. 

9. Pentekostalizmus. Táto koncepcia vychádza z predpokladu, že divy, zázraky, 
uzdravenia, exorcizmus a charizmatické prejavy vzbudia pozornosť ľudí a veľké 
zástupy počujú evanjelium a budú naň reagovať. Jej reprezentantmi sú veľké 
letničné cirkvi vo svete. 

 
Koncepcia, filozofia misie určuje konanie misie. Konanie zahŕňa získavanie nových 

misionárov, financovanie a potom spôsob konania misie, keď misionár dorazí na misijné pole. 
Stručne sa budeme zaoberať každou z týchto oblastí. 
 
1.6.1 Získavanie nových misionárov 

 
Niektoré denominácie alebo organizácie aktívne vyhľadávajú nových misionárov pre 

špecifické práce v konkrétnych krajinách. Za účelom získania nových misionárov inzerujú 
v kresťanských časopisoch, navštevujú kresťanské univerzity a zhromažďujú si žiadosti 
uchádzačov. Jestvujú však aj organizácie, ktoré nevyhľadávajú aktívne misionárov. Napríklad 
Assemblies of God v USA sa spoliehajú na to, že Duch Svätý povolá jednotlivcov či 
manželské páry pre prácu v rôznych končinách zeme.  
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Každá z týchto organizácií má svoj spôsob zisťovania, na základe ktorého sa rozhodujú či 
daný uchádzač je vhodný na konkrétnu misijnú prácu. Tento proces môže zahŕňať znalostné 
testy, psychologické testy, pohovory a taktiež odporúčania od ľudí, ktorí uchádzača dobre 
poznajú. Teraz si ako príklad uvedieme proces prijímania nových misionárov v Assemblies of 
God v USA. Proces posudzovania začína na miestnej úrovni. Jedinec, ktorý cíti povolanie do 
misijnej služby sa skontaktuje s misijným tajomníkom alebo vedúcim úradu oblastnej rady. 
Každá oblasť má svoj dotazník pre uchádzačov o misijnú službu. Misijným výborom oblasti 
sa oboznámi s dotazníkom uchádzača a pozve ho na pohovor. Dotazník zahŕňa aj 
financovanie misie uchádzača. Assemblies of God nevyšlú na misiu nikoho, kým nie je 
finančne zabezpečený. 

V rámci pohovoru sú uchádzačovi položené nasledovné otázky: Prečo chcete byť 
misionárom? Prijali ste od Boha povolanie stáť sa misionárom? Ako viete, že vás Boh povolal 
do misie? Ako ste boli povolaný? Máte schopnosť naučiť sa cudzí jazyk? Na základe 
zodpovedania týchto otázok misijný výbor rozhodne o odporúčaní pre misiu. 

Po odporúčaní oblasťou sa uchádzač stáva kandidátom pre misiu a oblasť odošle úradu 
Svetovej misie Assemblies of God (AGWM) odporúčajúci list. Na základe tohto odporúčania 
AGWM zašle kandidátovi formuláre týkajúce sa jeho doterajšej duchovnej služby, 
životopisných údajov, finančnej situácie, zdravotného stavu, ako aj psychologické testy 
a formuláre pre odporúčajúce listy. 

Po obdržaní vyplnených formulárov ich AGWM spracuje a predloží informáciu výboru, 
ktorý posúdi vhodnosť kandidáta pre misijnú službu. Ak výbor potvrdí kandidáta, dohovorí sa 
s ním pohovor v jeho domácom prostredí. Po úspešnom pohovore je uchádzač pozvaný na 
misijnú orientáciu. 

Misijná orientácia trvá týždeň a počas nej účastníci absolvujú test jazykovej spôsobilosti, 
oboznámia sa s fungovaním AGWM, s formami, ktorými misionári získavajú finančnú 
podporu pre svoju misijnú službu, navštevujú prednášky o službe v cudzej kultúre, absolvujú 
pohovor s psychológom, s oblastným riaditeľom misie, v ktorého pôsobnosti by mali slúžiť 
a napokon absolvujú pohovor s členmi Výkonného výboru zahraničnej misie (FMEC). 
V prípade, že FMEC potvrdí kandidáta, o týždeň sú jeho materiály prezentované 
Zahraničnému misijnému výboru (FMC) na záverečné potvrdenie. 

Po potvrdení zahraničným misijným výborom je AGWM výborom schválený rozpočet pre 
misiu, ktorý kandidát potrebuje získať počas návštev zborov v rámci jeho cirkevnej oblasti. 
Uchádzač môže začať s prípravou návštev a počas pätnástich mesiacov má za úlohu získať 
všetky potrebné prostriedky. 
 
1.6.2 Financovanie misie 
 

Spomínali sme, že v Assemblies of God sú za získanie podpory pre misijnú prácu 
zodpovední samotní misionári. Jestvujú však aj iné modely financovania. Niektoré 
denominácie získavajú prostriedky z príspevkov zborov. Zbory odvádzajú dohovorené 
percento zo svojich týždenných zbierok denominačnému misijnému výboru, ktorý získané 
prostriedky prerozdelí misionárom. Niektorí misionári sú zas vysielaní miestnymi zbormi. Je 
niektorý z uvedených spôsobov lepší než druhý? Nie. Každý z nich má svoje silné i slabé 
stránky a zdá sa, že každý z nich funguje. 
 
1.6.3 Spôsob konania misie 
 

Jestvuje veľa koncepcií konania misie. V našom prehľade budeme reflektovať iba niektoré 
z nich. 
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Združený spôsob zmýšľania. Tím misionárov, najmenej dvaja, je vyslaní do určeného 
prostredia, spolu bývajú alebo aspoň v blízkosti jedni druhých. Spoločne rozvíjajú stratégie na 
získanie hynúcich. Stratégie sa môžu týkať aktivít ako založenie zboru, zorganizovanie 
evanjelizačných stretnutí, vyučovania angličtiny alebo založenie biblickej školy za účelom 
vzdelávania domorodých pracovníkov. 

Individualistický spôsob zmýšľania. V rámci tejto koncepcie sú misionári a ich rodiny 
vyslaní samostatne do rôznych oblasti cieľovej krajiny. Samostatne rozvíjajú stratégiu na 
záchranu hynúcich. Môžu to byť viaceré z tých stratégií, ktoré sme spomínali v rámci 
združeného spôsobu zmýšľania. 

Domorodý spôsob zmýšľania. Táto koncepcia sa uplatňuje tam, kde misionári, 
individuálne alebo ako tím získavajú domorodé obyvateľstvo pre Krista a následne ich 
pripravujú pre službu. Súčasťou takejto koncepcie býva založenie národnej biblickej škole, 
v ktorej sú pripravovaní do služby pastori a ich spolupracovníci. 

Korporatívny spôsob zmýšľania. V rámci tejto koncepcie sú využívané evanjelizačné 
ťaženia alebo stanová misia. Ich účelom je osloviť celú komunitu. Obvykle takéto ťaženia 
trvajú rok až dva roky. Zhromaždenia sú zvyčajne konané šesť dni v týždni a misionár 
obvykle funguje ako evanjelista. Po uplynutí ročného až dvojročného obdobia v konkrétnom 
meste misionár vyberie jedného z domorodých kresťanov za pastora novovznikajúceho zboru. 
Spočiatku káže takmer výlučne misionár, neskôr však predstaví pastora, ktorého postupne 
zapája stále viac do služby. Misionár má za cieľ, aby postupne prevzal celú službu a aby 
evanjelizačné služby prerástli do výstavby zborového domu, v ktorom bude ustanovený 
samostatný zbor. Táto koncepcia sa osvedčila najmä v Afrike a Latinskej Amerike. 

Mentalita zakladania zborov. Za touto koncepciou je idea, že prostredníctvom zakladania 
množstva zborov v jednom meste zvýšime potenciál pre zasiahnutie väčšieho množstva ľudí. 
Ideálnym stavom pri koncepcii zakladania zborov je založenie zboru, ktorý je možné po roku 
alebo dvoch rokoch rozdeliť na polovice. Jedna z nich zostane v súčasnom teritóriu, druhá 
časť odíde do inej časti mesta, kde zakladá nový zbor. V priebehu jedného až dvoch rokov 
každý z týchto zborov založí ďalší zbor, takže v meste už jestvujú štyri zbory. Ten istý proces 
sa neustále opakuje. 

Mentalita buniek. Táto koncepcia býva označovaná aj ako „služba domácich skupín“ 
alebo „služba malých skupín“. Úspešne bola uplatnená v mnohých končinách sveta. Zdá sa, 
že najlepšie úspechy dosiahla v Kórei. 
 

Uvedené koncepcie misie nemožno považovať za exkluzívne. Možno ich vzájomne 
spájať, resp. používať mnohé iné, ktoré sme neuvádzali. Počas uplynulých desaťročí svetová 
misia stála pred mnohými výzvami. Jednou z nich bola služba v islamských krajinách. 
Misionári, ktorí idú do týchto krajín musia žiť a pôsobiť v podzemí. 

V minulosti boli misionári vysielaní do krajín, kde nepôsobila cirkev. V posledných 
rokoch sú misionári stále viac posielaní do krajín, v ktorých už cirkev pôsobí. V takomto 
prípade je poslanie misionára iné. Musí mať srdce služobníka, pretože tu nie je preto, aby 
robil to, čo uznáva za vhodné, ale preto, aby pomáhal miestnym zborom a denomináciám. 

Môžeme hovoriť o výlučnej misijnej koncepcii? Nie. Misijná koncepcia musí 
korešpondovať s kultúrou krajiny, do ktorej sú misionári vyslaní. Takže misijné koncepcie sa 
budú líšiť či už v rámci jednotlivých misijných organizácií alebo podľa misijných krajín. 
Povzbudivé je však to, že všetky pracujú v prospech toho istého cieľa – záchrany hynúcich. 
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1.7 Stratégia misie 
 

Jestvuje veľa stratégií a metód pre konanie misie. V časti koncepcie misie sme sa 
zaoberali touto otázkou z teoretického hľadiska. Teraz sa stratégiou budeme zaoberať 
praktickejšie. 

C. Peter Wagner vo svoje knihe On the Crest of the Wave ponúka niekoľko pomocných 
záchytných bodov ohľadom stratégie misie. Stratégiu nazýva štvrtou dimenziou misie. 

 
Prvá dimenzia misie je výška – vzťah ľudí k Bohu, zmierenie, znovuzrodenie. Druhá 
dimenzia je hĺbka – osobná svätosť, spiritualita, „vystrojenie mocou z výsosti“ (Lk 
24,49). Treťou dimenziou je šírka – vydávanie svedectva, zdieľanie Krista s tými, ktorí 
ešte nie sú kresťanmi. Všetky tri dimenzie sú pre misiu potrebné. Jestvuje však aj štvrtá, 
rovnako dôležitá dimenzia – stratégia.22 
 
Podľa Wagnera jestvujú tri dôležité skutočnosti, na ktorých musí byť založená stratégia. 

Prvá, musí byť biblická; druhá, musí byť účinná; tretia, musí byť relevantná. Po týchto 
úvodných poznámkach hovorí o „štyroch stratégiách misie.“ Sú to tieto: „Stratégia I – správne 
ciele; stratégia II – správne miesto v správny čas; stratégia III – správne metódy; stratégia IV 
– správni poslovia.“23 

Wagner so zanietením tvrdí, že misia má do činenia s obrátením hriešnikov a následne 
s ich uvádzaním do učeníctva. Ak niečia služba v cudzej krajine nezahŕňa oba tieto aspekty, 
podľa Wagnera nejde o službu misionára. Je to dosť nešetrný postoj. Jestvuje totiž veľa 
hodnotných služieb, ktoré sa priamo nezameriavajú na obrátenie a učeníctvo, ale na prípravu 
jestvujúcej cirkvi pre túto službu. Niektorí misionári v rôznych krajinách sveta sa podieľajú 
na práci biblických škôl. Ich cieľom je pripraviť domorodých pracovníkov, ktorí budú 
evanjelizovať hriešnikov a následne z nich robiť učeníkov. Jestvuje tiež služba prekladania 
Biblie do jazykov nezasiahnutých skupín. Aj títo sa nepriamo zapájajú do evanjelizácie, hoci 
priamo nezvestujú ani nezabezpečujú učeníctvo. Ich úsilie je nenahraditeľné. 

Jednou zo stratégií, ktoré Wagner navrhuje, je zameranie sa na špecifickú etnickú 
skupinu. Tieto skupiny identifikuje ako spoločenstvo alebo kultúru, ktoré ešte nebolo 
efektívne zasiahnuté evanjeliom alebo nebolo zasiahnuté vôbec. Takéto skupiny zahŕňajú 
národy, kde prevláda islam, ale aj Rómov vo východnej Európe. Keď došlo k identifikovaniu 
etnickej skupiny, potom je potrebné nájsť a rozvinúť metódu na ich získanie, čiže cezkultúrnu 
stratégiu, pomocou ktorej s nimi budeme komunikovať evanjelium. 

Ďalšia stratégia, ktorú používa mnoho vysielajúcich misijných organizácií, sa nazýva 
stratégia domorodého cirkevného predstaviteľa. Jej podstata spočíva v presvedčení, že 
najlepším spôsobom, ako získať krajinu alebo skupinu ľudí pre Krista je prostredníctvom 
ľudí, ktorí sú súčasťou kultúry či danej skupiny. Misionárova úloha spočíva v tom, že získa 
kľúčových ľudí z danej spoločnosti pre Krista a pripraví ich pre získavanie príslušníkov 
vlastnej skupiny. 

Stratégia ľudové hnutie pochádza z práce metodistického biskupa Wascoma Picketta 
z Indie. Túto stratégiu ďalej rozvinul Donald McGavran a jeho hnutie rastu cirkvi. Tento 
koncept spočíva v pokuse získať v tom istom čase, prostredníctvom ich konverzie veľké 
spoločenstvá ľudí. Táto stratégia sa líši od masovej evanjelizácie tým, že sa snaží získať celé 
spoločenstvá na základe ich korporatívneho rozhodnutia a nie individuálneho. Tí, ktorí 
zastávajú túto stratégiu sa odvolávajú na Skutky 16, kde počas Pavlovho a Silasovho 
uväznenia sa obrátil žalárnik aj s celou svojou rodinou. 
                                                 
22 WAGNER, C. Peter: On the Crest of the Wave: Becoming a World Christian, Ventura, CA : Regal Books, 
1983, s. 105-106. 
23 Tamže, s. 107. 
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Ďalšiu stratégiu nazval Wagner evanjelizácia mocou.24 Ide pri nej o prezentáciu 
evanjelia, ktorá je doprevádzaná nadprirodzenými znameniami a zázrakmi. Assemblies of 
God v Južnej Amerike použili túto stratégiu v rámci stanovej misie. Na záver každého 
evanjelizačného zhromaždenia sa modlili za chorých. Samozrejme, to či ľudia budú uzdravení 
alebo nie závisí na Bohu. Boh sa však dotkol a uzdravil množstva ľudí a v dôsledku toho 
uverilo veľké množstvo ľudí, 

Mnohí po celom svete používajú stratégiu cieľové mestá. Nedávno bola táto stratégia 
použitá aj v Berlíne.  Jej podstata spočíva v tom, že tím ľudí sa nasťahuje do cieľového mesta. 
Rôznymi formami robia evanjelizačné ťaženia, ktorých cieľom je založenie nového zboru. 
Obvykle im pri tom pomáhajú tímy z rôznych krajín sveta. Ich poslaním je v priebehu týždňa 
dvoch rozdávať letáky, robiť pouličné evanjelizácie či veľké večerné evanjelizácie. V popredí 
však stále stojí tím, ktorý žije v meste. Výsledkom tejto stratégie v Berlíne bolo založenie 
niekoľkých nových zborov. 

Inou osvedčenou stratégiou je zameranie sa na niektorú vekovú skupinu. Viaceré 
organizácie sa napríklad zameriavajú na vysoké školy v rôznych krajinách sveta. Iní sa 
zameriavajú na deti. Tieto stratégie si kladú za cieľ získať pre Krista konkrétnu vekovú 
skupinu a prostredníctvom nej získať prístup do rodín za účelom zasiahnutia celých rodín 
evanjeliom. 
Uvádzané stratégie nie sú jediné. Jestvuje mnoho iných spôsobov, ako získať stratených. 
Zámerom tejto časti bolo stimulovať myslenie a znásobiť potenciál pre rozvoj nových 
stratégií pre získanie tých, čo potrebujú Krista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 WAGNER, C. Peter: Strategies for Church Growth, Ventura, CA : Regal Books, 1989, s. 188-190. 
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2 Kultúra a misia 
 

Misionári musia pôsobiť v rámci kultúry krajiny, do ktorej boli povolaní. Takže misiológ 
potrebuje vedieť, čo je kultúra. Začneme definíciou kultúry. Po jej zadefinovaní sa budeme 
zaoberať otázkou: „Prečo misiológovia študujú kultúru?“ V závere tejto časti naznačíme ako 
študovať kultúru. 
 
2.1 Definícia kultúry 
 

Väčšina misiológov sa zhoduje, že kultúra je naučený spôsob života jedincov uprostred 
svojho spoločenstva ľudí alebo spoločenstva, do ktorého patria. Charles Kraft poznamenáva, 
že „výraz kultúra je označenie, ktorým antropológovia označili komplexnú štruktúru zvykov 
a východísk, ktoré život podmieňujú“.25 Kraft identifikuje koncept zobrazovania alebo 
usporiadania. Definuje ho ako to, čo vidíme neprikrášleným pohľadom. Ide o vonkajšie, 
pozorovateľné úkony ľudského správania sa. Toto zobrazovanie alebo usporadúvanie je iba 
malou časťou toho, čo označujeme ako kultúra. V podstate je to menšou časťou kultúry. 
Väčšia časť sa skrýva za vonkajšími prejavmi alebo tvorí ich základ. Kraft to vyjadril 
nasledovne „v strede sú východiská, svetonázor, ktorý určuje vonkajšie správanie.“26 (O 
svetonázore budeme pojednávať neskôr.) 

