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Predhovor
Cieľom predkladanej práce je poskytnúť čitateľom
komplexný súhrn informácií súvisiacich s diakoniou ako
akademickou disciplínou v oblasti praktickej teológie
zároveň s jej aplikáciou v diakonickej praxi- špecificky
v diakonickej praxi protestantských cirkví na Slovensku
s dôrazom na súčasné diakonické aktivity evanjelikálnych
cirkvi v tomto prostredí. Vybrané evanjelikálne cirkvi
spolupracovali na zriadení Katedry teológie a katechetiky
na PF UMB v Banskej Bystrici, pričom podpora
teologického štúdia je naďalej jednou z hlavných úloh
Združenia evanjelikálnych cirkví v SR. Predkladaná
vysokoškolská učebnica je úvodom k predmetom
súvisiacim s diakoniou v bakalárskom a magisterskom
štúdiu teológie. Jednou z úloh diakonie ako praktickej
teologickej disciplíny je i analýza konkrétnych výsledkov
diakonickej práce a hľadanie jej nových stratégií. Preto sa
jedná o disciplínu, ktorá je neustále v procese
transformácie, hlavne v súvislosti s praktickými otázkami
vykonávania diakonie v súčasnosti. Rovnako ako ostatné
teologické disciplíny má prvoradú úlohu slúžiť cirkvi.
Ak by sme sledovali dejiny kresťanskej misie, zistili by
sme, že misionári vykonávali i sociálnu službu. Zakladali
školy, nemocnice a iné humanitné inštitúcie. Evanjelizácia
spolu so sociálnou prácou vytvára v dnešnom svete
priestor na efektívnu misiu. Koncepty misijnej práce je
potrebné meniť v závislosti od kultúry a prostredia,
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v ktorom má byť ohlasovaná zvesť o spáse skrze Ježiša
Krista. To je prostredie, v ktorom sa rozvíja diakonia ako
sociálna činnosť cirkvi.
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.
Kristov charakter „ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby
slúžil a kládol svoj život ako výkupné za mnohých“ môže
priviesť diakonických pracovníkov k efektívnemu plneniu
sociálnej zodpovednosti kresťanov.
Nositelia charitatívnych aktivít majú na rozdiel od
sociálneho pôsobenia štátu určite výhodu v rýchlosti
reakcie na neočakávané a pre štát menej viditeľné
záležitosti jednotlivcov. Prostredníctvom svojej činnosti
dopĺňajú prehliadané životné potreby jednotlivcov
a skupín na okraji spoločnosti. Cirkvi a paracirkevné
organizácie majú potenciál poskytovať tieto služby so
špecifickými východiskami a motiváciou. Preto by nám
mohli príklady dobrej praxe aplikované na naše domáce
prostredie poslúžiť ako inšpirácia pre ďalšie rozvíjanie
diakonickej práce.
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Zoznam skratiek
a i. - a iné
ap.- apoštol
ČSSR - Československá socialistická republika
dosl. - doslovne
gr. - grécky
kap. - kapitola
LXX - Septuaginta
NZ - Nová zmluva
nz - novozmluvný
pl. - plurál
pr. - príklad
s. - strana
sg. - singulár
SR – Slovenská republika
sz - starozmluvný
SZ - Stará zmlzva
stor. - storočie
t.j. – to je
7

tzv. – takzvaný
v. - verš
Pri odkazovaní sa na biblické texty používame v práci
skratky podľa určenia, aké udáva Slovenský ekumenický
preklad.1