Jestvuje aj hlbšia rovina, Kraft ju nazýva „úrovňou osoby“.27 Táto úroveň je ovládaná 
zvykom. Naše zvyky sú naučené reakcie na rôzne okolnosti. Jedným z príkladom sú zvyklosti 
na Slovensku pri dávaní kvetov. Keď idete na svadbu alebo inú radostnú udalosť, vždy 
darujete nepárny počet kvetov. Keď však idete na pohreb, dávate párny počet kvetov. Nikto 
z tých, s ktorými som sa na túto tému rozprával, mi nevedel vysvetliť, prečo je to tak. 

Kraft sa domnieva, že kultúra sama osebe je neutrálna. Je proste cestou, po ktorej kráčame 
cestou života. Stanovuje hranice a línie, ktoré nemáme prekročiť. 

Sherwood Lingenfelter nazerá na kultúru iným spôsobom než Kraft. Javí sa mu, že keď 
apoštol Ján použil termín „svet“ v 1 Jána 2,15-17, myslel tým kultúru. Takže podľa neho je 
kultúra zlá a reprezentuje „žiadostivosť hriešneho človeka, žiadosť jeho očí a vychvaľovanie 
sa tým, čo má a čo urobil“. 

Kultúra, podľa Lingerfeltra, je založená na páde človeka. Boh ho urobil na svoj obraz 
a umiestnil ho do záhrady Eden. Človek mal blízke spoločenstvo s Bohom. V tomto kontexte 
bola kultúra čistá a svätá. Ale potom vstúpil na scénu had a predložil človekovi koncept či 
ideu hriechu. Odvtedy je celá kultúra narušená hriechom. „Ľudské hľadanie pravdy je teda 
stále narušené našim podliehaním tomu istému pokušeniu tela, ktoré bolo predkladané 
Adamovi a Eve.“28 

Lingenfelter taktiež odmieta ideu, že „kultúra alebo svetonázor sú neutrálne“, poukazuje, 
že príde čas, keď „Písmo sa nevyhnutne dostane do protikladu s ideálmi kultúry“.29 Kraft 
však namieta, „taktiež je faktom, že kultúrne štruktúry sú použiteľné pre dobrý účel tak pre 
kresťanov, ako nekresťanov.“30 Avšak aj Kraft konštatuje, že kultúra uľahčuje ľudstvu žiť 
hriešny život v protiklade s životom bez hriechu. 

                                                 
25 KRAFT, Charles, H.: Anthropology for Christian Witness, Marynknoll, New York : Orbis Books, 1996, s. 31. 
26 Tamže. s. 31 
27 Tamže. s. 31 
28 LINGENFELTER, Sherwood G.: Agents of Transformation: A Guide for Effective Cross-CulturalMinistry, 
Grand Rapids, MI : Baker Books, 1992, s. 221.  
29 LINGENFELTER, Sherwood G.: Transforming Culture, Grand Rapids, MI : Baker Books, 1992, s. 18 
a 20.Citované v: KRAFT, Charles H.: Anthropology for Christian Witness, s. 33 - 34. 
30 KRAFT, Charles H.: Anthropology for Christian Witness, s. 34. 
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Základný problém, o ktorom Lingenfelter a Kraft diskutujú spočíva v tom, či štruktúra 
kultúry sama osebe je hriešna alebo či spôsobuje hriech. Kraft tvrdí, že nie, kým Lingenfelter 
zastáva názor, že áno. 

Ak však kultúra sama osebe je neutrálna, ako tvrdí Kraft, potom v čom je problém? 
Kultúra sama osebe nie je hriešna. To, čo zjavuje môže byť hriešne. Zdá sa, že kultúra je 
nástrojom, ktorým je zobrazovaná realita. Ako nástroj ukazuje, kedy sa ľudské správanie 
dostáva do rozporu s biblickými princípmi. A v tomto je nám kresťanom nápomocná. 

Napriek tomu, že Lingenfelter  a Kraft si vzájomne odporujú v ich náhľade na kultúru, 
obaja dochádzajú k tým istým záverom. 

 
Kľúčom k moci evanjelia transformujúcej kultúru je neochvejné pridržanie sa Božieho 
slova. Misionári i domorodí pracovníci bývajú často rovnako zaslepení vzťahmi 
a hodnotami svojho sociálneho prostredia. Sú síce oddaní tomu istému Kristovi, tomu 
istému evanjeliu, ale integrovali ho do kultúrneho systému, ktorý vo veľkej miere 
reflektuje ich predchádzajúce vedomosti a svetonázor. Tlaky pôvodného kultúrneho 
systému a sociálnych poriadkov neprestajne pôsobia proti oslobodzujúcej moci 
evanjelia, ktoré vyzýva k nasledovaniu Krista. Skúmaním princípov kráľovstva v Písme, 
ktoré nabádajú veriaceho, aby plával proti prúdu, bol slobodný od závislosti na 
vlastníctve, dával a prijímal s rizikom, miloval rodinné vzťahy a považoval vodcovstvo 
za službu, misionári i domorodí pracovníci objavia „spúšťací mechanizmus“, ktorý ich 
oslobodí z otroctva ich kultúrneho systému a sociálno-kultúrneho prostredia.31 

 
Kraft výborným spôsobom rozložil kultúru  do segmentov, základných prvkov, ktoré nám 

umožňujú lepšie ju pochopiť. 
 

1. Kopírujúci mechanizmus/stratégia prežitia: Spôsob jednania v životných 
okolnostiach, či už dobrých alebo zlých. Naša kultúra nám obvykle určuje ako sa 
máme správať. 

2. Spolupatričnosť a závislosť na sociálnej skupine (spoločnosti): Kultúra je určovaná 
a rozvíjaná ľuďmi, ktorí uprostred nej žijú a sú ňou ovplyvňovaní. 

3. Vyjadruje idey/koncepty: Za každým zvykom v danej kultúre je idea, koncept, ktorý 
mu dáva zmysel. 

4. Správanie: Vonkajšie prejavy, zmýšľame. Činy jednotlivca alebo skupiny sú 
vonkajšími, pozorovateľnými prejavmi kultúry. 

5. Vzory: Spoločnosť má vždy svoje štruktúry, zákony a pravidlá, ktoré určujú život. 
„Ľudia konajú na základe návykov, podvedome podľa naučených vzorcov 
správania.“ 

6. Nadobudnutosť: Kultúra ja nadobudnutá, nie je odovzdávaná biologicky. Kultúru si 
osvojujeme od rodičov, rovesníkov, učiteľov, televízie atď. 

7. Základné výhľady, svetonázor: Určujú dôležitú, základnú štruktúru kultúry. 
8. Produkty: Každá kultúra má svoje produkty. Môžu byť materiálnej povahy, ako 

napríklad slovenský krištáľ alebo nemateriálnej povahy. Produktom kultúry môžu 
byť aj nadaní ľudia. Napríklad hokejisti, mnohí z nich sa uplatňujú aj v zahraničí, 
napr. v Národnej americkej lige. Produktmi kultúry však môžu byť aj vzory 
správania.32 

 

                                                 
31 LINGENFELTER, Sherwood G.: Transforming Culture, s. 212. Citované v KRAFT, Charles H.: 
Anthropology for Christian Witness, s. 36. 
32 KRAFT, Charles, H.: Anthropology for Christian Witness, s. 38-40. 



 23 

Takže kultúru môžeme definovať ako naučené vzory správania nachádzajúce sa v danej 
kultúre, ktoré určujú ako ľudia myslia a konajú v danej situácii a zahŕňa systém hodnôt, etiku, 
úspech, určuje, čo je akceptovateľné a čo nie. 

Prv než budeme pokračovať, potrebujeme sa ešte zmieniť o ďalšom dôležitom pozorovaní 
ohľadom kultúry. V rámci každej spoločnosti jestvujú mnohé úrovne kultúry, resp. 
subkultúry. Tieto subkultúry začínajú malým kruhom domácnosti jedinca a rozširujú sa 
smerom navonok. Kraft rozdeľuje kultúru do šiestich oblastí. 

 
1. Osobná kultúra 
2. Rodinná kultúra (subkultúra) 
3. Komunitná kultúra (subkultúra) 
4. Regionálna kultúra (subkultúra) 
5. Národná kultúra (napr. americká kultúra) 
6. Nadnárodná kultúra (napr. západná kultúra)33                                                                      

                    
Kultúru by bolo možné prirovnať k cibuli, pri ktorej mnoho vrstiev vytvára celok. Takže 

k našej definícii kultúry potrebujeme poznamenať, že aj kultúra pozostáva mnoho vrstiev, 
v rámci ktorých žijú členovia spoločnosti. Ako príklad môžeme uviesť ženatého muža, ktorý 
žije v kontexte kultúrnych noriem vzťahujúcich sa na manželstvo, jeho zamestnanie, cirkvi 
a iných organizácií či aktivít, ktorých sa zúčastňuje. Tieto prostredia so môžu vzájomne 
podstatne odlišovať a predsa sa uvádzaný muž naučil, ako v nich žiť. 
 
2.2 Svetonázor a kultúra 
 

Už sme uvádzali, že svetonázor je integrálnou súčasťou kultúry. Je štruktúrou kultúry, 
ktorú jasne nepostrehne niekto mimo danej kultúry. Aby ste pochopili svetonázor danej 
kultúry, musíte si všímať viac, než vonkajšie správanie sa jej členov. Musíte skúmať dôvody 
určujúce ich správanie. Kraft poznamenáva, že svetonázor pozostáva z domnienok, hodnôt 
a lojálnosti.  

Domnienky, predpoklady: Ako príslušník západnej kultúry, ktorý sa nachádza 
v miestnosti s inými „sa domnievam, že jedinými osobami, ktoré sú v miestnosti sú tie, ktoré 
vidím.“ Avšak v mnohých kultúrach sveta usudzujú, že osobné bytosti sú tie, ktoré vidíme, 
ale jestvujú aj duchovné bytosti, ktoré nedokážeme vidieť fyzickým zrakom. Každý 
z príslušníkov týchto kultúr „uvažuje v rámci iných kultúrnych predpokladov“ – predpokladu, 
ktorý si osvojil v kontexte svojej kultúry.34 

Hodnoty: Medzi západné hodnoty patria „práva a slobody jednotlivca, princípy tržnej 
ekonomiky, demokratické vládnutie opierajúce sa o väčšinovú 51 percentnú väčšinu pri 
rozhodovaní, vysoká mobilita, vzájomná súťaživosť...“ Medzi hodnoty členovia iných kultúr 
patrí „lojálnosť voči rodine nad osobné záujmy, pri rozhodovaní sa požaduje 100 percentný 
konsenzus stanovených vodcov, výmenný obchod, ktorý kladie najvyššiu cenu na rozvoj 
osobných vzťahov medzi členmi výmenného obchodu, potláčanie súťaživosti atď.“35 

Lojálnosť: Lojálnosť súvisí s prioritami, s tými hodnotami, ktoré považujeme za 
najdôležitejšie. Priority sú často určované naším svetonázorom. Môže ňou byť rodina, ale aj 
zamestnanie. „Svetonázor pôsobí ako štruktúra, ktorá ľuďom umožňuje usmerňovať ich 
správanie.“36 

                                                 
33 Tamže, s. 40. 
34 Tamže, s. 11. 
35 Tamže. s. 11. 
36 Tamže. s. 11. 
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Niektoré z charakteristík svetonázoru, ktoré uvedieme nám umožnia lepšie pochopenie 
tohto konceptu. 

 
1. Domnienky svetonázoru nie sú „výsledkom racionálneho zvažovania, sú 

považované za pravdivé bez predbežného dôkazu“. 
2. Svetonázor poskytuje ľuďom „objektív, model či mapu, podľa ktorej je 

REALITA vnímaná a interpretovaná“. 
3. Svetonázor určuje ako „ľudia zoraďujú svoje životné skúsenosti do 

interpretačného rámca, ktorý býva zriedka (keď vôbec) spochybňovaný, pokiaľ 
nie sú niektoré jeho domnienky spochybnené zážitkami, ktoré ľudia nedokážu 
vysvetliť v rámci svojho svetonázoru. 

4. „Keď sa stretnú ľudia z rôznych kultúr a narazia na nejaké problémy, najťažšie 
sa riešia problémy, ktoré vyplývajú zo svetonázorov.“ 

5. „Ľudia myslia, rozprávajú a konajú vždy na základe predpokladov 
vyplývajúcich z ich svetonázoru.“37 

 
2.3 Štúdium kultúry 

 
Po oboznámení sa s pojmami kultúra a svetonázor si môžeme položiť otázku: „Prečo 

potrebujeme my kresťania študovať kultúru?“ Robíme to z toho dôvodu, aby sme zistili, ako 
vnímajú ľudia danej kultúry Boha. Náš konečný cieľ ako misiológov by mal byť ten istý ako 
Boží cieľ. Boh „chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy“ (1 Tim 2,4). 
Takže ak chceme zistiť, ako najlepšie prezentovať evanjelium v danej kultúre, musíme 
pochopiť, ako kultúra funguje. 
 
2.3.1 Ako študovať kultúru? 
 

Naša definícia kultúry nám čiastočne poskytuje odpoveď na túto otázku. Povedali sme, 
že kultúra sa týka naučených vzorov správania nachádzajúcich sa v danej kultúre, ktoré 
určujú ako ľudia myslia a konajú v danej situácii a zahŕňa systém hodnôt, etiku, úspech, 
určuje, čo je akceptovateľné a čo nie. Taktiež sme poznamenali, že kultúra danej spoločnosti 
je mnohovrstvová, zahŕňa množstvo subkultúr. 

Prvá skutočnosť, ktorú potrebujeme určiť je zistiť, čo sú to naučené vzory správania. 
Aby sme to zistili, potrebujeme sa stať súčasťou danej kultúry. Nie je možné efektívne 
študovať kultúru bez toho, aby ste žili v danej kultúre. Na základe nášho pozorovania danej 
kultúry začíname klásť otázky. 

Jedno z pozorovaní ohľadom Slovenska sa týka vnímania osobnej zóny. V Amerike 
jestvuje okolo človeka neviditeľný kruh (o priemere asi 90 centimetrov), do ktorého iní ľudia 
nevstúpia, pokiaľ nemajú s daným človekom intímny vzťah (napríklad manželia). Do tohto 
kruhu je možné vstúpiť napríklad pri podaní ruky, ale ihneď z neho vystúpite, čím 
vyjadrujete, že rešpektujete priestor daného človeka. Na Slovensku je osobná zóna vnímaná 
odlišne. Keď stojíte napríklad v rade v obchode, nie je nezvyčajné, že sa vás ľudia dotýkajú, 
či dokonca tlačia sa na vás. Pre Američana je to neakceptovateľné, Slováci, zdá sa, že to 
akceptujú. 

Misiológ chce vedieť, prečo nazerajú Američania a Slováci rôzne na osobnú zónu. Aby 
ste to zistili, musíte spoznať, čo si myslia o osobnej zóne. Toto nás privádza k skutočnosti, že 
ak máme poznať inú kultúru, musíme najprv dobre poznať svoju vlastnú. 

                                                 
37 Tamže, s. 55-58. 
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Pri štúdiu inej kultúry sa potrebujeme pozrieť na niekoľko priesečníkov alebo systémov, 
ktoré tvoria kultúru. Tvoria ich správny poriadok, regionálny usporiadanie, rodinné vzťahy a    
hierarchia hodnôt. 

Správny poriadok, štátne zriadenie: Každá krajina rieši niektoré záležitosti inak. Môže 
sa to týkať kúpy auta, prenájmu bytu, sobáša, platenia daní, národných sviatkov atď. Toto sú 
však iba povrchné záležitosti a sú ľahko pozorovateľné. 

Regionálne usporiadanie: Napriek tomu, že v konkrétnej krajine majú niektoré zákony 
celoštátnu platnosť, ich interpretácia sa na regionálnej úrovní rôzni. Aké sú pravidlá v danom 
regióne? Vo veľkom meste bývajú predpisy a poplatky stanovené zvyčajne prísnejšie 
a jednoznačnejšie než v malých mestách a na dedinách. Tieto jemné rozdiely je pomerne 
ťažko zbadať a obvykle závisia od vzťahov a nie od správneho pochopenia zákonov. Zvyky 
týkajúce sa svadieb, pohrebov atď. sa v rámci jednotlivých regiónov krajiny rôznia. Mnohé 
z nich je ťažšie rozlíšiť než záležitosti týkajúce sa štátnych predpisov. 

Rodinné vzťahy: Každá kultúra má špecifické rodinné štruktúry. Je rodina štruktúrovaná 
na základe patriarchálneho alebo matriarchálneho modelu? Aké sú vzťahy vo vnútri najbližšej 
rodiny – vzťah manželov, otca a dieťaťa, matky a dieťaťa, dieťaťa k rodičom, deťmi 
navzájom atď. Kto je považovaný za vzdialeného príbuzného? Jestvujú nejaké zvyky, sviatky, 
ktoré rodina dodržiava? Tieto záležitosti sú ešte ťažšie pozorovateľné než regionálne 
zvyklosti. Aby sme ich pochopili, musíme si získať dôveru rodiny a prístup do rodiny. 

Hierarchia hodnôt: V rámci každej kultúry jestvuje hierarchia hodnôt, ktorá determinuje 
hodnoty a etiku. Hierarchia hodnôt, presvedčení sa v danej kultúre prejaví prostredníctvom 
množstva vecí. Jej základ obvykle vychádza z nejakej filozofického náhľadu (napr. 
marxizmus, humanizmus...) alebo z náboženského systému (napr. kresťanstva – katolicizmu, 
evanjelikalizmu, protestantizmu, hinduizmu, islamu, špiritizmu atď.). Je však možné, že 
hierarchia hodnôt bude v danej kultúre výsledkom rôznych vplyvov. 

Je dôležité, aby sme skúmali, ako sa u ľudí danej kultúry prejavuje vôľa, emócie, logika, 
usudzovanie, ako sú motivovaní a aké majú predispozície. Misiologovia sa zaujímaju najmä 
o interpretačné a hodnotiace zručnosti ľudí danej kultúry. Tieto ukážu, na čo kladie daná 
kultúra dôraz, aké sú v nej prevládajúce vzory, ako interpretuje záležitosti, čomu je lojálna, čo 
ju reguluje a čo posilňuje. 

Ak pochopíme každú z týchto oblastí v jej kontexte, začneme vidieť možnosti ako 
jasnejšie komunikovať evanjelium. 
 
2.4 Cezkultúrna komunikácia 
 

Evanjelium potrebuje byť komunikované aj z jednej kultúry do druhej. A o tomto je 
vlastne misiológia, zvestovanie evanjelia tým, čo ešte hynú. Ebbie Smith vo svojom článku 
„Kultúra: Prostredie misie“ nazýva cezkultúrnu komunikáciu „nadprirodzené úsilie“, ktoré 
„funguje exkluzívne v prostredí ľudskej spoločnosti“. Podľa neho misionár „musí pochopiť 
duchovnú realitu a jej kultúrne implikácie“.38 

Smith na dosiahnutie tohto cieľa ponúka výborný návod. Vymenúva šesť skutočnosti, 
ktoré musí misionár pochopiť: (1) Ústredné miesto Božej moci, vôle a modlitby; (2) význam 
a podstatu kultúry; (3) spôsoby, ako sa prispôsobiť kultúre; (4) metódy akomodácie evanjelia 
do kultúry; (5) nebezpečenstvá a obmedzenia takejto akomodácie; (6) biblické základy 
akomodácie.39 

                                                 
38 SMITH, Ebbie: Culture: The Milieu of Missions, in: Missiology: An Introduction to the Foundations, History, 
and Strategies of the World Missions, ed. John Mark TERRY, Nashville, TN : Broadman & Holman Publishers, 
1998, s. 260. 
39 Tamže. s. 260 
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Kombináciou týchto skutočnosti dosiahneme komunikáciu evanjelia v danej kultúre. 
Robert Don Hughes v článku „Cross-cultural Communication“ ponúka niekoľko dôležitých 
zásad ohľadom efektívnej komunikácie evanjelia v rôznom kultúrnom kontexte. Spomína 
sedem okruhov, ktoré musíme zohľadniť, ak chceme efektívne komunikovať evanjelium. 

Poukazuje najprv na skutočnosť, že komunikácia je niečo, čo sa neustále deje. 
„Nejestvuje nekomunikácia.“40 Dokonca aj keď sa rozhodneme nerozprávať sa s niekým, 
komunikujeme tým niečo. Takže komunikácia sa odohráva na niekoľkých úrovniach. 
Komunikovať môžeme verbálne, neverbálne a vizuálne. Komunikujeme konaním 
i nekonaním. Komunikácia prebieha. 

Druhá skutočnosť, ktorú uvádza je, že „komunikácia sa primárne odohráva v mysli 
prijímateľa“.41 Takže slová, ktorými komunikujeme svoje posolstvo, musia byť pre 
prijímateľa zrozumiteľné. Sémantika by mala byť vždy zohľadňovaná. Avšak komunikácia 
nie je len verbálna. Ako sme už spomínali, môže byť aj vizuálna. A touto zložkou sú naše 
gestá, ktoré používame pri komunikácii posolstva. 

Príklad: Keď sme prišli na Slovensko, šiel som s priateľom zo Slovenska vybaviť na 
oddelenie zahraničnej polície vybavovať prechodný pobyt. Počas predkladania žiadosti a jej 
príloh policajný úradník polohlasne vravel: „No..., no..., no..., no!! Zneistel som. Potom ešte 
čosi priateľovi vysvetľoval policajt a pre zmenu priateľ odpovedal: „No..., no..., no!“ Keď 
sme vychádzali z kancelárie bol som ustráchaný. Spýtal som sa: „V čom je problém?“ Priateľ 
sa ma spýtal: “Aký problém?“ Povedal som: „Veď policajt niekoľkokrát zopakoval, že nie, 
nie, nie!“ Priateľ sa rozosmial a povedal: „Nehovorili sme anglické „no“, ale hovorové, 
expresívne vyjadrenie súhlasu „no, no“, čo znamená „áno!“ Až vtedy, keď som sa upokojil, 
uvedomil som si, že počas „no, no“ hovoriaci na znak súhlasu prikyvovali aj hlavami. 

Ako tretiu skutočnosť Hughes uvádza, že pri komunikácii jestvujú štyri typy 
mentálnych procesov. Nazýva ich „vnemy, koncepty, priradenia a behaviorálne intencie... 
Vnemy sú nespracované dáta prijaté našimi zmyslami..., koncepty sú naše spracované a 
uchovávané idey, ktoré sme uložili podľa vzorov, usporiadané myšlienky..., priradenia 
bývajú niekedy nazývané aj nejasne ako city..., behaviorálne intencie sú rozhodnutia, ktoré 
urobíme o tom, ako budeme konať na základe vnemov, konceptov, priradení a citov.“42 

Štvrtú skutočnosť nazýva mentálna rovnováha a týka sa vzájomného pôsobenia 
uvedených štyroch mentálnych procesov. Toto vzájomné pôsobenie smeruje k nastoleniu 
rovnováhy všetkého, čo bolo osobe komunikované. Žijeme v dobe informácií. Z každej strany 
sme bombardovaní informáciami každého druhu. Naše mysle sa usilujú udržať nás 
v rovnováhe so svetom, v ktorom žijeme. Selektujú, ktoré informácie sú akceptovateľné 
a ktoré nie. 

Konceptu mentálnej rovnováhe je blízky koncept, ktorý nazývame proces triedenia. 
Mohli by sme ho nazvať aj „selektívne počúvanie“. Hughes identifikuje tri selektívne procesy, 
ktoré označuje ako obranné mechanizmy používané človekom na ochranu pred nechcenými 
informáciami. Sú to selektívna pozornosť, selektívne vnímanie a selektívne prijímanie. 

Najľahšie je preniknúť cez selektívnu pozornosť. Týka sa informácií, ktoré ľahko 
upútajú našu pozornosť. Našu pozornosť obvykle upúta reklama, ktorú vidíme prvýkrát. Keď 
však zistíme, že propaguje niečo, o čo nemáme záujem, okamžite pozornosť odladíme 
a nabudúce ju budeme automaticky ignorovať ako niečo irelevantné. 

                                                 
40 HUDGES, Robert Don: Cross-Cultural Communication, in: Missiology: An Introduction to the Foundations, 
History, and Strategies of the World Missions, ed. John Mark TERRY, Nashville, TN : Broadman & Holman 
Publishers, 1998, s. 281. 
41 Tamže. s. 281. 
42 Tamže, s. 282-283. 
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„Odladenie“ je ďalším obranným procesom a nazývame ho selektívne vnímanie. Na 
prekonanie tohto obraného mechanizmu musíte nájsť niečo, čo udrží pozornosť poslucháčov. 
Poslucháč musí byť pritiahnutý posolstvom natoľko, že sa bude chcieť vystaviť jeho vplyvu. 

Selektívne prijímanie sa dotýka problému prijímania posolstva. Poslucháč síce môže 
počúvať vaše posolstvo, ale to ešte neznamená, že ho bude prijímať. Väčšina ľudí má isté 
predbežné hodnotenie toho, čo počujú. To, čo počujú si interpretujú podľa vlastného 
porozumenia. 

Piatu skutočnosť Hughes identifikuje ako vonkajšie správanie a komunikácia. Týka sa 
nášho skrytého komunikovania, resp. komunikovania bez slov. Jestvujú štyri aspekty takejto 
komunikácie – paralingva, mimika tváre, reč tela a osobný priestor. Pri parajazyku, 
paralingve ide o súbor nejazykových, neslovných faktorov (gestá, mimika, zvuky), ktoré 
dopĺňajú, sprevádzajú jazykové vyjadrovacie prostriedky v komunikačnom procese, napr. 
kvalita hlasu, tempo reči, vokalizácia. Reč tváre zahŕňa úsmev, mračenie sa atď. Pri reči tela 
komunikujeme prostredníctvom rôznych pozícií tela – vzpriameného postoja, nakláňania sa, 
držaním rúk na perách, vo vreckách atď. O osobnej zóne, priestore sme už hovorili na inom 
mieste. Táto sa v rámci jednotlivých kultúr odlišuje. 

Šiesta skutočnosť – počúvanie, býva pri komunikácii najviac prehliadané. Najčastejšie 
namiesto toho, aby sme iného človeka pozorne počúvali, formulujeme si už vo svojej mysli, 
čo chceme odpovedať. Keby sme boli požiadaní, aby sme zopakovali, čo bolo povedané, 
väčšina z nás by to nedokázala. Dobrým cvičením na rozvoj zručnosti v počúvaní je 
zopakovať hovoriacemu, čo si myslíme, že nám chcel povedať. Toto poteší aj hovoriacich, 
lebo uvidia, že chcete mať istotu, že ste pochopili, čo hovoria. Napokon to pomôže aj vám, 
naučíte sa odpovedať presne a rozumne. 

Poslednou skutočnosťou je hovorenie posolstva alebo ako to formuluje Hughes 
vysielanie posolstva. Kraft taktiež rozvíja tento koncept. Poukazuje na štyri špecifické 
momenty, ktoré sa musia odohrať, ak naše posolstvo má byť prijaté poslucháčom. Celý proces 
nazýva „komunikácia s dosahom“.43 Prvý, poslucháč musí veriť, že posolstvo, ktoré počúva je 
osobné, špecificky pre neho. Druhý, posol musí komunikovať posolstvo v kontexte, ktorý je 
počúvajúcemu zrozumiteľný. Poslucháč musí tiež cítiť, že kontext, ktorý posol používa s ním 
aj zároveň zdieľa. Tretí, poslucháč musí vnímať posolstvo ako dôveryhodné. Dôveryhodnosť 
zahŕňa aj dôveryhodnosť posla, ktorá sa rozvíja v kontexte vzájomných vzťahov s 
poslucháčom. Štvrtý, poslucháč musí posolstvu rozumieť, prijať ho a veriť mu. 
Najužitočnejším je, ak sa dokáže posol s poslucháčmi zdieľať, ako posolstvo ovplyvnilo jeho 
vlastný život. 
 
2.5 Cieľ komunikácie: Premena postojov 
 

Cieľom komunikácie evanjelia je vidieť zmenené životy ľudí. Obvykle to znamená, že 
poslucháči zmenia svoj postoj k evanjeliu. Ako sa to odohrá? Hughes zmenu postojov 
rozoberá na základe identifikovania štyroch základných modelov – utilitárstva, sebaobrany, 
vyjadrovania vlastnej hodnoty a hľadania poznania. 

Postoj utilitárstva, prospechu: Tento model je založený na odmenách a trestoch. 
V rámci kultúry sú isté postoje a činy odmeňované, kým iné trestané. Väčšina z nás sa snaží 
o získanie čím väčšieho uznania a o minimalizovanie trestov. Ako teda môžeme zasiahnuť 
evanjelium kultúru, ktorá vníma kresťanstvo ako negatívny jav? Ako môžeme zmeniť tento 
postoj? Máme dve možnosti. Prvá, ukázať, neohrozujúcim spôsobom, že starý postoj je 

                                                 
43 KRAFT, Charles H.: Christianity in Culture: A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cress-Cultural 
Perspective, Maryknoll, NY : Orbis Books, 1979, s. 395. 
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neadekvátny. Druhá, zvýšiť „nádeje a ašpirácie“44 poslucháčov. Ak zmena ich starých 
postojov prispeje k dosiahnutiu ich cieľov, najčastejšie budú ochotní k zmene. 

Postoj sebaobrany: Tento model je založený na rôznych spôsoboch, ktorými „sa 
bránime pred tvrdou realitou vonkajšieho sveta alebo pred pripustením pravdy o sebe.“45 
Tieto postoje je veľmi ťažké zmeniť. Pokusy meniť človeka s takýmto postojom budú 
dotknutou osobou vnímane ako ohrozenie. Hughes sa v tejto súvislosti odvoláva na Katza, 
ktorý navrhuje tri spôsoby, ktorými by bolo možné zmeniť sebaobranné postoje: (1) 
odstránenie hrozby; (2) katarzia či ventilácia osoby, ktorá pociťuje kvôli ohrozeniu napätie; 
(3) pochopenie príčin sebaobrany zo strany dotknutej osoby.46 Tieto princípy je potrebné 
uplatniť pri komunikácii evanjelia ľuďom, ktorí sú religiózni, avšak nemajú osobný vzťah ku 
Kristovi. 

Postoj vyjadrovania vlastnej hodnoty: Tieto postoje usilujú o „objasnenie vlastného 
obrazu, ako aj jeho priblíženia k osobe, ktorou sa túžime stáť.“47 S postojmi tohto typu nie je 
ťažké jednať. Kristus chce zmeniť naše životy premenou našej starej prirodzenosti v nové 
stvorenie. Väčšina ľudí je otvorená pre takýto typ myslenia. Túžia stáť sa lepšími. 

Postoj vyjadrujúci túžbu po poznaní: „Tieto postoje hľadajú zmysel pre našu chaotickú 
existenciu, ale často nie sú dostatočne pevné. Obvykle sú odovzdávané v rámci nášho 
kultúrneho dedičstva, v rámci nášho kontextu.“48 Takéto postoje si na čas požičiavame od 
iných, kým nenájdeme niečo lepšie. Nemajú nič spoločné s našimi osobnými hodnotami čo 
egom. Ak by to tak bolo, nebolo by ich možné ľahko meniť. 

Pochopenie týchto postojov je nápomocné pre formulovanie nášho posolstva, nesmieme 
však zabúdať, že zmenu do ľudských životov neprinášame my, ale Duch Svätý. Ježiš nám 
povedal, že je to Duch Svätý, kto obviní ľudí z hriechu (Ján 16,8). Takže prácou nás ako 
misiológov je sformulovať posolstvo do kultúrne citlivej formy, obrátenie je však definitívne 
prácou Ducha Svätého. Nikdy nesmieme zabudnúť na túto pravdu. 
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45 Tamže. s. 294. 
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3 Misiologický prístup k Rómom na Slovensku 
 
3.1 Aplikácia misiológie na rómsku komunitu 
 

V predchádzajúcich častiach sme sa zaoberali teoretickými aspektmi misiológie. 
Pokúsime sa teraz teoretické princípy aplikovať na misiu v rámci rómskeho etnika na 
Slovensku. Východzím bodom bude pre nás naša definícia misiológie:  

Misiológia je štúdium Božieho posolstva spásy a hriešneho ľudstva. Špecificky sa zaoberá 
interakciou tohto posolstva a hriešneho ľudstva v rôznych kultúrnych kontextoch. 
Poukázali sme na Boží zámer vykúpiť svet: „Boh, náš Spasiteľ chce, aby všetci ľudia boli 

spasení a prišli k poznaniu pravdy“ (1 Tim 2,3-4). Kultúru sme zadefinovali ako naučené 
vzory správania nachádzajúce sa v danej kultúre, ktoré určujú ako ľudia v danej situácii 
myslia a konajú; zahŕňa systém hodnôt, etiku, úspech, určuje, čo je akceptovateľné a čo nie. 

Táto definícia nás vedie k otázke: „Aké sú vzory správania v kultúre Rómov na 
Slovensku?“ Nájsť odpoveď na túto otázku nie je ľahké, pretože rómska kultúra je veľmi 
heterogénna, a to v každej oblasti. Stanislav Cina v článku „Rómsky jazyk a špecifiká jeho 
štandardizácie“ rozoberá problémy súvisiace s rekodifikáciou rómskeho jazyka. Identifikuje 
päť rómskych dialektov na Slovensku.49 Z uvedeného vyplýva, že už z jazykového hľadiska 
jestvuje medzi Rómami veľa rozdielov. Z ekonomického hľadiska sa jednotlivé skupiny 
taktiež podstatne líšia. Vo všeobecnosti sú Rómovia považovaní za veľmi chudobných, avšak 
aj medzi nimi, najmä v ekonomicky prosperujúcejších regiónoch, sa nájdu takí, ktorým sa 
darí, hoci tvoria len nepatrné množstvo. 

 
3.2 Misiologický kontext rómskej kultúry 
  

Napriek heterogénnosti rómskej komunity je v jej kultúre možné pozorovať niekoľko 
skutočností: (1) V rómskej kultúre dominujú muži; (2) formálnemu vzdelaniu sa nepripisuje 
veľký význam; (3) drvivá väčšina Rómov je nezamestnaná; (4) Rómovia sú vo všetkých 
sférach spoločnosti diskriminovaní; (5) náboženstvo Rómov obsahuje veľa prvkov, ktoré sú 
vo svojej podstate v rozpore s kresťanstvom.  

Najprv sa bližšie oboznámime s uvedenými skutočnosťami, potom z nich vyvodíme 
niektoré misiologické závery. 
 
3.2.1 Dominantnosť mužov 
 

Tradičnú rómsku rodinu „okrem rodičovského páru tvorilo niekoľko manželských dvojíc, 
rodičia, prípadne prarodičia, ženatí synovia alebo dcéry a deti mladých manželských 
dvojíc.“50 Rozhodnutia sa nerobili individuálne, robila ich „miestna autorita“, vajda. Vajda 
bol vždy muž a vládol nad konkrétnou rodinou či klanom, ktorý spolu kočoval, resp. býval. 

Rola vajdu sa postupne pod vplyvom viacerých skutočností menila. Prvou skutočnosťou 
bol zákaz kočovania Rómov za vlády Habsburgovcov, keď bola rola vajdu bola prenesená na 
miestneho úradníka so súdnou právomocou. Druhou skutočnosťou, ktorá prispela k zmene 

                                                 
49 CINA, Stanislav: Rómsky jazyk a špecifika jeho štandardizácie. In: Čačipen pal o Roma: Súhrnná správa 
o Rómoch na Slovensku, VAŠEČKA, Michal, ed., Bratislava : IVO, 2002, s. 119. Medzi tieto dialekty patria: 
východoslovensky dialekt, stredoslovenský dialekt, západoslovenský dialekt, olašský dialekt a nárečia z juhu 
Slovenska, tzv. ungarika Roma. Väčšina Rómov (85 % hovorí jedným z prvých troch dialektov, olašský dialekt 
používa veľa slov z rumunského jazyka, ungarika Roma používa veľa slov z maďarčiny. 
50 KUMANOVÁ, Zuzana – DŽAMBOVIČ, Roman: Rómska rodina: na rozhraní medzi tradicionalitou 
a modernitou. In: Čačipen pal o Roma, s. 512. 
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roly vajdu bolo grupovanie sa rôznych rómskych rodín do spoločného priestoru za čias 
socializmu. Medi rodinami vznikali konflikty záujmov, ktoré oslabili rolu vajdu. 