BIBLIA. Slovenský ekumenický preklad. Banská Bystrica: Slovenská
Biblická spoločnosť, 2008.
1
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Úvod
„Dal som vám príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som
vám ja činil.“ (Jn 13,15). V kresťanstve je príkladom
konania dobra Ježiš, ktorý dáva učeníkom sám seba za
príklad. Jeho imperatívom je láska k Bohu a k blížnemu.
Transformácia človeka preto zasahuje vertikálny
aj horizontálny rozmer jeho vzťahov. Imperatív lásky
a milosrdenstva je východiskom kresťanskej etiky.
Dôvod, pre ktorý si ľudia vzájomne pomáhajú, je podľa
východísk sociálnej práce všeobecne prijatá morálka
dobra2 „založená na rozlíšení správneho a nesprávneho,
schopnosti rozlišovať dobro a zlo a v týchto intenciách
konať”.3 Solidarita s ľuďmi na okraji spoločnosti je
súčasťou ľudských spoločenstiev od najstarších čias.
Snaha o komplexnú starostlivosť o ľudí so špecifickými
potrebami sa však vynára až v novodobých dejinách
ľudstva. Podľa Matouška „zakladanie zvláštnych útulkov
pre handicapovaných ľudí a detí bez rodín sa objavuje až
s kresťanstvom“.4 V novozmluvnom kontexte sa diakonia
chápe ako súčasť služby Bohu a blížnemu, spolu so
službou ohlasovania Slova. Preto sú, podobne ako na
biskupov, v NZ uvedené aj požiadavky na osobnosť
diakonov. Medzi nimi absentujú kvalifikačné požiadavky,
ale ustanovenie o starostlivosti o vdovy (1Tim 5, 3-16)
ukazuje, že diakonia, ktorá má pomáhať a nie vytvárať
STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce, 17.
MATOUŠEK, O. Metódy a řízení sociální práce, 22.
4
MATOUŠEK, O. Ústavní péče, 26.
2
3
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napätia v cirkvi, musí mať jasne premyslené a vymedzené
postupy. Okrem biblických východísk sa pri definovaní
základných princípov diakoniky opierame aj o diachrónny
aspekt a o súčasnú prax kresťanskej služby núdznym
nazývanú rôznym spôsobom, avšak reflektujúcu biblický
model diakonickej práce. Z histórie nás zaujíma jednak
vstup kresťanstva na naše územie, ako aj formovanie
modernej vedy o sociálnej práci v súvislosti s ústupom
cirkvi z pôsobenia v tejto oblasti. V každom štáte, ktorý je
postavený na demokratických základoch, je prítomná celá
škála charitatívnych aktivít, realizujúcich sa súčasne so
sociálnou politikou štátu. Tieto súhrnné činnosti potom
vychádzajú z predošlého spoločenského historického
vývoja a tradícií. Problematika sociálnej angažovanosti
cirkvi v protestantizme súvisí s postavením diakonov
v novodobých dejinách cirkví, ale aj s reálnou potrebou
sociálnej pomoci v katechéze a misii. V závere učebnice
preto ako príklady dobrej praxe uvádzame prípadové
štúdie z diakonických služieb realizovaných na
Slovensku.
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1. Definícia diakonie
1.1 Definícia pojmu diakonia
Novotný v Biblickom slovníku k pojmu diakon
uvádza, že pochádza z gréckeho diakonos (διάκονος, οῦ,
ὁ, ἡ) – služobník/čka (Mt 20,26; Jn 2,5-9), neskôr odborný
výraz pre toho, kto sa zúčastňuje nejakej cirkevnej služby
(2Kor 6,4; Kol 1,23-25).5 Autor ďalej upozorňuje, že dané
biblické texty hovoria o služobníkovi, ale bez toho, aby
tým označovali určitý cirkevný úrad.
Podobne aj Nový biblický slovník najprv predstavuje
krátku štatistiku. Dozvedáme sa, že pojem ὁ διάκονος sa
v NZ vyskytuje asi 30 krát, prekladaný na mnohých
miestach ako služobník a s tým spojené slová διακονέω
a διακονία sa objavujú asi 70 krát. Vo väčšine zo 100
prípadov celkového výskytu sa evidentne nejedná
o technický termín, ktorý by sa vzťahoval ku zvláštnej
funkcii v cirkvi.6
Tu môžeme spomenúť aspoň niektoré biblické texty:
„Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, nájde
bdieť! Amen hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a
pristúpiac, bude im posluhovať (διακονήζει).“ Lk 12,37
„Ak mi niekto slúži (διακονῇ), nech ma nasleduje a kde
som ja, tam bude aj môj služobník (διάκονος). Ak mi
NOVOTNÝ, A. Biblický slovník, 269., gramatické ekvivalenty
v maskulíne
a feminíne
Dostupné
z:
https://biblehub.com/greek/1249.htm
6
DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, 164.
5
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niekto slúži, uctí ho Otec.“ Jn 12,26 „Veď je zjavné, že ste
listom Kristovým, ktorý sme my napísali svojou službou
(διακονηθεῖσα v particípiu aoristu pasívneho) a napísali
nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na
kamenných doskách, ale na mäsitých doskách sŕdc.“
(2Kor 3,3).
Tri vyššie spomenuté slová pochádzajú z gréckeho jazyka
koiné, z ktorých sloveso má základný tvar διακονεῖν
(diakonein). Toto sloveso by sme v užšom zmysle slova
mohli preložiť ako „ posluhovanie pri stole, staranie sa
o fyzické potreby niekoho, podávanie jedla ako obete
bohom.“7
„Zdá sa, že nie je žiadna dohoda, či z etymologického
hľadiska tieto dve slová διά (cez, skrze) a ὁ κονιορτός
(prach) tvoria slovo διακονεῖν (diakonizovať), ale
kombinácia týchto dvoch slov zdôrazňuje pokoru.
V antickom gréckom svete totiž služba mala veľmi nízku
pozíciu. Jedine služba štátu bola dôstojná.“ 8
Diakonos je vlastne služobník, ktorý slúži pri stole. Čašník
je stále ὁ διάκονος (Jn 2,5), služba Marty, keď
obsluhovala pri stole (Lk 10,40) a tiež opakovaná služba
Petrovej svokry (διηκόνει v Imperfekte, Mt 8,15) je
diakonia. V Kol 1,7 je Epafras označený ako diakon
Kristov (διάκονος τοῦ Χριστοῦ) a tiež Pavol seba nazýva
7

KLINKEN, J. Van Diakonia: Mutual Helping with Justice and
Compassion, 26.
8
DEWEESE, CH. W. The Emerging Role of Deacons, 11, citované z
KLINKEN, J. Van, 27.

12

diakonom evanjelia a cirkvi. V Sk 19,22, Ef 6,21 a Flm 13
čítame, že iní preukazujú diakoniu Pavlovi a „kontext
ukazuje, že sú pomocníci v evanjelizačnom diele. Inými
slovami sa tu diakonia týka kázania a pastoračnej
činnosti.“9 Neskôr v helenistickej dobe začal tento výraz
označovať tiež istých chrámových či kultových úradníkov.
V Theologisches Wőrterbuch zum Neuen Testament sa
uvádzajú rôzne možnosti všeobecného použitia slova
διάκονος:
1. Služobník pri stolovaní (Jn 5,9).
2. Služobník pána (Mt 22,13). Kresťan je
služobníkom Ježiša, ale zároveň chce slúžiť svojím
blízkym.
3. V prenesenom zmysle slova môže byť človek
služobník duchovnej moci na dobré alebo zlé.
(2Kor 11,14; Ef 3,6). Činnosť služobníka prináša
úžitok moci, v ktorej službe stojí.
4. Apoštol Pavol sa predstavuje ako služobník
(diakon) evanjelia, služobník Kristov (2Kor
11,23) a služobník Boží, vo všetkej námahe
a utrpení, ale tiež vo všetkých ťažkostiach, ktoré
k tejto službe patria. Pavol však častejšie na
označenie svojej pozície vzťahu používa výraz
ὁ δούλος (otrok), (Rim 1,1), ktorý ešte silnejšie

9

DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, 165.
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dáva vyznieť tomu, že
vlastníctvom Ježiša, Boha.

apoštol

je

úplne

5. Timoteus je služobník Boží, lebo zvesťou
evanjelia posilňuje vieru Tesalonických (1Tim 3,13), Epafras je spoluslužobník (σύνδούλος)
apoštola a služobník Kristov (διάκονος τοῦ
Χριστοῦ), Tychikos je verný pomocník v Pánu.
6. Aj pohanská štátna správa je vo výkone svojho
úradu služobníkom Božím, lebo ju zriadil Boh
a dal jej úlohu udržiavať Boží poriadok v tomto
svete (Rim 13,1-4).
7. Pavol ako služobník cirkvi (ἡ ἐκκλησία),
ktorým sa stal v moci, z Božieho riadenia (Kol
1,25). V konečnom dôsledku sú však ako
služobníci cirkvi nič, lebo Boh je ten, ktorý cez ich
službu dal Korintským uveriť (1Kor 3,5).10

1.2 Kristov príklad a kresťanská služba
„Nemá zmysel hovoriť o diakonii vo všeobecnosti, ak jej
uskutočnenie nie je vidieť v jednotlivých potrebách.“11
Významnú výzvu a ukážku k prístupu k službe dáva Pán
Ježiš Kristus v Jn 13. kap. umývaním nôh svojim
učeníkom. „Nielen, že nás poveruje vzájomnou službou,