Aj keď rola jedného vodcu nad „rodinou“ zanikla, neznamenalo to zánik dominantnosti 
muža vo vlastnej rodine, a to aj napriek tomu, že každodenné záležitosti rodiny zvyčajne 
spravuje žena. Často to zahŕňa zodpovednosť za financie, za stravu, ošatenie atď. Keď však 
dôjde k napätiu, kontrolu preberá muž. On má autoritu. Dominantnosť muža sa prejavuje aj 
v tom, že väčšia dôležitosť sa pripisuje narodeniu syna než dcéry. 

Výskum na Luníku IX., ale aj v Ružomberku potvrdil dominantné postavenie mužov 
v týchto komunitách. Igor Laslofi, ktorý pôsobí medzi Rómami na Luníku IX. prehlásil, že 
„pre Róma je normálne, keď bije svoju ženu a deti“.51 Michal Tausk, pôsobiaci medzi 
rómskymi deťmi v Ružomberku taktiež potvrdil dominantné postavenie mužov v miestnej 
rómskej komunite. Podľa jeho názoru dominantné postavenie mužov a z neho vyplývajúce 
nízke hodnotenie žien spôsobuje, že „mnoho dievčat je sexuálne zneužívaných“ už vo veku 
desať rokov.52 Dominantnosť mužov a nízke hodnotenie žien je príznačné pre rómske 
komunity na celom Slovensku. 

Zdá sa, že istou výnimkou v tejto oblasti je komunita Rómov na západnom Slovensku, 
v Plaveckom Štvrtku. Táto komunita s počtom tristo až päťsto rómskych obyvateľov53 má dve 
odlišné rodinné štruktúry. Približne polovica rómskych obyvateľov žije v rodinách 
s patriarchálnou štruktúrou, zbývajúca časť s matriarchálnou štruktúrou.54 Táto rôznorodosť 
štruktúr spôsobuje mnohé napätia v uvedenej komunite. Slovak Spectator citoval Marianu 
Biháriovú, ktorá býva v osade: „Chcete vyriešiť krízu v Plaveckom Štvrtku? Uväznite všetky 
ženy z osady. Každá v nich by mala ísť do väzenia aspoň na pol roka, pretože ony sú príčinou 
všetkých problémov!“55 

Biblia v súvislosti s touto témou jasne uvádza, že „muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, 
Spasiteľ tela je hlavou cirkvi“ (Ef 5,25). Takže v kresťanskom kontexte je pozícia muža ako 
autority akceptovateľná a preferovaná. Avšak chápanie tohto usporiadania je medzi Rómami 
deformované, pretože väčšina z nich si myslí, že „biť ženu a deti je normálne“. Tento názor je 
v rozpore s biblickým konceptom autority v rodine. Biblická autorita je založená na láske. 
„Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého“ (Ef 
5,25). 

Vplyvom evanjelizácie sa odohrávajú aj v tejto oblasti zaujímavé zmeny. Na Luníku IX., 
kde sa niekoľkí muži rozhodli veriť v Krista, došlo k zaujímavým zmenám. Laco Duna, 
rómsky pastor, ktorý býva na tomto sídlisku so svojou rodinou povedal: „Keď Róm prijme 
Krista, zmení sa jeho život. Prestane fajčiť, piť a začína zmena jeho charakteru. Začína 
komunikovať so svojou manželkou. Boh to urobil aj v mojom živote.“56 Laslofi uvádza, že 
prvá vec, ktorá sa zmení potom, čo hlava rodiny nájde Krista je dramatické zníženie 
domáceho násilia. „Rómovia [muži] sa stanú menej agresívni. Ich hodnoty sa vplyvom 
evanjelia menia. Začínajú si uvedomovať, že hlavou ich rodiny je Kristus.“57 Výsledkom je 
zmena vzťahov medzi manželmi a medzi otcom a deťmi. 
 
 
 
                                                 
51 Interview s Igorom Laslofim v Košiciach z 9. februára 2004. 
52 Interview s Michalom Tauskom v Ružomberku z 14. februára 2004. 
53 Interview z 1. marca 2004 s Milanom Juríčkom, ktorý pôsobí ako duchovný pracovník v tejto komunite 
(uvádzal 500 obyvateľov osady). Jaroslava Radičová, ktorá vyrastala v tejto komunite, v súčasnosti býva mimo 
uvádzala 300 obyvateľov. Interview z 18. februára 2004.  
54 Interview s M. Juríčkom. 
55 Slovak Spectator, 11. júna 2001, názov titulku „Citát týždňa“. 
56 Laco Duna, interview z 6. marca 2004. 
57 Igor Laslofi, interview z 9. februára 2004. 
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3.2.2 Vzdelanie 
 

Rómovia vo všeobecnosti nekladú veľký dôraz na formálne vzdelanie. Nedávny prieskum 
ukázal, že 78,2 % rómskych rodičov školopovinných detí nemá záujem o to, aký je prospech 
ich detí v škole.“58 Podľa sčítania ľudu z roku 1991 je zrejmé, že „77 % Rómov ukončilo 
základné vzdelanie, 8 % získalo výučný list a menej než 2 % ukončilo stredoškolské 
a vysokoškolské vzdelanie.“59 

Nedostatočné vzdelanie sa javí ako najväčší problém pri prekonávaní problémov v živote 
Rómov. Jestvujú však možnosti, ako ďalej rozvíjať zručnosti aj málo vzdelaných Rómov, 
hoci je to časovo náročné. Ako príklad by bolo možné uviesť skúsenosť z Luníka IX., kde 
Rómovia, ktorí prijali Krista sú okrem biblického vyučovania motivovaní k čítaniu Biblie. Tí, 
ktorí majú problémy s písaním a čítaním si zrazu uvedomujú dôležitosť vzdelania pre svoje 
deti. 

V Ružomberku rozprával M. Tausk, že deti, ktorí prijali Krista sa modlievajú, aby boli 
lepšími žiakmi. Povedal: „Jeden z učiteľov tuná v škole nám povedal, že tie deti, ktoré prijali 
Krista sú lepšími žiakmi... neprestajne čítajú svoje Biblie.“60 

Pozitívnu skúsenosť v oblasti vzdelávania prostredníctvom čítania Písma uviedol aj 
rímskokatolícky kňaz. Keď bol malým chlapcom, kňaz vo farnosti, ktorú navštevoval, mu 
pomáhal spoznávať pravdy Božieho slova tým, že mu pomáhal pri čítaní Biblie. Toto zmenilo 
jeho život. Povedal: „V mladosti som sa hanbil za to, že som Róm. Poznanie Boha mi však 
pomohlo akceptovať moju príslušnosť.“61 Problém mnohých Rómov v oblasti čítania označil 
za skutočne vážny. „Ak nedokážu čítať, je ťažké mať denné pobožnosti. Božie slovo je pritom 
tak potrebným základom pre ich životy.“62 

Riešenie problémov v oblasti vzdelávania Rómov nie je ľahké, ale všetko naznačuje, že 
potom, čo sa Rómovia stanú kresťanmi, nadobúdajú nové chápanie dôležitosti vzdelania. 
 
3.2.3 Nezamestnanosť 
 

Rómovia tvoria percentuálne najväčšiu skupinu spomedzi nezamestnaných. Z oficiálnych 
štatistík nie je možné zistiť skutočný počet nezamestnaných Rómov. Odhady sú veľmi 
orientačné. Niektorí tvrdia, že na východnom Slovensku je nezamestnaných až 80 % 
Rómov.63 Iní, napr. Svetová banka odhadujú, že „v roku 1996 Rómovia sa podieľali na 
nezamestnanosti 17-18 %. Na východe Slovenska, v okresoch s vysokým percentom rómskej 
populácie, počet nezamestnaných stúpol až na 40-42 %.“64 Podľa údajov Národného úradu 
práce bola v októbri 2003 priemerná nezamestnanosť na Slovensku (vrátane Rómov) 13,75 
%. Na celkovom počte nezamestnaných sa Bratislava podieľala 3,68 % a košický región, kde 
žije najviac Rómov, 20,36 %.65 Napriek tomu, že uvedené štatistiky môžu byť zavádzajúce, je 
zrejme, že Rómovia sa na nezamestnanosti podieľajú najvyššou mierou. 

„Časť Rómov tvrdí, že pre Róma je hanba chodiť do roboty.“66 Tento vzťah veľkej časti 
Rómov k práci patrí medzi vážne problémy riešenia tzv. „rómskej problematiky“. Milan 

                                                 
58 RIGOVÁ, S. – MACZEJKOVÁ, M.: Vzdelávací systém a Rómovia. In: Čačipen pal o Roma, s. 708.  
59 Svetová banka: The Challenge of Adressing Roma Poverty in Slovakia. In: Transition Newsletter: The 
Newsletter About Reforming Economies, internet, http://www.worldbank.org, 2001.   
60 Interview z 14. februára 2004. 
61 Viktor Tomčany, interview z 13. marca 2004. 
62 Viktor Tomčany, interview z 13. marca 2004. 
63 Community Force For Change: On the Margins – Slovakia. internet, http://www.cfor.info/roma, naposledy 
aktualizované 8. januára 2004. 
64 The World Bank Group, 2001. 
65 CEEmarket.com. Čerpané z článku: Slovakia: Unemplyment reaches new five-year low, streda 5. mája 2004. 
66 Milan Juríček, interview z 1. marca 2004. 
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Juríček však v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že tí Rómovia, ktorí prijali Krista sa 
zmenili. „Nechcú zostať na sociálnej podpore. Chcú pracovať.“67 Najväčším problémom však 
zostáva skutočnosť, že rovnako Rómovia, ktorí sú aktívnymi kresťanmi, ako aj tí, čo nie sú 
čelia nedostatku pracovných príležitosti. M. Juríček za účelom zmiernenia tohto problému 
zriadil opravovňu automatických prevodoviek, kde umožňuje prax pre rómskych študentov 
z odborného učilišťa, ako aj prácu pre niektorých z Rómov, ktorí chcú pracovať. 
Časť problémov Rómov pramení z ich kultúry, v ktorej nie je dostatočne rozvinutý cit pre 

budúcnosť. Rómovia žijú pre daný okamih. Aj toto prispieva k tomu, že si ťažko dlhodobo 
udržia zamestnanie. Tí, čo sa stali kresťanmi sa menia aj v tomto ohľade. Spomedzi tých 
Rómov, čo sa na Luníku IX. stali kresťanmi boli asi pätnásti nezamestnaní. Po obrátení sa 
pravidelne navštevovali biblické vzdelávanie, v rámci ktorého sa po dobu dvoch mesiacov 
modlievali, aby im Boh pomohol nájsť zamestnanie. V súčasnosti ôsmi z nich majú 
zamestnanie. Ostatní pokračujú v modlitbách a veria, že aj oni budú úspešní. Laco Duna 
v tejto súvislosti prehlásil: „Sú nadšení, že im Boh daroval prácu. Je to svedectvo pre celé 
sídlisko.“68 Zmenený záujem o prácu je zásadnou zmenou, ktorá sa odohráva pri tých, čo našli 
Krista.  
 
3.2.4 Diskriminácia menšín 
 

Je nešťastím, že Rómovia sú diskriminovaní v toľkých oblastiach života. Roman 
Džambazovič a Martina Jurásková v ich článku „Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku“ 
napísali: 

 
...postavenie jednotlivca v sociálnej štruktúre súčasnej spoločnosti sa odvíja najmä od jeho 
pozície na trhu práce, najviac ohrozenými chudobou sú práve ľudia z rôznych príčin 
diskriminovaní (alebo vylúčení) na trhu práce.69 
 
Diskriminácia Rómov sa odohráva v širšom merítku. Iveta Radičová nazýva túto širšie   

ponímanú diskrimináciu ako „sociálnu exklúziu“. Túto exklúziu z hlavného prúdu slovenskej 
spoločnosti opisuje ako „úplnú absenciu na sociálnom, ekonomickom a kultúrnom živote“.70 
Džambazovič a Jurásková súhlasne potvrdzujú, že „charakteristickým rysom chudoby Rómov 
jej vzťah k sociálnej exklúzii“. Dodávajú, že eklúzia nadobúda rôzne podoby nerovnosti, 
ktoré sa prejavujú „v ekonomickom, sociálnom, kultúrnom, politickom či symbolickom 
vylúčení a majú podobu aj priestorového vylúčenia.“71 

Diskriminácia a marginalizácia je predovšetkým problém samotných Rómov, jeho 
riešenie však nedržia v rukách oni samotní. Už sme spomínali, akú premenu prežili tí 
Rómovia, ktorí prijali Krista ako svojho Spasiteľa, aj to, že táto premena bola dramatická. 
V dôsledku zmeny došlo k eliminácii mnohých faktorov, ktoré viedli k marginalizácii – 
v rodinnej štruktúre, v náhľade na vzdelávanie, túžbe po zamestnaní, prístupu k zdraviu atď. 
Diskriminácia má však dve strany mince. Aj keď sa Rómovia zmenia úplne, neznamená to, že 
prestanú byť diskriminovaní. 

Nerómovia si musia uvedomiť, že Rómovia sú diskriminovaní aj preto, lebo to Nerómovia 
umožnili. Ich diskriminácia je založená na postojoch a percepcii, ktoré boli prenášané 

                                                 
67 Milan Juríček, interview z 1. marca 2004. 
68 Interview s Lacom Dunom. 
69 DŽAMBAZOVIČ, R. – JURÁSKOVÁ, M.: Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku. In: Čačipen pal 
o Roma, s. 528. 
70 RADIČOVÁ, Iveta: Hic Sunt Romales, Braislava : Fulbright Commision, 2001, s. 264. 
71 DŽAMBAZOVIČ, R. – JURÁSKOVÁ, M.: Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku, s. 528, 530. 
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z generácii na generácie. Zoltan Barany vo svojej knihe The East European Gypsies uvádza, 
že 94 % Slovákov si neželá mať Róma za suseda.72 V tejto súvislosti poznamenáva: 

 
Výskumníci Slovenskej akadémie vied, ktorí analyzovali etnické stereotypy položili 
respondentom otázku: „Aká by bola vaša prvá emocionálna reakcia na akceptáciu či 
neakceptáciu Rómov?“ Vyše 65 % respondentov odpovedalo: „Vyhostil by som Rómov 
z mojej krajiny“ alebo „Akceptoval by som ich len ako návštevníkov“.73 
Diskriminácia Rómov je rozsiahla. Jestvuje veľa predsudkov a rôznorodosť ich prejavov. 

Prejavujú sa od fyzického násilia až po rôzne prejavy exklúzie. Jedna matka na Luníku IX. to 
vyjadrila slovami: „Je tu rasizmus. Je ťažké nájsť zamestnanie. V škole je veľa predsudkov. 
Rodičia nechcú, aby naše deti šli s ich deťmi na školský výlet. Aby tomu zabránili 
zorganizovali podpisovú akciu a odovzdali ju v škole. Výsledkom bolo to, že naše deti 
nemohli ísť na výlet.“74 Rasizmus nebýva vždy takýto otvorený, ale jestvuje. 

Jestvujú predsudky voči Rómom aj v cirkvi na Slovensku? Ak by ste túto otázku položili 
priamo, väčšina kresťanov spomedzi Nerómov by odpovedali, že nie. Nanešťastie však táto 
odpoveď nevystihuje realitu dostatočne. Je totiž ťažké žiť v spoločnosti, ktorá má tak silný 
diskriminačný postoj voči Rómom bez toho, aby sa to neodrazilo aj na postojoch kresťanov. 
Je dôležité, aby sme pochopili, ako sa táto diskriminácia prejavuje v cirkvi. 

Pred niekoľkými rokmi na konferencii v jednom z väčších miest východnej Európy 
odznela prednáška ohľadom zmierenia medzi Rómami a Nerómami, obzvlášť v rámci 
kresťanstva. Po odznení prednášky jeden z účastníkov z poriadajúcej krajiny povedal: „Keď 
Cigáň povie, že prijal Krista, nemožno tomu veriť. V priebehu piatich rokov od svojho 
vyznania, i menej, ho opäť nájdete žiť v hriechu, rovnako ako predtým, než prehlasoval, že je 
spasený.“ 

Výrok sám osebe bol ubíjajúci, ale keď sa k nemu pridali ďalší účastníci z východnej 
Európy, bolo to šokujúce. Keby sme vyhrotili tento postoj, tak by bolo možné tvrdiť, že podľa 
týchto východoeurópskych kresťanov Róm nie je schopný prijať spásu. Takéto ohodnotenie 
Rómov a úsudok, že posolstvo evanjelia nie je schopné zmeniť život Rómov bol neuveriteľný. 
Tento výrok nebol akceptovateľný ani vtedy ani teraz. Evanjelium a všetko, čo reprezentuje 
bolo dané Bohom Otcom za účelom zmeniť hriešnikov v ospravedlnených v Kristovi. „Ak je 
niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, nastali nové.“75 Duch Svätý 
neinšpiroval Pavla, aby napísal dodatok „okrem Rómov“. 

V slovenských zboroch panuje názor, že ak nejaký Róm príde ku Kristovi, už sa nesmie 
odvrátiť od viery. Ak sa tak stane, iba to potvrdzuje názor, že Rómovia sú nezmeniteľní. 
Takýto postoj odznel z úst viacerých predstaviteľov cirkví z rôznych regiónov Slovenska. Zdá 
sa, že títo vodcovia očakávajú 100% úspešnosť Rómov v oblasti spásy. Zabúdajú pritom, že 
ani každý Nerómov, ktorý príjme Krista nezotrváva vo viere. Žiaľ, že niektorí odpadnú od 
viery. Hovorí o tom aj Písmo (porov. 1 Tim 4,1). Nesmieme zabudnúť, že Ježiš si vyvolil 
Dvanástich a jeden z nich odpadol od viery. Nemôžeme teda klásť na Rómov bremeno, ktoré 
by sme nikdy neočakávali, že by ho uniesol Neróm. 