KITTEL, G. Theologisches Wőrterbuch zum Neuen Testament, 8889.
11
SCHNEEMELCHER, W. Der Dienst Jesu. In: KRIMM, H. Das
diakonische Amt der Kirche, 15.
10
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On sám je nám aj príkladom.“12 Umývanie nôh, ako
poznamenáva Novotný, bolo vyslovene otrockou službou
a to navyše iba pohanských otrokov a nie židovských. Ani
učeníci neboli povinní umývať nohy svojím učiteľom.13
Tu nám znejú slová samotného Pána: „Dal som vám
príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja činil.“ (Jn
13,15). Slová Pána Ježiša sprevádzajú činy, ktorými
dokumentuje svoje učenie a dáva príklad svojim
učeníkom v nasledovaní. Podľa Whitheringtona môžeme
okrem kategórie učiteľa a proroka vidieť Ježiša skôr ako
toho, kto sa stavia nad Zákon, vzhľadom na situáciu, ktorá
vyplýva z Jeho misie. V takom prípade je však Jeho
autorita omnoho vyššia, keďže posudzuje božsky
autorizované prikázania Tóry.14 Ježiš ako učiteľ premýšľal
radikálne nielen po stránke teologickej, ale aj vo veciach
spoločenských, etických a výchovných.15 Z Jeho
pedagogických výrokov vidíme, že učil nielen na voľnom
priestranstve a po domoch, ale aj v synagógach
a v chráme.16 Meyer hovorí o eschatologickej Ježišovej
etike, keďže s Jeho príchodom prichádza aj nová éra
výkladu Zákona s novými štandardami spravodlivosti
pred Bohom.17 Sem patria aj symbolické úkony
MATHISON, J. Každý člen ve službě, 15.
NOVOTNÝ, A. Biblický slovník, 903.
14
BOCK, D. L. Jesus according to Scripture. Restoring the Portrait
from the Gospels, 609.
15
PERES, I. Aspekty výchovy a vzdelávania v antike a v spisoch
Nového zákona, 39.
16
Ibidem, 44.
17
BOCK, D., L. Jesus according to Scripture. Restoring the Portrait
from the Gospels. 613.
12
13
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uzdravenia v sobotu, kedy sa Ježiš slúži ako Zjaviteľ
Božej cesty v naplnení Zákona privlastňujúc si autoritu,
ktorá má východisko v Jeho jednote s Bohom Otcom.
Ježiš interpretuje Boží zákon, rozširuje a reformuje
najdôležitejšie súčasti judaizmu a prezentuje sa ako ten,
ktorý má nad zákonom autoritu.
Ježišova služba sa tiež vyznačovala poslušnosťou. „Tak,
ako On dokonale bol poslušný Tomu, ktorý Ho poslal, tak
stoja učeníci pred Ním. Ako Jeho poslušnosť znamenala
totálne priblíženie sa blížnemu, aby sa naplnila vôľa Jeho
Otca, zjednotiť obe strany, aj Jeho poslušní učeníci sú
postavení do rovnakej pozície.“ 18
Ježišove prvé vystúpenie v nazaretskej synagóge (Lk 4,
18-19) je vyhlásením o roku Pánovej milosti, keď číta zo
zvitku proroka Izaiáša (61. kap.) a uzatvára to tým, že sa
dnes toto slovo naplnilo. Nepokračuje v čítaní časťou
o „dni pomsty“, ktorá podľa hebrejského paralelizmu
patrila do prvej časti a vynecháva zvyšok proroctva.
Naopak, pripomína Božie milosrdenstvo voči pohanom
(Lk 4,25-27). Vyhlásenie o naplnení sa čítaného proroctva
sa týka Jeho poslania zmeniť osud chudobných (Lk 4,18a).
Všetci zajatci, slepí, utláčaní alebo zranení potrebujú
„dobrú zvesť“. Proroctvo z 61,1n bolo určené sklamaným
Židom krátko po babylonskom zajatí. Výraz „utláčaných
prepustiť“ je ale z inej kapitoly (Iz 58,6)19, má sociálny
charakter a nachádza sa v kontexte sociálnych nezhôd
18