Možno pozorovať aj názor, že Róm nie je schopný byť vodcom, pastorom v cirkvi. Mnohí 
si myslia, že je v poriadku, keď sa Rómovia stanú súčasťou cirkevného zboru, ale nemyslia si, 
že by Rómovia zvládli život vo svojich vlastných zboroch. M. Juríček, pastor zmiešaného 
zboru z Rómov a Nerómov, nezdieľa tento názor. Je presvedčený, že je dôležité, aby sa 
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Rómovia podieľali na vedení zboru. Myslí si, že ich názory sú rovnako dôležité, ako názory 
Nerómov.76 

Ako prekonať predsudky vo vnútri cirkvi? Kľúčom je modlitba a štúdium Písma. Biblia 
nám pomôže prekonať naše nesprávne postoje. „Každé Bohom vnuknuté Písmo je aj užitočné 
na učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti“ (2 Tim 3,16). Písmo 
dokáže identifikovať naše predsudky, najmä keď kombinujeme čítanie Písma s modlitbou. 
A našou modlitbou má byť to, aby sme dokázali vidieť Rómov očami Krista. 
 
3.2.5 Náboženské presvedčenie 
 

Keď sa spýtate Rómov na ich náboženskú príslušnosť, väčšina z nich, rovnako ako 
Nerómovia povedia, že sú katolíci. Mnohé z ich náboženských predstáv sú však v rozpore 
s kresťanstvom. Zdá sa, že ich deklarovaná náboženská príslušnosť je veľmi povrchná. 

Milan Kováč a Milan Jurík vo svojom článku „Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo 
vzťahu k Rómom“ podávajú jasný obraz, „Rómovia navštevujú kostol približne dvakrát, 
najviac štyrikrát do roka – na veľké sviatky.“77 Ich koncept trojjediného Boha zahŕňa Otca, 
Syna a Pannu Máriu. „Typické rómske obydlie je plné rozličných svätých obrazov, gobelínov 
s náboženskou tematikou, sošiek, príveskov, amuletov a podobne. Tieto predmety... bývajú 
obyčajne koncentrované do jedného kúta alebo na jednu stenu miestnosti, ktorá predstavuje 
akýsi sakrálny okrsok v rámci obydlia.“78 

Krst a pohreb patria k najdôležitejším náboženským aktivitám Rómov. Väčšina ich deti je 
pokrstená v katolíckych kostoloch, rovnako ako aj väčšina pohrebov. Tausk z Ružomberka 
poznamenal, že dokonca aj tí Rómovia, ktorí navštevujú ich zbor Cirkvi bratskej dávajú krstiť 
svoje deti a pochovať svojich mŕtvych v Katolíckej cirkvi.79 

V práci Apoštolskej cirkvi na Luníku IX. majú iné skúsenosti. Obaja, Laslofi i Duna 
potvrdili, že konvertitov učia, že všetko, čo súvisí s ich náboženským životom, budú mať 
zabezpečené. Podľa nich tí Rómovia, ktorí navštevujú ich cirkev sa s ňou plne stotožnia. 

Náboženská predstava života po smrti zahŕňa aj „mulov“, ľudí, ktorí sa po smrti vracajú 
späť, aby škodili živým. Väčšina Rómov taktiež zdieľa názor, že po smrti pôjdu do neba bez 
ohľadu na to, aký život žili na zemi. Nebo si zvyčajne predstavujú ako miesto veľmi podobné 
zemi. Každý tam bude pracovať a život bude v mnohom podobný spôsobu života na zemi. 
Z toho dôvodu často vkladajú do truhly vedľa mŕtveho potraviny, alkohol, cigarety a dokonca 
aj peniaze. 

Niektorí Rómovia neveria v existenciu pekla. Iní veria, že tam pôjdu iba skutočne zlí. Sú 
aj takí, ktorí si myslia, že trest za zlé skutky si človek pyká už tu na zemi. Väčšina Rómov 
však rešpektuje názor o posmrtnom treste.80 

Rómovia majú upravenú verziu Desatora. Modifikované sú prikázania „nepokradneš“ a 
„nezosmilniš“.81 Podľa Rómov „Boh krádež toleruje, ak bola vykonaná z hladu alebo veľkej 
núdze“.82 Smilstvo „vychádza z prirodzenosti človeka, preto ho Boh neodsudzuje, prípadne je 
zdôvodnené láskou, ktorá pochádza od Boha, preto ju ani nemôže odsudzovať.“83 

Mnohé náboženské predstavy Rómov sú v priamom rozpore s Bibliou. Ako máme jednať 
s týmito predstavami, bez toho, aby sme Rómov neurážali alebo zatracovali? Jestvuje 

                                                 
76 Interview s M. Juríčkom. 
77 KOVÁČ, M. – JURÍK, M.: Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom. In: Čačipen pal o Roma, 
s. 129. 
78 Tamže, s. 130. 
79 Interview s Tauskom. 
80 KOVÁČ, M. – JURÍK, M.: Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom, s. 131 - 132. 
81 Tamže. s. 131 – 132. 
82 Tamže. s. 131 – 132. 
83 Tamže. s. 131 – 132. 
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niekoľko základných pravidiel, ktoré potrebujeme uplatňovať vždy, keď zvestujeme Kristovo 
evanjelium. 

Prvé pravidlo, musíme ich prijímať ako Božie drahocenné stvorenie. Sú milovaní Bohom 
a aj my ich máme milovať. Kováč a Jurík postrehli, že „úspech misionárov medzi Rómami 
spravidla nesúvisí s typom novej konfesie, ktorá do rómskej osady prišla, ale so záujmom 
a starostlivosťou, ktorú misionári Rómom venujú.“84 Toto je kľúčom k zasiahnutiu 
ktorejkoľvek etnickej skupiny. Pre Božie kráľovstvo ich potrebujeme získať láskou. 

Druhé pravidlo súvisí s ochotou venovať Rómom čas. Mnohí z nich majú problémy 
s čítaním, čo znásobuje požiadavku na množstvo potrebného času pre prácu medzi nimi. Nie 
sú schopní čítať Bibliu či nábožensko-vzdelávaciu literatúru. Musí im ju predčítavať niekto 
iný. Musíme im jemne a s láskou ukázať, že „Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako 
akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku, 
a rozsudzuje túžby a úmysly srdca“ (Hebrejom 4,12). 
 
3.3 Predpoklady pre získanie Rómov 
 

Je zrejmé, že medzi kultúrou Rómov a Nerómov jestvuje konflikt. Nerómovia často 
nerozumejú, prečo Rómovia konajú tak, ako konajú. Radšej ich však ignorujú, ako by sa 
pokúsili pochopiť ich. Je však ťažké ignorovať kultúru, ktorá je súčasťou vášho prostredia. Čo 
môžeme urobiť v prospech zmeny“ 

Poslaním misiológie je skúmať a rozvíjať spôsoby, ktorými môžeme prezentovať 
evanjelium v rámci iných kultúr. Jestvuje niekoľko konceptov, ktoré cirkev na Slovensku 
potrebuje, ktoré sú nápomocné pre ich získanie. 

Prvý, musíme pochopiť Rómov. Nestane sa to tak, že budeme čítať knihy, ale tým, že 
vyjdeme do ich prostredia. Musíme im venovať svoj čas. To znamená byť s nimi, pozorovať 
spôsob ich života a participovať na ňom. Musia cítiť, že nám na nich záleží a že tento záujem 
je úprimný. Toto nám otvorí dvere k pochopeniu ich svetonázoru. K tomu, aké sú ich 
domnienky o živote, na čom sú založené ich hodnoty a čomu sú najoddanejší. 

Druhý, musíme byť ochotní vpustiť Rómov do svojho života. Musia vidieť aký je náš 
svetonázor, naše domnienky, hodnoty a oddanosť. Väčšina ľudí hľadá lásku a akceptáciu. 
Musíme byť ochotní slobodne ich ponúknuť. 

Tretí, až po vstúpení do ich sveta skutočne pochopíme, čomu veria. Musíme hľadať 
spôsoby, ako im prezentovať evanjelium bez toho, aby sme ich urážali, ale na druhej strane, 
aby zjavovalo hriech. 
Často upadáme do pokušenia poukazovať na nedostatky náboženského presvedčenia 

iných. Tento konfrontačný spôsob zvyčajne vedie k odmietnutia evanjelia prv, než sme ho 
stihli prezentovať. Aj v prípade prístupu k Rómom nie je našou úlohou napádať ich 
presvedčenie, potrebujeme im pozitívnym spôsobom zvestovať evanjelium a dovoliť, aby 
Duch Svätý jednal s tými názormi, ktoré sú v rozpore s Bibliou. 

Väčšina ľudí nachádza Krista práve v takomto prostredí lásky a akceptácie. Preto je 
potrebné, aby sme poskytli takúto atmosféru aj Rómom. 

Je niekoľko praktických oblasti, v ktorých by cirkev mohla pomôcť Rómom. Mohla by im 
ponúknuť vzdelávanie v oblastiach, ktoré doliehajú na ich život. Dobrovoľníci z cirkvi by im 
mohli ponúknuť asistenciu pri ich školskom vzdelávaní. Mohlo by sa to realizovať v rámci 
osobnej asistencie alebo v rámci skupiny, ktorá by sa stretávala raz či dvakrát týždenne. 

Cirkev zväčša nemá možnosti poskytnúť Rómom zamestnanie. Môže však pomôcť 
v oblasti získavania potrebných zručnosti pre trh práce a pri vytváraní podporných skupín pre 
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zamestnanie či podporovania zamestnania prostredníctvom svojich členov z podnikateľských 
kruhov. 

Cirkev má taktiež možnosti angažovať sa v oblasti prekonávania rasových predsudkov. 
Biblia s predsudkami jedná explicitne – žena pri studni (Ján 4,1-42); príbeh milosrdného 
Samaritána (Lukáš 10,25-37); helenistické a židovské vdovy (Skutky 6,1-7); príbeh Kornélia 
(Skutky 10 a 11); Boh a nadržiavanie (Rim 2,11, Ef 6,9, Jak 2,1-13). 

Pri práci s Rómami je veľmi dôležité uvedomiť si potrebu dlhodobého pôsobenia. Nie je 
možné prísť medzi nich raz za mesiac a očakávať úspech. Práca s nimi si vyžaduje investovať 
čas, potrebu byť s nimi minimálne raz týždenne. Bolo by však vhodné byť s nimi 
niekoľkokrát za týždeň. Majú totiž problémy s čítaním, pre mnohých je obťažné študovať 
samostatne Písmo, potrebujú asistenciu. Problémy s čítaním by bolo možné prekonať 
napríklad poskytnutím audio nahrávok biblických textov v ich materinskom jazyku. 

Ako kresťania si musíme uvedomiť, že Rómovia potrebujú viac než izolované evanjelium. 
Potrebujú lásku, akceptáciu, kresťanské objatie, ktoré ovplyvní ich život. Aby sa to udialo, 
musíme vyjsť medzi nich a slúžiť im v duchu Kristovej lásky v oblasti všetkých ich potrieb. 
Tam, kde je potrebné konfrontovať duchovné princípy, je potrebné robiť to prostredníctvom 
zvestovania biblickej zvesti. Keď sú v núdzi a potrebujú základnú pomoc, potrebujeme na to 
primerane reagovať. 

Keď Ježiš stretol zranených, utíšil ich bolesť; keď videl slepých, daroval im zrak; keď 
videl hladných, nasýtil ich; keď videl chorých, uzdravil ich. Aj my potrebujeme robiť voči 
Rómom to isté, v Jeho mene. 
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4 Religiozita Rómov v kontexte SR 
 

Náboženským presvedčením Rómov sa zaoberá G. R. Robertson v časti Misiologický 
prístup k Rómom na Slovensku. V tejto kapitole si preto spomenieme len niektoré špecifiká 
relevantné pre skúmanie problematiky v našom regióne. 
 
4.1 Viacvrstvová konfesionalita 
 

V systematickom terénnom výskume pod názvom Religiozita slovenských Rómov boli 
konštatované zaujímavé fakty o viacvrstvovej konfesionalite Rómov.  

viacvrstvová konfesionalita – tendencia konvertitov modifikovať svoju konfesionalitu 
v náväznosti na aktuálnu situáciu, bez radikálnej zmeny, ústiaca v spojenie znakov viacerých 
konfesií v špecifický typ osobnej zbožnosti. 85 
 
4.2 Etnická identita 

 
V súvislosti s etnickou identitou môžeme na základe citovaného terénneho výskumu 

hovoriť o troch kategóriách.86 Typicky je etnicita u Rómov na Slovensku spájaná s týmito 
kategóriami: 
1./ štátne občianstvo /geografická zóna/ 
2./ kultúrne špecifikum – rómska kultúra  
3./ konfesionálna identita 

Môžeme vidieť prekrývanie etnickej identity s konfesionálnou.87 
 
Náboženská sebaidentifikácia predstavuje silný potenciál, v závislosti od súčinnosti 

misie s podporou rómskej kultúry a identity, s rozvíjaním sebauvedomenia Rómov 
a rozvíjaním vyššej kvality ich života.88 
 „Celkovo možno konštatovať, že religiozita je jednou z najdôležitejších súčastí 
rómskeho osobného a spoločenského života. Samotní Rómovia jej pripisujú či už 
v implicitnej alebo explicitnej podobe veľký význam. Citlivým prístupom k nej možno získať 
veľmi silný potenciál na transformáciu nielen duchovného, ale aj sociálneho života rómskych 
komunít.“89 

Navonok je tradične skutočná viera Rómov chápaná ako symbióza náboženstva 
majoritnej spoločnosti a vlastných povier. 

 
 
 

4.3 Náboženský synkrétizmus 
 

Typicky môžeme uvedené znaky pozorovať v tradícii púte ku soche „Svätej Sáry“ vo 
Francúzsku, pričom púte J. P. Liégeois považuje za najviditeľnejší prejav náboženskej 
aktivity Cigánov a kočovníkov.90 V roku 1906 pochádza prvá správa o účasti Rómov na 

                                                 
85 KOVÁČ, M. a JURÍK, M.: Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom. In: Ed. VAŠEČKA, M.: 
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89 Tamže, s. 134. 
90 LIÉGEOIS, J.P.: Rómovia, Cigáni, Kočovníci. Bratislava: Rada Európy, 1995. s. 83. 
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slávnostiach vo francúzskom Les Saintes-Maries-de-la-Mer, kde uctievajú pamiatku „Svätej 
Sáry“.91 Tieto púte sa konajú dodnes v polovici mája, pričom pútnici kladú ruky na odev 
sochy „Svätej Sáry“92  a v prípade túžby po uzdravení kladú ku soche veci chorej osoby.93 
Súčasťou púte je i procesia nesúca sochu k moru končiaca symbolickým ponorením.  

„Prevzaté prvky, ich používanie a funkcia závisia od situácie a vzťahov s okolím. Analýza 
sa môže robiť v troch rovinách: 

1. náboženstvo ako adaptácia okoliu 
2. náboženstvo ako súčasť kultúry 
3. náboženstvo, ktoré umožňuje psychickú rovnováhu, sociálnu a kultúrnu 

reorganizáciu.“94 
 
„Vznikol synkretizmus z prvkov, ktoré vznikli v rôznych obdobiach so štruktúrou 

cigánskej tradície.“95 
 

Veľký význam Rómovia pripisujú sviatosti krstu, rovnako túto prax zachytil Jean-Pierre 
Liégeois vo svojej publikácii Rómovia, Cigáni, kočovníci96 i autori publikácie Čačipen pal 
o Roma mapujúcej rovnakú premennú na Slovensku.97 Okrem pohrebu je však vo 
všeobecnosti angažovanosť Rómov na cirkevnom živote minimálna. Privátnymi obradmi 
a kultom sa podrobnejšie zaoberá G. R. Robertson / s. 35 /. 

Výnimkou sú podľa M. Kováča a M. Juríka len horliví konvertiti98, napríklad cigánske 
hnutie letničiarov, ktoré vzniklo v 50. rokoch vo Francúzsku.99 Toto hnutie našlo podľa J. P. 
Liégeoisa odozvu v celej Európe i vo svete. Hľadanie útočiska  v spásonosnom náboženstve 
však autor pripisuje sociálnej dezorganizácii komunity, pričom výchova cigánskych kazateľov 
podľa neho posilňuje vnútorné dynamizmy komunity.100  
 
 
 
5 Misia a sociálna zodpovednosť cirkvi 

 
5.1 Východiská sociálnej zodpovednosti 

 
Misia ako misijná činnosť cirkvi v Novej Zmluve obsahuje vyslanie učeníkov do celého 

sveta s poslaním kázať evanjelium, učiť ľudí, starať sa o nich a viesť ich na ceste životom, 
pričom túto starostlivosť mali neskôr poskytovať kresťanské komunity.  

Gustáv Warneck do svojej teologickej definície misie zahŕňa rôzne cirkevné misijné 
aktivity : kázanie Božieho Slova, liturgiu, sociálnu i katechetickú činnosť, ktoré sa však viažu 
na ekleziologický cieľ – začleňovanie veriacich do cirkevných spoločenstiev.101 J. Liguš však 

                                                 
91 www.romove.cz/cz/clanek/18147 5.4.2004. 
92 socha pravdepodobne pochádza až z 18. st. 
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101 LIGUŠ, J.: Božie atribúty v misionálnej činnosti cirkví. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica: PF 
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poznamenáva, že je potrebné zdôrazniť „kontinuálnu službu na spasenie človeka“ pri 
definovaní cieľov misie.102 

Motívom sociálneho konania je Kristova láska k núdznym, ktorú jasne preukazoval od 
začiatku svojho pôsobenia na zemi až po vlastné obetovanie sa.     

Teologický základ sociálnej zodpovednosti za chudobných, osamelých a utláčaných 
môžeme nájsť napríklad v nasledujúcich textoch: 

Jakub 1,27 Povinnosť voči sirotám a vdovám. „...má byť preukazovaná aj iným – 
postihnutým, bezmocným. Princíp sociálnej zodpovednosti spočíva v povinnosti pomôcť tým, 
ktorí si nedokážu pomôcť sami.“103 

Lk 10,30 V príbehu o Milosrdnom Samaritánovi Ježiš poukázal na lásku prejavovanú 
v praxi a vyjadril tak existenciu všeobecnej morálnej zodpovednosti za pomoc ľuďom, ktorí 
nemajú potenciál zvládnuť svoju kritickú situáciu. 

Podľa princípov platných v Božom Slove – v Biblii je potrebné, aby cirkev prijala 
sociálnu zodpovednosť vo všetkých oblastiach starostlivosti o človeka.  

 
Obsahovú náplň misijnej činnosti cirkvi definuje J. Liguš takto: „skladá sa zo živého, 

mocného, zrozumiteľného zvestovania Božieho Slova všetkým ľuďom v ich materinskej reči, 
potom pomoc misijných spoločností pri nadobúdaní základného, stredného či odborného 
vzdelania pre chudobných v tých krajinách, kde je bieda a hlad, sociálna práca, ktorá 
potvrdzuje zvestovanie Božieho Slova konkrétnymi činmi a ide v nej o pomoc nemocným, 
ľuďom závislým, bezdomovcom, nezamestnaným... a mnohým iným, ktoré svetská 
spoločnosť necháva na svojom okraji, teda sú marginalizovaní.“ 104   

 
Podľa J. Brenkusa sa kresťanská sociálna zodpovednosť aplikuje nie len ako 

zodpovednosť za iných ľudí v sociálnej oblasti, ale aj ako záujem o duchovné potreby 
ľudí.105  

„Samotná misijná činnosť cirkvi konaná pod vedením Ducha Svätého smeruje tak 
k predevanjelizácii, praktickej nezištnej pomoci, ktorá je poskytovaná v Kristovom mene, ako 
aj k evanjelizácii, ohlasovaniu Kristovho zachraňujúceho diela.“106 Následná starostlivosť po 
obrátení zahŕňa pastoráciu a vedie ku transformácii jednotlivca, a tak i ku socializácii 
jednotlivca i komunity.  

 „Snaha o jednanie v duchu biblických zásad nás privádza k uvedomeniu si, že kresťanská 
sociálna zodpovednosť nie je filantropiou, ale zodpovedným konaním v „Pánovom mene“. 
Tento fakt nás zároveň vedie k preskúmaniu motívov, ale aj foriem  a metód konania sociálnej 
pomoci“.107  
 
5.2 Potreby spoločnosti ako možnosti cirkvi v napĺňaní svojej sociálnej   
      zodpovednosti 
 

Väčšina Rómov na Slovensku žije v marginalizovaných oblastiach, pričom často 
súčasne bývajú i v segregovaných osadách, čím sa dostávajú do situácie dvojitej 
marginalizácie.  

                                                 
102 Tamže. s. 40. 
103 BRENKUS, J.: Kresťanská sociálna zodpovednosť. Bratislava, 1999. s. 31. 
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 „Dvojitú marginalizáciu nie je možné prekonať individuálnou životnou 
stratégiou.“108      

J. Brenkus vo svojom príspevku na Vedeckej teologickej konferencii /2002/ 
reflektoval misijný mandát cirkvi voči Rómom a úlohu a možnosti cirkvi pri riešení 
rómskeho problému.109  

Podľa autora bola a je základným problémom Rómov závislosť na majoritnom 
obyvateľstve. 110 Nedostatočný záujem o vzdelanie a následná minimálna schopnosť uplatniť 
sa na transformovanom trhu práce v postkomunistických krajinách sú niektoré z faktorov 
prispievajúcich k uvedenej závislosti. Avšak väčšina odborníkov na rómsku problematiku sa 
zhoduje i v názore, že týmto základným problémom je nízka vzdelanostná úroveň, takže pri 
hľadaní efektívnej pomoci pri zlepšovaní životnej úrovne Rómov, by sa mala cirkev zamerať 
aj na vzdelávanie. 

Paradoxom je, že následkom silného dôrazu, ktorý komunistický režim na Slovensku 
kládol na vzdelávanie111, veľká časť  detí mala vyššie vzdelanie než aké sa podarilo 
dosiahnuť ich rodičom. Logicky prebiehajúci vývoj relatívne devalvoval základné vzdelanie 
a stúpol význam vyššieho vzdelania. A tak aj napriek tomu, že sa zvýšila celková 
vzdelanostná úroveň Rómov, nezvýšil sa ich status v oblasti vzdelania v porovnaní 
s majoritným obyvateľstvom.  

Na konci komunistickej éry podstatná časť rómskych detí navštevovala škôlky, kde sa 
mohli naučiť  väčšinový jazyk. Absencia rómskych detí z predškolských aktivít stupňuje ich 
počiatočnú nevýhodu v školskom systéme.  S odstránením alebo redukciou štátnych dotácií 
platba za vzdelanie značne narástla a rastúci počet rómskych  /aj nerómskych/  rodín už viac 
nemôže poskytnúť svojim deťom adekvátne ošatenie, školské potreby a dopravu. Od roku 
1989 sa záškoláctvo a podiel vypadávajúcich školopovinných Rómov rapídne zvýšil po celej 
Východnej Európe. Na Slovensku 18 krát častejšie opakujú rómske deti ročníky než ne-
Rómovia, zatiaľ čo v Maďarsku 4/5 rómskych žiakov potrebujú viac ako osem rokov na 
ukončenie základnej školy. Iným hlavným problémom je to, že u rómskych detí, ktoré končia 
povinnú školskú dochádzku nie je pravdepodobnosť podpory ich štúdia zo strany rodiny. 
Mnoho rómskych rodičov odrádza svoje deti od vyššieho vzdelania a sú za ich vstup na trh 
práce.112  

Rodina má za úlohu zaradiť do svojho rebríčka hodnôt takzvané funkčné hodnoty, 
ktoré umožňujú jednotlivcom prispôsobiť sa okoliu. Sem patrí i rešpektovanie povinnej 
školskej dochádzky, rešpektovanie zákona, podľa ktorého musí jedinec dosiahnuť určitý 
stupeň vzdelania ak chce vykonávať niektorú profesiu a pod.113 Škola má na druhej strane 
poskytnúť deťom pochádzajúcim z menšinového etnika akulturáciu bez vytvárania konfliktov 
vyplývajúcich z možnej straty sociálnej príslušnosti u detí.   

Ekonomická a sociálna transformácia našej spoločnosti po roku 1989 naštartovala 
výrazné zmeny spoločnosti. Na trhu práce sa objavili nové požiadavky na osobnostné kvality 
a výkon zamestnancov. Jeden z pilierov pri uvoľňovaní socialistického trhového hospodárstva 
a ekonomiky bola robotnícka racionalizácia. Na nových pracovných miestach je všestranné 
vzdelanie omnoho dôležitejšie, čo samozrejme umiestnilo tých, ktorí absolvovali štúdium 
nezodpovedajúce norme do nevýhody. Nízke postavenie prospešnosti vzdelania 

                                                 
108 PELČÁKOVÁ, D.: Rozhovor s Ivetou Radičovou. In: História. 6/2002, s.25. 
109 BRENKUS, J.: Rómovia-ohrození či ohrozujúci. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej 
teologickej konferencie. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o., 2002. s. 68. 
110 Tamže. s. 73. 
111 porovnaj s. 31. 
112 BRENKUS, J.: Rómovia-ohrození či ohrozujúci. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej 
teologickej konferencie. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o., 2002. s. 67 – 84. 
113 LIÉGEOIS, J.-P.: Rómovia, Cigáni, kočovníci. Bratislava: Charis, 1995. s. 190. 
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v hodnotových orientáciách Rómov a následná nezamestnanosť predurčuje ich súčasnú 
sociálnu marginalizáciu.  

 
Celkovo povedané, socioekonomický vplyv zmeny režimu spôsobil dodatočné 

vytvorenie nižšieho statusu pre Rómov.114  
Samotní Rómovia podľa výskumu, ktorý sa realizoval v roku 1990, nereagovali na 

spoločensko – politické zmeny po roku 1989 veľmi pozitívne. Až 55% respondentov hľadelo 
na zmeny s odmietaním (Tab. 1) 

 
Tab. 1 Postoje Rómov k spoločenským zmenám115 
 

Zmeny v spoločnosti Odpoveď (%) 
ma tešia 26 

sú mi ľahostajné 12 
nepáčia sa mi 55 

neviem o žiadnych zmenách 7 
 
Iniciatívy , ktoré mali snahu efektívne riešiť problémy Rómov, často nezohľadňovali 

ich kontext. Poskytovanie sociálnych a materiálnych výhod bez motivačných prvkov a bez 
požadovania reciprocity neprinieslo očakávané výsledky.116 Na druhej strane vďaka mnohým 
neadekvátnym opatreniam stratili Rómovia dôveru voči sociálnym inštitúciám.117 Práca 
sociálnych pracovníkov, ktorá supluje prirodzené povinnosti starostlivosti o rodinu, môže 
pôsobiť demoralizujúco tak na rómske rodiny, ako aj na majoritné obyvateľstvo /ktoré 
kritizuje zvýšené náklady spoločnosti/.118 Tento konflikt v spôsobe riešenia sociálnych 
problémov môže byť poučný i pre sociálno-misijnú prácu terénnych pracovníkov v rómskych 
komunitách na Slovensku.  

Podľa Jeana-Pierra Liégeoisa, ktorý úzko spolupracuje s Radou Európy v otázkach 
cigánskych komunít, je z nových rozvíjajúcich sa smerov najperspektívnejšia oblasť 
vzdelávania rómskych sociálnych pracovníkov a sprostredkovateľov a ich spolupráca na 
riešení problematiky.119   
 
5.3 Problém sociálnej angažovanosti cirkvi 
 

V histórii ekumenického hnutia, ktoré vzniklo hlavne za účelom jednoty a spoločnej 
evanjelizácie začlenených kresťanských cirkví, sa niekedy považovala sociálna angažovanosť 
za nadmernú. Vznikol konflikt, ktorý viedol ku samostatnej konferencii evanjelikálnych 
cirkví o Svetovej evanjelizácii v Berlíne v roku 1966 a v Lausanne v roku 1974, pričom však 
následne Svetová rada cirkví vyčítala evanjelikálom nedostatočný záujem o prevzatie 
sociálnej zodpovednosti cirkvi. Avšak zakladatelia evanjelikalizmu spájali evanjelizáciu so 
sociálnou zodpovednosťou.  

 

                                                 
114 BARANY, Z.: The East European Gypsies. Regime change, Marginality, and Ethnopolitics. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002. s. 165. 
115 ROGUĽOVÁ, J.: Rómovia o sebe. In: História, 2/2004, s. 31. 
116 BRENKUS, J.: Rómovia-ohrození či ohrozujúci. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej 
teologickej konferencie. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o., 2002. s. 74. 
117 LIÉGEOIS, J.-P.: Rómovia, Cigáni, kočovníci. Bratislava: Charis, 1995. s. 202. 
118 Tamže. s. 202. 
119 Tamže. s. 203. 
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John Wesley /zakladateľ metodizmu/: „Pravá viera sa prejavuje správnym postojom 
voči Bohu i ľuďom a dá sa vyjadriť dvoma slovami: vďačnosť a dobročinnosť. Vďačnosť 
voči nášmu Stvoriteľovi a najvyššiemu Dobrodincovi a dobročinnosť voči našim blížnym.“ 
120“Sme povinní šíriť vo svojej krajine biblickú vieru, vieru činnú v láske...“121 

   
Tak vzniklo podľa Ľ. Fazekaša medzi ekumenickými a evanjelikálnymi cirkvami 

nezdravé polarizovanie.122 Situáciu mala zmierniť správa vypracovaná po medzinárodnej 
porade v roku 1982 pod názvom „Evangelism and Social Responsibility“.  

Podľa J. Liguša sa v súčasnosti ukazuje ako veľmi potrebná ekumenická spolupráca 
v misii, najmä v oblastiach, kde cirkvi vykonávajú misijnú činnosť na rovnakom území.123 
Zároveň je však nutné rátať s problémom prozelytizmu a aktuálne hľadať riešenia v oblasti 
teórie i misijnej praxe, ktoré by mohli viesť k pozitívnym spôsobom začleňovania nových 
konvertitov do kresťanských cirkví, a to v duchu lásky a jednoty.124 

Povinnosťou cirkvi je poskytnúť konvertitom v rámci následnej starostlivosti 
vzdelávanie  - katechézu. Ako však pripomína J. Brenkus, je potrebný komplexný prístup ku 
vzdelávaniu a socializácii Rómov.125 Riešením je integrácia sociálnej pomoci s napĺňaním 
misijného mandátu cirkvi ústiaceho v trvalú zmenu jednotlivcov.  
 
„Vnútorná zmena, ktorá nastala v dôsledku akceptácie Božieho riešenia problému hriechu 
a jeho následkov, je jedinečným predpokladom pre kvalitatívne nové východisko pre 
transformáciu a rozvoj rómskej kultúry, ako aj pre vzdelávanie a integráciu Rómov do 
majoritnej spoločnosti.“126 
 

Cirkev je povinná hľadať nové možnosti sociálnej pomoci v rámci plnenia misijného 
mandátu cirkvi voči rómskemu etniku na Slovensku. Potreby sú už dlhodobo jasné, avšak 
hľadanie nových efektívnejších riešení nie je len úlohou spoločnosti a úlohou vládnej politiky. 
 
 
 
6 Misijná práca cirkví medzi rómskym etnikom na Slovensku 
 

Smerom ku rómskemu etniku sa presunuli  evanjelizačné aktivity veľkých i menších 
náboženských spoločností z domova i zo zahraničia.127 Kresťanské cirkvi pracujú na 
Slovensku v rómskych komunitách tak v oblasti misie ako aj v oblasti pastorácie.128 

 

                                                 
120FALK, G. et al.: Nadovšetko láska. Breviár Johna Wesleyho. Bratislava: Vydavateľstvo ECM, 2003. s. 56. 
121 Tamtiež. s. 69. 
122 FAZEKAŠ, Ľ: Zmierenie medzi národami. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej 
teologickej konferencie. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o., 2002. s. 113. 
123 LIGUŠ, J.: Božie atribúty v misionálnej činnosti cirkví. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica: PF 
UMB, 1999. s. 41. 
124 problematikou sa zaoberá J. Brenkus v článku Misia, evanjelizácia a prozelytizmus v kontexte katolícko-
turíčneho dialógu. In: Evanjelikálny teologický časopis. 1/2002, s. 51 – 74. 
125 BRENKUS, J.: Misia a vzdelávanie, prostriedok rozvíjania harmonickej osobnosti a socializácie. In: 
Evanjelikálny teologický časopis. 2/2002, s. 64. 
126 BRENKUS, J.: 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. 
127 porovnaj KOVÁČ, M. a JURÍK, M.: Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom. In: Ed. 
VAŠEČKA, M.: ČAČIPEN PAL O ROMA. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2002. str. 127. 
128 porovnaj Tamže, s. 134. 
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misia - vyslanie zvestovať radostnú zvesť o Kristovi vo svete129, šírenie kresťanských cirkví 
a zakladanie kresťanských zborov v ktorých sa sprítomňuje Božie kráľovstvo130 /podrobnejšie 
viď. 1.1/ 
pastorácia -  široké pole duchovného pôsobenia cirkvi v ľudskej spoločnosti131 

 
„U človeka, ktorý prijíma toto posolstvo vierou, sa formuje životná filozofia, mení sa 

rebríček hodnôt, jeho morálne normy a princípy. Dôsledkom toho je zmena v živote 
a konaní človeka.“132 

 
Zameranie na zmenu „vnútorného človeka“, nielen na jeho životné podmienky a na 

jeho sociokultúrne prostredie, prináša dlhodobé kvalitatívne zmeny. Súčasťou nových 
prístupov k riešeniu problémov rómskeho etnika môže byť i misijné pôsobenie cirkví. 
 Cirkev podľa J. Brenkusa „začína vnímať, že jej miesto pri riešení problémov Rómov 
je nezastupiteľné a spočíva v nekompromisnom poukazovaní na Božie riešenie zjavené 
v Svätom Písme.“133 
 
6.1 Aktivity kresťanských cirkví na Slovensku 
 

Evanjelická cirkev: Koordináciu práce medzi Rómami prevzal  v roku 1989 Výbor 
pre vonkajšiu misiu ECAV, ktorý napríklad zorganizoval evanjelizačné cesty amerického 
pastora rómskeho pôvodu Larryho C. Merina na Slovensko. Skupinu rómskych lídrov – 
evanjelistov založil farár misionár Hans Martin Dern z Nemecka pôsobiaci v Slavošovciach, 
ktorý s touto skupinou navštevuje a misijne pôsobí aj v iných lokalitách na Slovensku.134 
V roku 2001 bol založený samostatný Výbor pre rómsku misiu za účelom efektívnej misijnej 
práce a kvalitnej koordinácie aktivít. V januári 2002 sa začalo systematické dvojročné 
vzdelávanie rómskych lídrov ŠPERK /Školenie pre evanjelistov Rómov a kazateľov/.135 

Evanjelikálne cirkvi: Práca evanjelikálnych cirkví je na základe misijného mandátu 
cirkvi nerozlučiteľne spojená s misiou zameranou na všetky vrstvy obyvateľstva na 
Slovensku. Miestne zbory Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Apoštolskej cirkvi 
a Evanjelickej cirkvi metodistickej pracujú s Rómami  v mnohých oblastiach, a to všade tam, 
kde sa okrem vedenia cirkví zapojili do práce i dobrovoľníci. Okrem evanjelizácie sa misijní 
pracovníci venujú následnej katechéze a pastorácii aj formou domácich skupiniek biblického 
štúdia.   