SCHNEEMELCHER, W. Der Dienst Jesu, In: KRIMM, H., Das
diakonische Amt der Kirche, 35.
19
BOSCH, D. J. Dynamika kresťanskej misie, 118-129.
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v kmeni Júda, uprostred kritiky zneužívania chudobných
bohatými. Je to v kapitole o pôste. Utláčaných, zranených,
zlomených treba považovať za tých, ktorí sú ekonomicky
zruinovaní, otroci a zovretí v chudobe. Jedine jubilejný
„rok Pánovej milosti“ im mohol poskytnúť východisko
z biedy. Ježiš hlásal a snažil sa o základné zmeny
v spoločnosti svojej éry. Nie však ako revolucionár, ale
ako Boží služobník.
Ježiš učil, že keď sa Syn človeka vráti vo svojej sláve,
vstúpia do večného života tí, ktorí pomáhali utláčanýmhladným, smädným, cudzincom, bez oblečenia, chorým,
väzneným (Mt 25,31-36). Svojou pomocou týmto ľuďom
slúžia podľa Jeho vlastných slov Jemu samotnému, ako
keby pomohli Jemu osobne (Mt 10,40.42). Ako uvádza
Van Dam, dokonca učil milovať nepriateľov, mimo našej
komfortnej zóny, tých, ktorí nás prenasledujú (Mt 5,4348).20 Ježiš učil o dávaní núdznym (Mt 6,1-4) a o poklade
v nebi (Mt 6,19-24). Podľa Malinu sú tieto výroky apelom
na sociálnu pomoc jednotlivca a sociálnu spravodlivosť
v súdobej spoločnosti, realizované pod patronátom
Božím.21 Prirodzený zákon, ako aj Mojžišov zákon,
prikazoval dávanie almužny chudobným. V prvom
prípade Ježiš zdôrazňuje osobnú motiváciu ku dávaniu,
VAN DAM, C. The Deacon. Biblical Foundations for Today´s
Ministry of Mercy, 44.
21
PERES, I. Ježišove rozhovory, 17.; citovaný MALINA, B. J. The
Social Gospel of Jesus. The Kingdom of God in Mediterranean
Perspective, 71-75, 142 (rieši tému aj z pohľadu sociálnej psychológie
kolektívnej/nie individualistickej spoločnosti tej doby).
20
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ktorá nie je založená na ľudskej odplate – vďačnosti
obdarovaných podporujúcej pýchu dávajúcich. Na to
nadväzuje text týkajúci sa odplaty v nebesiach, pričom sa
tu opakuje motív pokrytectva náboženského človeka,
ktorý očakáva materiálne požehnanie a zhromažďuje ho
so sústredením sa na tento svet, ako keby nebol dôležitejší
ten budúci, ktorý príde. Pri dávaní, ako aj pri
zhromažďovaní, máme teda na výber. Ježiš neodmieta
snahu človeka po vyššom dobre vo forme odplaty vo
večnosti, dokonca na ňu upriamuje pozornosť, ako o tom
čítame v príbehu o boháčovi a Lazarovi (Mt 16,19-31).
V kontexte výziev zameraných na život podľa Božích
príkazov je kľúčová láska k Bohu a k blížnemu.
Prvé blahoslavenstvo u Matúša aj u Lukáša uvádza, že
chudobní sú dedičmi Božieho kráľovstva, čo môže
odkazovať na ich pokoru (v Mt 5,3 chudobní duchom a Lk
6,20 chudobní). Howard uvádza, že podľa Matúšovho
evanjelia sú dedičmi Božieho kráľovstva a blahoslavení tí,
ktorí sú osobne znevýhodnení, utláčaní, resp. vystavení
nespravodlivosti. Podľa neho nie je súčasný čitateľ
schopný oceniť zdôraznenie pokory v tejto súvislosti,
keďže je nám známa ako kresťanská cnosť. Vo vtedajšej
spoločnosti to však nebola žiadúca vlastnosť, spoločnosť
a kultúra boli posadnuté statusom s verejným uznaním
jednotlivca aj rodiny. Výroky z blahoslavenstiev
zobrazujú ideál, ktorý je intristicky možné hľadať
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modlitbou a pôstom, navonok prejavovaný láskou k Bohu
a blížnym.22
V evanjeliách je výraz o` ptwco,j (chudobný) kolektívny
termín pre znevýhodnených (10x v Lk, 5x v Mt a Mk).
Typickým príkladom takejto kombinácie životnej situácie
človeka je Lazar (Lk 16,19-31). Jeho príbeh sa líši
od Ježišových podobenstiev tým, že materiálne veci
nezastupujú tie duchovné. Popis rozhovoru týkajúceho sa
posmrtného života dobrého chudobného a bezbožného
bohatého je ilustráciou. Požehnanie svetských vecí sa aj
u židov považovalo za odmenu za pobožnosť, proti čomu
sa aj tu Ježiš jasne vyjadruje. Hriechom je používanie
bohatstva iba pre svoju vlastnú spotrebu a potešenie, nie
jeho vlastníctvo. Teda hriechom je to, keď zabúdame na
trápenie chudobných a postihnutých. Rovnako tak
Ježišova reakcia v Matúšovom evanjeliu na otázku
bohatého mládenca obsahuje výzvu ku starostlivosti
o chudobných (Mt 19,16-22). Následne sa Ježiš
jednoznačne negatívne vyjadruje o bohatých a ich
schopnosti vojsť do nebeského kráľovstva.
Apoštol Pavol pripomína kresťanom: „na dobročinnosť
(konanie dobra) a na vzájomnú pomoc nezabúdajte, lebo
v takých obetiach má Boh záľubu“ (Heb 13,16).