Misia je zameraná taktiež na sociálnu oblasť, takže sa jedná o organizovanie 
voľnočasových aktivít rómskej mládeže, klubové aktivity pre deti, pomoc deťom pri plnení 
školských povinností, organizovanie letných táborov pre deti.136 

Rímskokatolícka cirkev po II. Vatikánskom koncile založila Opus Apostolatus 
Nomadum – Inštitúciu pre koordináciu a podporu evanjelizácie Cigánov. O Rómov na 
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130 LIGUŠ, J.: Božie atribúty v misionálnej činnosti cirkví. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica: PF 
UMB, 1999. s. 39. 
131 LÁSKA, V.: Slovník. Náboženstvo. Cirkev. Teológia. Kežmarok: ViVit s.r.o., 2000. s. 69  
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Slovensku sa začala intenzívnejšie zaujímať po páde komunistického režimu a v roku 1993 
založila Konferencia biskupov Slovenska Komisiu pre pastoráciu Rómov. Odvtedy začalo 
organizovanie pravidelných pútí v Gaboltove aj v spolupráci so seleziánmi a samotnými 
rómskymi veriacimi.137 V Pastoračnom a evanjelizačnom pláne 2001-2006 Konferencia 
biskupov Slovenska odporúča aktivizáciu laikov v misijnej práci medzi Rómami 
a prehlbovanie vzdelania kňazov a katechétov  s ohľadom na špecifiká práce s uvedenou 
minoritnou skupinou obyvateľstva na Slovensku.138 Za hlavné ťažisko svojej práce považujú 
pastoračnú činnosť vykonávanú na miestnej úrovni, pričom pracujú na pilotných projektoch 
pastoračných centier priamo v rómskych osadách.  

Pravoslávna cirkev na Slovensku sa podieľa na misijno-pastoračnej práci medzi 
Rómami prostredníctvom pôsobenia duchovných správcov Pravoslávnych cirkevných obcí 
tak prešovskej, ako i michalovskej. Od roku 2002 existuje Komunitné centrum Pravoslávnej 
akadémie, ktorého náplňou je práca s mládežou zo sociálne slabších vrstiev zahŕňajúcou 
vzdelávanie, pomoc pri hľadaní zamestnania a voľnočasové aktivity. Filantropia Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku spravuje Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach zameraný na  
starostlivosť o rómske nedospelé matky s deťmi. Taktiež je práca sústredená  v mnohých 
cirkevných obciach.139 

Charakteristika jednotlivých kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku je 
podrobne rozpracovaná v  publikácii P. Procházku Cirkev a sekty.140 

 
 
6.2 Charakteristika niektorých sociálno-misijných aktivít  
  
Tab. 2 Niektoré kresťanské misijne a sociálne angažované projekty financované aj 
prostredníctvom grantov141 
Organizácia Mesto Názov projektu 
Arcidiecézna charita Košice Vranov nad Topľou Život bez drog so 

zameraním na športové 
aktivity 

Cirkev bratská Košice Klub pre rómske deti 
DOMKA – Združenie seleziánskej 
mládeže 

Bardejov Rómsky klub 

Katolícka jednota Slovenska 
pobočka Bratislava Dúbravka 

Bratislava 4 Klub rodiny NAZARET 

Misijná kongregácia Služobníc 
Ducha Svätého 

Poprad Klub deti vetra 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Rožňany 

Sabinov Priateľ Róm 

Rímsko-katolícka farnosť Spišská 
Belá, filiálka Krížová Ves  

Kežmarok Klub rómskej mládeže 
v Krížovej Vsi 

                                                 
137 KOVÁČ, M. a JURÍK, M.: Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom. In: Ed. VAŠEČKA, M.: 
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138 Tamže. s. 136. 
139 Tamže. s. 138.  
140 PROCHÁZKA, P.: Cirkev a sekty. Realizácia štátnej objednávky MŠ SR č. 912/2002 „Zvyšovanie úrovne 
socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov 
a asistentov učiteľov“ v spolupráci s PF UP Prešov a Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove. Banská 
Bystrica: PF UMB, 2004. 
141 www.osf.sk/Slovak/ClientFiles/Programs/16/kluby01.rtf 
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Zbor Cirkvi bratskej Michalovce Rómsky Klub dobrej zvesti 
Združenie seleziánskej mládeže 
DOMKA 

Bardejov Bari jag 

 
Rómske osady v obciach Krížová Ves a Ľubica  

Prácu organizuje Komisia pre mládež /KpM/ zabezpečujúc kultúrne podujatia a letné 
tábory, evanjelizačné aktivity. Plánuje otvoriť centrum s klubom a kaplnkou priamo v osade. 
Práca v týchto osadách je súčasťou aktivít KpM v Spišskej diecéze v regiónoch Orava, Liptov 
a Spiš. Od roku 2000 KpM vedie Diecéznu animátorskú školu, ktorá má aj prvých rómskych 
absolventov. Animátori sa školia dva roky a následne vo farnostiach pracujú s mládežou.142 
 
Bardejov – sídlisko /rómska osada/ Poštárka 
 Seleziánske stredisko pastorácie Rómov je zamerané na prácu s mládežou a na ich 
voľnočasové aktivity, ktoré sú dôležitým bodom evanjelizácie vo filozofii misie dona Bosca, 
zakladateľa rímskokatolíckej Kongregácie Seleziánov.  Venujú sa mnohým činnostiam 
v oblasti sociálnej práce a vzdelávania.143 Jedná sa o jeden z pilotných projektov 
pastoračných centier zakladaných rímskokatolíckou cirkvou priamo v rómskych komunitách. 
 Združenie seleziánskej  mládeže – DOMKA je súčasťou siete 28 stredísk po celom 
Slovensku. Aktivity v stredisku sú zamerané na voľný čas detí a mládeže, výučbu praktických 
zručností, duchovnú a osobnostnú formáciu. Súčasťou objektu je posilňovňa, herňa, klubovňa 
a ihrisko. V jeho priestoroch nacvičuje Detský spevácky zbor Devlereskere čhave. Seleziáni 
a aktivistky Domky navštevujú raz do týždňa rómsku osadu v neďalekých Jarovniciach, kde 
pôsobia podobne ako na Poštárke.  
 
Toporec okres Kežmarok s filiálkou Podhorany 
 Jedná sa o farnosť s rómskou majoritou, kde začal pôsobiť od roku 1999 kňaz Jozef 
Červeň, ktorý organizuje animátorov v práci s rómskou  mládežou /väčšina animátorov sú 
Rómovia/. Klubové priestory sú kvalitne vybavené nielen pre voľnočasové aktivity rómskej 
mládeže, ale i pre misijnú prácu cirkvi.144  
 
Lipany 
 Rómske komunitné centrum vzniklo v bývalej ubytovni, okrem ihriska má krajčírsku 
a drevársku dielňu, triedu predškolskej výchovy a práčovňu. Práca s Rómami v Lipanoch 
funguje od roku 1990 a centrum vzniklo ako spoločný projekt  Mestského úradu Lipany 
a Arcidiecéznej charity Košice. Okrem voľnočasových aktivít pre deti realizujú i kurz 
remeselnej zručnosti, varenia a ručných prác. V priestoroch komunitného centra sa 
prevádzkuje aj materská škola a nultý ročník základnej školy s rómskymi asistentmi. Deťom 
sa  venuje katechétka.145  
 
 Nejedná sa samozrejme o vyčerpávajúci súhrn cirkevných aktivít súvisiacich so 
sociálno-misijnou prácou medzi Rómami. Avšak krátkou ilustráciou sme mohli nahliadnuť 
nielen do možností, ktoré cirkvi v súčasnosti využívajú vo svojej práci, ale načrtnúť aj dosiaľ 
nevyužité „otvorené pole pôsobnosti“.  Snaha o nájdenie možnosti podať pomocnú ruku 
v oblasti kde je to skutočne potrebné je zásadnou požiadavkou pri realizácii sociálnej 
zodpovednosti cirkvi v našej spoločnosti. 
 
                                                 
142 http://mesto.sk/prispevky_velke/spisske_podhradie/uspechycirkevnycho1071999720.phtml  5.5.2004. 
143 http://www.dimenzie.sk/2002_03/05tema1.htm 5.5.2004. 
144 http://www.romskelisty.sk/print.php?LANG=slovak&ARTICLE=12 20.4.2004 
145 HAVRAĽOVÁ, D.: “Ja sa neštítim !”In:  Romano nevo ľil. č.594-596, roč. XIII., 2.-15. jún, s. 10.   
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7 Misia a sociálna zodpovednosť cirkvi v práci  Ob čianskeho združenia 
Nádej deťom 
 
 
7.1 Občianske združenie Nádej deťom 
 

Občianske združenie Nádej deťom pôsobí neformálne od roku 1994 v Banskej 
Bystrici a blízkom okolí a zaregistrované bolo v apríli 1998. Cieľom Občianskeho združenia 
Nádej deťom sú podľa manželov Nátherovcov tieto základné body: pomoc rómskym, sociálne 
slabým rodinám pri rovnomennom rozvoji osobnosti detí v telesnej, duševnej i duchovnej 
oblasti uplatňovaním kresťanských princípov v ich živote.  

Programy združenia zahŕňajú misijnú a sociálnu prácu, vzdelávanie 
a voľnočasové aktivity.146  

Na konci roka 2000 bolo združenie vybrané medzi organizácie, ktoré sú považované 
za pozitívne príklady práce v rómskych komunitách na Slovensku pre monitorovací projekt. 
Na objednávku britského Know How Fondu, Deleágcie Európskej komisie v Slovenskej 
republike, Nadácie Otvorenej spoločnosti – OSF v Bratislave a Nadácie pre podporu 
občianskych aktivít. Na základe rozhovorov v združení s pracovníkmi, s cieľovou skupinou a 
so zástupcami spolupracujúcich inštitúcií bola vypracovaná správa o každom projekte v 16 
organizáciách. Správa bola prezentovaná na Úrade vlády začiatkom roka 2001 a to pred 
vládou a pred zástupcami ambasád. 
 
7.1.1 História 
 
„Naša činnosť vznikla ako reakcia na akútny problém našej spoločnosti.“ 147 

 
Začiatkom 90 -tých rokov bolo mnoho rómskych rodín deložovaných do náhradných 

bytov, pretože kvôli strate zamestnania prestali platiť nájomné. Postupom času sa k 
neplatičom pridali aj nerómske rodiny, ktoré boli takisto deložované do náhradných bytov. 
Ťažko sa vyrovnávali so zložitou životnou situáciou a neboli ju schopní bez pomoci iných 
riešiť. V rodinách sú aj v tomto čase veľmi narušené vzťahy. V takomto neprimeranom 
prostredí vyrastajú deti. Preto sa Združenie rozhodlo pomáhať rómskym a sociálne 
neprispôsobivým rodinám v ich položení.  
 
7.1.2 Poslanie 
 
„Cieľom občianskeho združenia je pomáhať rómskym, sociálne neprispôsobivým a 
sociálne slabým rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti detí v telesnej, duševnej i 
duchovnej oblasti uplatňovaním kresťanských princípov v ich živote.“148 
 
7.1.3 Aktivity 
 

Medzi aktivity Občianskeho združenia Nádej deťom patrí pravidelná Klubová činnosť 
počas školského roka zameraná na budovanie zodpovednosti, charakteru detí a slušného 
správania. Taktiež združenie zabezpečuje Voľnočasové aktivity zamerané na rozvoj 

                                                 
146 Praktické zručnosti v službe deťom. Zborník  z tretieho medzinárodného workshopu. Ed.: N. Brádňanská, D. 
Hanesová. Banská Bystrica: KETM PF UMB, 2004. s. 54. 
147 viď. materiály Občianskeho Združenia Nádej deťom. 
148 viď. materiály Občianskeho Združenia Nádej deťom. 
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hudobného, dramatického a výtvarného cítenia. Blokovo sa robia špeciálne Vzdelávacie 
programy o hygiene, zdravej výžive, plánovanom rodičovstve, zdravom životnom štýle. 
Každoročne Občianske združenie organizuje Letné tábory pre deti a športové hry počas 
prázdnin. Samozrejmou súčasťou  práce združenia je Charitatívna pomoc sociálne 
odkázaným rodinám.  
 
7.1.4 Projekty149  
 Doteraz združenie realizovalo viacero projektov. S pomocou obyvateľov domu 
a členov cirkevného zboru zrekonštruovali jeden z bytov na sídlisku Kotva v Banskej Bystrici 
a vytvorili v ňom komunitné centrum. 
 Prvou aktivitou združenia v každej lokalite sú 5-dňové kresťanské biblické kluby 
zamerané na monitoring potrieb komunity a zmenu životného štýlu. Ďalšie aktivity sú 
zamerané na duchovnú formáciu, predškolskú výchovu, doučovanie detí a prevenciu 
záškoláctva v rámci projektu Deti ulice. Medzi osvetové programy sú zahrnuté opakované 
bloky hygieny, prípravy k manželstvu a rodičovstvu a prevencie závislostí. Združenie 
organizuje pravidelné burzy šatstva. V projekte Tolerancia 2000 sa dospelí Rómovia 
zúčastnili tréningov na rozvoj komunikačných zručností a sebapozorovania, celé rodiny 
navštevovali kluby tolerancie a zúčastnili sa tábora Tolerancie spojeného s výletom a 
športovými aktivitami  pre deti. Niektoré z projektov podrobnejšie: 
 
Názov projektu „Bezpečné miesto pre deti“ podporený cez Nadáciu pre deti Slovenska 
(NDS) z programu Hodina deťom, ukončenie január 2002  
Rozvoj osobnosti - vedomosti, empatia, talent, sebadôvera a samostatnosť rozvíjané skrze 
zmysluplné trávenie voľného času boli hlavné ciele projektu. Projekt sa realizoval na dvoch 
miestach, v meste vo voľnočasovom centre združenia a v malotriedke v obci Môlča.  

 Predškolský program vo voľnočasovom centre, v ktorom si deti precvičovali jemnú a 
hrubú motoriku.  

 Základy hygieny tela a ústnej hygieny boli na hygienickom programe. Témy mali 
vzdelávaciu a praktickú časť.  

 Na etickom klube študentky - katechétky sa spolu s deťmi učili ako vychádzať s rodičmi a 
učiteľmi, úcte k starším a autoritám a princípom tolerancie. 

 Čím chceš byť a ako to dosiahneš bola téma o postupnosti krokov mať svoje povolanie 
cez počítačový program Cesta k povolaniu.  
 
Názov projektu „Poznaj svoje práva“  podporený cez KNZM BB, apríl 2002 –január 2003 

 Realizáciou projektu získali deti vedomosti, aké majú práva a z toho vyplývajúce 
povinnosti. Ako si môžu pomôcť pri ich porušovaní od dospelých a ďalej im pomáhať s ich 
uplatňovaním v ich živote. Súčasťou projektu bolo spracovanie informačnej brožúry, ktorá 
napomôže identifikovať porušovanie práv detí a zároveň deti poučí  ako postupovať pri 
riešení situácie v ktorej sú ich práva porušované. 

 Projekt je zameraný predovšetkým na vzdelávaní detí v oblasti práv detí zahrnutých vo 
Svetovom kódexe práv detí. 
 
Názov projektu „Centrá sociálnej pomoci a svojpomocných skupín“ realizovaný cez 
podporu NPOA z prostriedkov Phare – Program ACCESS 2000, august 2002-august 2003 

 Podpora zamestnanosti cez založenie Klubu práce, ktorého náplňou je vzdelávanie 
v sociálnych zručnostiach, ktoré im pomôžu pri riešení problémov ako je komunikácia na 

                                                 
149 LENCZOVÁ, M. et al.: Slovensko-Projekty pre Rómov. Bratislava: OSF, 2002. s. 43. 
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sociálnom úrade, písanie si životopisu, aktívne hľadanie práce, komunikačné zručnosti, 
vypisovanie dotazníkov a žiadostí a prísun informácií o voľných pracovných miestach. 

 Podpora cielenej terénnej sociálnej práce  s rodinami s deťmi v núdzovom bývaní /ktoré 
sa ocitli v náhlej núdzi/ cez návštevy v rodinách, pomocou informovanosti a poskytovaním 
pomoci pri riešení výchovných problémov a záškoláctva.  

 Zmena sociálnej klímy cez neformálne a vzdelávacie programy v oblasti sociálnych 
zručností a rizík pri škodlivom životnom štýle, poskytovanie informácií o škodlivosti 
návykových látok a plánovaní rodičovstva., vzdelávanie v oblasti zdravej výživy a 
hospodárenia v rodine. 
 
Názov projektu „Pomocná ruka“ podporený z Ekumenickej rady cirkví v SR, 1.marec - 
25.december 2003 

 Cieľom projektu je dať rómskym deťom a ich rodičom pomocnú ruku a motiváciu na 
zmenu životného štýlu. Životným štýlom rodín, ktorým sa združenie venuje, je život na 
okraji spoločnosti. Zmenu chce združenie  dosiahnuť systematickou prácou v oblasti 
vzdelávania a sociálnej pomoci. 

 Vzdelávanie zamerané na predškolský program, školský program - zmysluplné 
trávenie voľného času, športové a vzdelávacie programy v oblasti: sexuálnej výchovy, 
riešenia konfliktov, efektívnej komunikácie, protidrogový program, zdravá výživa, práva 
detí, biblické kluby a pobytový tábor. U rodičov poskytujú odbornú pomoc v oblasti 
výchovy detí a riešenia problémov v rodine. Vzdelávanie v oblasti hľadania práce a 
riešenia konfliktov. 

 
Názov projektu: „Zodpovednosť“  podporený z NOS-OSF z Programu Vaš amenge – Pre nás, 
júl 2003-jún 2004 
 

 Cieľová skupina sú sociálne odkázané a neprispôsobivé rodiny. Projekt 
s názvom „Zodpovednosť“ je zameraný na zlepšenie zodpovednosti rodičov za 
zvládanie školského procesu  a výchovy detí. 

 Do realizácie projektu sú zahrnutí rodičia a nesú zodpovednosť za niektoré 
aktivity. Predškolský program pomôže deťom a rodičom zvládnuť vstup dieťaťa do 
1.ročníka ZŠ. Rodičia získavajú návyk pomáhať deťom pri príprave do školy 
a preberajú zodpovednosť za ich vzdelávanie. 

 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ ako: práva detí, 
protidrogový program, zdravá výživa a sexuálna výchova.  

 
Združenie pripravuje alternatívne predškolské zariadenie, kde chcú spolupracovať 

s psychológom, logopédom a s niekoľkými pedagogickými pracovníkmi.  
 Nasleduje porovnanie sociálno-misijnej práce združenia s koncepciou politiky vlády 
súvisiacou s riešením problémov rómskych komunít na Slovensku. Vybrané sú len tie body 
citovanej koncepcie, ktoré hľadajú riešenie v podobnej stratégii akú sme mohli pozorovať 
v cieľoch a aktivitách Občianskeho združenia Nádej deťom.  
 

Výber zo základných téz Koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych 
komunít aplikovaných v sociálno-misijnej práci Občianskeho združenia Nádej deťom150  
nám v nasledujúcej časti pomôže odhaliť možnosti cirkví a misijne zameraných organizácii 
v procese riešenia závažných problémov spoločnosti. 

 

                                                 
150 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
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„Prebiehajúca reforma Európskej únie (EU) má silne podporujúcu a ochraňujúcu 
dimenziu voči menšinám. 
 Rómovia v zjednocujúcej sa Európe čelia podobným výzvam ako ostatné etnické 
skupiny. Sú však považovaní za celoeurópsky špecifickú neteritoriálnu menšinu.“151 

 Potreby spoločnosti otvárajú priestor na kázanie evanjelia. „Sme 
ospravedlnení preto, aby sme konali dobré skutky.“ 152 V súvislosti s komparáciou 
koncepčného zamerania OZ Nádej deťom a základných téz Koncepcie politiky vlády SR 
v integrácii rómskych komunít si ukážeme na možnosti sociálno-misijnej práce pri napĺňaní 
potrieb súčasnej spoločnosti. 
 

SOCIÁLNO-MISIJNÁ PRÁCA  ↔↔↔↔ SPOLOČNOSŤ 
OZ NÁDEJ DEŤOM ↔↔↔↔ KONCEPCIA POLITIKY VLÁDY  

 
 
 
 Podľa Zoltána Baranyho153 existujú významné negatíva socioekonomického vplyvu 
zmeny režimu v postkomunistických krajinách na členov rómskeho etnika, keďže sa 
nedokážu prispôsobiť týmto zmenám a reagovať na racionalizáciu práce v trhovej ekonomike 
doplnením všestranného vzdelania potrebného v nových pracovných príležitostiach. Jeden 
z faktorov problematizácie edukácie rómskej populácie je nedostatočná znalosť úradného 
jazyka. Výskum  z roku 1994154 ukazuje až 45% nezáujem  o výučbu v rómskom jazyku zo 
strany samotných Rómov. Napriek tomu, že sa predstavitelia rómskeho etnika na Slovensku 
snažia o ratifikáciu rómskeho jazyka.  
 
 Postupné, dobre načasované a komplexne spracované prístupy, ktoré vyrovnávajú 
nerovnaké šance a v praxi realizujú rovnosť príležitostí, predstavujú východiská pre dlhodobé 
celospoločenské riešenie. 
 
7.2 Zámery koncepcie integrácie155 
  
 Integrácia je vyvážená stabilná možnosť etnickej skupiny zúčastňovať sa spoločensko - 
ekonomického života krajiny na základe rovnakých príležitostí bez ohrozenia svojej identity 
(jazykovej, kultúrnej), ktorá svojou špecifickosťou prispieva ku kultúrnemu bohatstvu 
spoločnosti.  
 Dosiahnutie integrácie vyžaduje pokračovať vo vytváraní reálnych možností pre 
rovnocenné zúčastňovanie sa na politickom, sociálnom a ekonomickom živote spoločnosti. 
Rómska kultúra je súčasťou spoločného kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky.   
  Koncepcia sa zakladá na partnerstve s mimovládnymi organizáciami, ktorých 
činnosť je výrazným a nezastupiteľným prínosom v riešení situácie rómskej komunity v SR.  

 Problematika vzdelávania sa javí ako prioritný kľúč k riešeniam rôznorodých 
problémov súvisiacich so situáciou rómskej populácie. Je evidentné, že vzdelávanie je len 
nutnou podmienkou a k jej de facto naplneniu je potrebná súhra rôznych činiteľov, ktoré 
priamo alebo nepriamo do problematiky zasahujú.  

                                                 
151 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
152 porovnaj Biblia, List Efezským,  2 kapitola, verš . 10. 
153 Barany, Z.: Roma in Eastern Europe. Cambridge: University of Cambridge, 2002. s. 171. 
154 Tamže. s. 168. 
155 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
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 Prieskumy, ako aj skúsenosti uplynulých rokov 1998 – 2002 ukazujú, že nerovnosť 
šancí rómskych detí v prístupe ku vzdelávaniu je zapríčinená najmä preto, že učebné osnovy 
a vyučovacie metódy reflektujú najmä hodnoty a očakávania majoritnej populácie, čo 
neposkytuje dostatočný priestor pre rozvoj talentu a schopností rómskych detí a učitelia nie sú 
dostatočne pripravovaní zvládnuť výučbu v multikultúrnej triede. Deti taktiež nie sú 
dostatočne pripravené porozumieť vyučovacím pokynom učiteľov v úradnom jazyku, majú 
slabú motiváciu, nemajú pozitívne vzory orientované na vzdelanie, pričom školy sú vzdialené 
od obce niekoľko kilometrov, čo vzhľadom na nízky sociálny a ekonomický status rodín 
predstavuje značnú bariéru a často aj príčinu zaradenia ich detí do teritoriálne bližších 
špeciálnych škôl.  
 Ústavný článok 34 odsek 2 zaručuje občanom patriacim k národnostným menšinám 
právo na vzdelanie v ich jazyku.156 Slovenská ústava a záväzky, ku ktorým SR pristúpila 
v rámci Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov zaručuje príslušníkom 
národnostných menšín právo vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku. SR sa zaviazala 
zabezpečiť, aby na základnom stupni bolo vyučovanie príslušných regionálnych alebo 
menšinových jazykov neoddeliteľnou súčasťou študijných osnov a zabezpečiť aby 
vyučovanie rómskeho jazyka bolo neoddeliteľnou súčasťou študijných osnov na stredných 
školách a odborných školách.  
 Z krátkodobého hľadiska nie je možné zabezpečiť uplatnenie tohto práva aj kvôli 
nedostatočnému počtu kvalifikovaných učiteľov, ktorí by mohli vyučovať v rómskom jazyku. 
Preto je potrebné v horizonte 2004 – 2010 na základe uskutočneného prieskumu potrieb 
bezodkladne vypracovať dočasné opatrenia s cieľom pripraviť dostatočný počet pedagógov 
vyučujúcich v rómskom jazyku.  
 Negatívne postoje časti majority voči rómskej menšine sa významne spolupodieľajú 
na súčasnej neuspokojivej situácií rómskej menšiny. Obsah a metódy vzdelávania detí už od 
najnižšieho veku je jedným z najúčinnejších prostriedkov na dosahovanie vymedzeného 
integrujúceho cieľa. V obsahu a metóde vzdelávania by mali byť prítomné dva významné 
komponenty: vzdelávanie k ľudským právam a vzdelávanie zohľadňujúce princípy 
multikulturality .  
 
7.3 Vzdelávanie k ľudským právam157 
 
 Vychádzajúc z odseku 33 Viedenskej deklarácie a Akčného programu, ktoré boli 
prijaté Valným zhromaždením OSN na Svetovej konferencii k ľudským právam z roku 1993, 
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v decembri 1994 vo svojej rezolúcií 1994/184 Dekádu 
pre vzdelávanie k ľudským právam na obdobie od 1. januára 1995 do 31. decembra 2004. 
Aktívnu úlohu pri efektívnom implementovaní a posilňovaní vzdelávania k ľudským právam 
na všetkých úrovniach vzdelávania zohrávajú národné vlády. Pre splnenie tejto úlohy je 
nevyhnutná aktívna spolupráca s národnými ľudsko – právnymi inštitúciami 
a mimovládnymi organizáciami.  
 Úroveň vzdelávania k ľudským právam na všetkých úrovniach vzdelávania nie je 
možné pokladať za uspokojivú, ako to potvrdzujú hodnotiace správy medzinárodných 
organizácií v oblasti ľudských práv. Je potrebné, aby MŠ SR, ako rezortný orgán štátnej 
správy, v období 2004-2006 pripravil a finančne zabezpečil Národný plán výchovy v oblasti 
ľudských práv ako systémový krok na odstránenie existujúcich nedostatkov. 
 
 

                                                 
156 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
157 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
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7.4 Sociálna oblasť158 
 
Dočasné vyrovnávacie opatrenia MPSVaR SR je potrebné v krátkodobom  a strednodobom 
horizonte (2003 - 2006) zamerať na: 

� vytvorenie legislatívnych podmienok pre terénnu sociálnu prácu na úrovni miestnej 
štátnej správy i samosprávnej úrovni, zaviesť terénnu sociálnu prácu do katalógu 
pracovných činností pre verejnú službu, 
� vytvorenie legislatívnych podmienok pre sociálnu prácu na úrovni mimovládnych 
organizácií a iných neziskových inštitúcií a podporu agentúr sociálnych poradenstiev 

 
7.5 Multikultúrne vzdelávanie159 
 
 Podmienkou vytvorenia priestoru pre integráciu menšín, najmä Rómov do spoločnosti 
významne podmieňuje zmena negatívnych postojov časti majoritného obyvateľstva. Tú 
možno dosiahnuť systematickou zmenou obsahu vzdelávania. 
V rezorte MŠ SR je nevyhnutné prijať opatrenia v strednodobom (2003-2006) a dlhodobom 
(do 2010) horizonte160: 
� pripraviť koncepciu integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže s cieľom 

vyrovnať šance rómskych detí v prístupe ku vzdelávaniu 
� vypracovať správu o podmienkach výchovy a vzdelávania rómskych detí zo 

segregovaných rómskych osád 
� pravidelne monitorovať úspešnosť a školskú dochádzku rómskych detí vo výchovno – 

vzdelávacom systéme 
� zabezpečiť realizáciu alternatívnych foriem predškolskej prípravy detí 
� vypracovať nový zákon o výchove a vzdelávaní, ktorého súčasťou bude aj implementácia 

záväzkov v oblasti vzdelávania vyplývajúca z Európskej charty regionálnych 
a menšinových jazykov 

� vytvoriť Národný plán výchovy a výučby k ľudským právam pre všetky úrovne 
vzdelávania v zmysle odseku 11 Akčného plánu OSN k Dekáde pre vzdelávanie 
k ľudským právam na obdobie 1995-2004. Národný plán by mal byť východiskom pre 
trvalo udržateľnú výchovu a vzdelávanie k ľudským právam aj na obdobie po ukončení 
dekády v roku 2004 

� systematicky zabezpečiť princípy multikultúrneho vzdelávania 
� motivovať žiakov posledných ročníkov ZŠ pokračovať v štúdiu na SŠ a SOU a zabezpečiť 

ich sústavnú prípravu na prijímacie pohovory na SŠ a SOU, v tomto kontexte 
zabezpečiť odbornú prípravu učiteľov ZŠ a asistentov učiteľa. 

  V koncepcii politiky vlády citované dôrazy : Integrácia, Terénna sociálna 
práca, Multikultúrne vzdelávanie, Alternatívne foimy predškolskej prípravy detí, 
Vyrovnávanie šance rómskych detí v prístupe ku vzdelávaniu, Vzdelávanie k ľudským 
právam môžeme sledovať v citovaných cieľoch, aktivitách a konkrétnych projektoch 
realizovaných Občianskym združením Nádej deťom v rokoch 2002 a 2003 /viď. 7.6: 
Projekty OZ/.  
 Podpora terénnej sociálnej práce vo verejnej službe a sociálnej práce na úrovni 
mimovládnych organizácií zo strany vlády môže v budúcnosti výrazne prispieť ku reálnemu 
riešeniu problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na Slovensku.  

                                                 
158 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
159 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
160 http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/4zakladne_tezy.rtf 
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 Projekty tretieho sektora hrajú kľúčovú úlohu v oblasti zlepšovania životných 
podmienok Rómov na Slovensku zasahujúc do všetkých oblastí každodenného života od 
vzdelávania cez rozvoj kultúry až po ľudské práva. Problém nedostatočnej spolupráce 
miestnej samosprávy a ochoty majoritného obyvateľstva komplikuje plnenie cieľov mnohých 
schválených a realizujúcich sa projektov. „Napriek viacerým problémom sa však dá 
konštatovať, že tretí sektor výrazne prispel k zlepšeniu životných podmienok Rómov, 
k zníženiu nerovností a prispel k procesu ich včlenenia do spoločnosti, hoci veľmi malými 
a na prvý pohľad nepozorovateľnými krokmi.“161 
 
 
 
7.6 Projekty OZ  
 
7.6.1 Projekty realizované v roku 2002  
 
Názov projektu „Bezpečné miesto pre deti“ podporené cez Nadáciu pre deti Slovenska 
(NDS) z programu Hodina deťom, ukončenie január 2002  
 
Názov projektu „Tréningy dobrovoľníkov“  cez Komunitnú nadáciu Zdravé mesto Banská 
Bystrica (KNZM BB), ukončenie január 2002 
 
Názov projektu „Rómske dieťa škola“ cez Nadáciu otvorenej spoločnosti - OSF Bratislava, 
ukončenie september 2002 
 
Názov projektu „Poznaj svoje práva“ cez KNZM BB, apríl 2002 –január 2003 
 
Názov projektu „Nová šanca“ cez program Okrúhly stôl Ekumenickej rady cirkví v SR, máj 
2002 - december 2002 
 
Názov projektu „Vzdelávací program v oblasti práv detí“  cez British Embassy Bratislava 
júl 2002-marec 2003 
 
Názov projektu „Vzdelávací program pre Kotvu“  cez dotáciu od Mesta Banská Bystrica, 
júl 2002-december 2002 
 
Názov projektu „Poznaj svoje práva“ cez NDS z programu Hodina deťom, august 2002-
marec 2003 
 
Názov projektu „Centrá sociálnej pomoci a svojpomocných skupín“ cez podporu NPOA 
z prostriedkov Phare – Program ACCESS 2000, august 2002-august 2003 
 
Názov projektu „Evaluácia projektu OZ Nádej deťom“  podporeného NDS z programu 
TRUST, september 2002 - február 2003 
 
 
 
 

                                                 
161 JURÁSKOVÁ, M. a KRIGLEROVÁ, E.: ok 2003: Prísupy Slovenska k riešeniu rómskej problematiky. In: 
Romano nevo ľil. č. 625-629, roč. XIV., 29.12-25.1.2004. s. 10. 
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7.6.2 Projekty realizované v roku 2003 
 

Názov projektu „Poznaj svoje práva“  podporený cez Komunitnú nadáciu Zdravé mesto 
v Banskej Bystrici , apríl 2002 –január 2003 
 
Názov projektu „Vzdelávací program v oblasti práv detí“  cez British Embassy Bratislava 
júl 2002-marec 2003 
 
Názov projektu „Užitočne strávený čas“ cez dotáciu od Mesta Banská Bystrica, marec 2003 
- december 2003 
 
Názov projektu „Poznaj svoje práva“ cez NDS z programu Hodina deťom, august 2002-
marec 2003 
 
Názov projektu „Centrá sociálnej pomoci a svojpomocných skupín“ cez podporu NPOA 
z prostriedkov Phare – Program ACCESS 2000, august 2002-august 2003. Podpora 
zamestnanosti cez založenie Klubu práce 
 
Názov projektu „Evaluácia projektu OZ Nádej deťom“  podporeného NDS z Programu 
TRUST, september 2002 - február 2003 
 
Názov projektu „Nenič svoje múdre telo“ cez Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky, február 2003-december 2003 
 
Názov projektu „Pomocná ruka“ podporený z Ekumenickej rady cirkví v SR, 1.marec - 
25.december 2003 
 
Názov projektu „Zodpovednosť“  podporený z NOS-OSF z Programu Vaš amenge – Pre 
nás, júl 2003-jún 2004 
 
Názov projektu „Rómska žena v rodine a v spoločnosti“  podporený z NOS-OSF 
z Programu Ženy v spoločnosti,  
október 2003 - september 2004 
 
Názov projektu: „ Stratégia“   podporený z Komunitnej nadácie Zdravé mesto v Banskej 
Bystrici, jún – december 2003 
 
Názov projektu: „Zóna bezpečia“  cez Nadáciu SOCIA - nadácia pre podporu sociálnych 
zmien, 
november 2003 - október 2004 
 
Tréningový program NDS a ICDI: „Rozvoj metodiky práce s deťmi a mládežou 
zameranej na rozvoj životných zručností“  
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Záver          
 
  
 

Text obsahuje úvod do Misiológie bez podrobného  rozboru niektorých konkrétnych 
disciplín misiológie, ako je napríklad Antropologický zemepis a Medzikultúrna komunikácia, 
ktoré sú samostatnými predmetmi. Cieľom textu je oboznámiť čitateľov so základnými 
informáciami súvisiacimi s misiou kresťanských cirkví. Špecificky sa text zaoberá 
i kresťanskou misiou medzi Rómami na Slovensku.  

Druhý medzinárodný kongres pre svetovú evanjelizáciu v Manile v roku 1989 vyzval 
účastníkov k tomu, „aby sa motivovaní Božou láskou delili s ľuďmi o evanjelium a o svoj 
život“.  Božia láska bola zjavená v histórii ľudstva a dokázaná v inkarnácii Ježiša Krista 
a práve ona je motívom misie. 

Úlohou misie je živé a zrozumiteľné zvestovanie Božieho Slova všetkým ľuďom 
v materinskej reči a taktiež pomoc  v oblasti sociálnej práce. V súčasnosti sa ako veľmi 
dôležitá javí ekumenická spolupráca cirkví v misii v súčinnosti s vysporiadaním sa 
s problémom prozelytizmu.  
  Podľa princípov platných v Božom Slove – v Biblii je potrebné, aby cirkev prijala 
sociálnu zodpovednosť vo všetkých oblastiach starostlivosti o človeka. Zároveň je však 
potrebné zameranie na zmenu „vnútorného človeka“, nielen na jeho životné podmienky a na 
jeho sociokultúrne prostredie. Len vtedy misia prináša kvalitatívne zmeny. Súčasťou nových 
prístupov k riešeniu problémov rómskeho etnika môže byť i misijné pôsobenie cirkví. 
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