22

HOWARD, C. W. The Gospel of Matthew and its readers: a
historical introduction to the First Gospel, 65 a 80.
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Podrobnejší pohľad, ako na to upozorňujú Masarik23 a
Krupa24, poukazuje na význam dobra, nie len vo vzťahu k
službe blížnym – riešenia nenaplnených a ohrozujúcich
potrieb
človeka
v nepriaznivých sociálnych situáciách, ale ako účasti
obsiahnutej univerzálnym postojom k človeku vôbec.
Tradičné ponímanie konania dobra je v kresťanskej etike
vzťahované k „všeobecnému blahu“. Autori ju spájajú so
„služobnou hodnotou“ a zahrňuje pomocné prostriedky
typu škôl, nemocníc, sociálnych služieb, zásobovanie
energiou, dopravné siete a pod.25 Hodnoty, ku ktorým sa
kresťanská etika hlási sú: láska a spravodlivosť,
poskytovanie vzájomnej podpory - solidarity, a prenášanie
zodpovednosti a kompetencií čo najbližšie k človeku –
subsidiarite a autorite , t. j. prevzatiu zodpovednosti.
Bonhoeffer vo svojej knihe Spoločný život (nem.
Gemeinsames Leben), v jednej z piatich hlavných tém
rozoberá aj tému kresťanskej služby. Píše, že spoločenstvá
tvoria rôzni ľudia. Ale rozmanitosť Božieho stvorenia
nemá byť pre kresťanov dôvodom na panovačnosť, či
zlosť. V spoločenstve je rozdielnosť ľudí zdrojom radosti
a vzájomnej služby. Bonhoeffer sa v tejto kapitole
zameriava na službu; „vzájomná služba lásky má vládnuť
v spoločenstve.“ Spoločenstvo nemôže dovoliť, aby malo
MASARIK, A., KRUPA, S. Pleonektická osobnosť. Evanjelikálny
teologický časopis. 1(2009), 5-15. ISSN 1336-1783.
24
KRUPA, S. Miesto a postavenie poskytovateľov kresťanských
sociálnych služieb v procese decentralizácie a transformácie sociálnej
sféry, 94.
25
PESCHKE, K. H. Kresťanská etika, 458.
23
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neslúžiacich členov. Kto raz do svojho života prijal Božiu
milosť, nemá problém slúžiť, prestať hľadieť na seba
a vlastnú múdrosť. Bonhoeffer tu v tomto kontexte hovorí
o službe Božím slovom, konkrétnou každodennou
pomocou a nosením bremien.26
V poexilnom judaizme sa znova upriamila pozornosť na
starostlivosť o blížnych, napriek tomu, že Židia nie vždy
Mojžišov zákon praktizovali. Platné sz nariadenia však
boli kontextom v ktorom sa tvorila nz teológia.27 Vieme
o podrobných
pravidlách,
ktoré
zabezpečovali
chudobným možnosť prežitia, ako bolo paberkovanie na
poliach a zber zabudnutých plodín (leket a šichcha) a ich
okrajoch (pe´a), vo viniciach (peret a olelot) ako aj
dávanie desiatkov v prospech chudobných v každom
treťom a šiestom roku (ma´aser ani). V každom siedmom
roku bol sabatický rok, kedy sa neobrábali polia a to čo sa
urodilo, bolo pre chudobných. Každý päťdesiaty rok
(milostivý rok) bolo taktiež povinnosťou odpustenie dlhov
a prepustenie otrokov.28 Avšak podľa dobových
záznamov z čias pôsobenia Ježiša, neboli viaceré
nariadené zodpovednosti v judaizme praktizované.29
Almužny boli síce distribuované, ako aj materiálna pomoc
26

BONHOEFFER, D. Gemeimsames Leben. Das Gebetbuch der
Bibel, 78-81.
27
VAN DAM, C. The Deacon. Biblical Foundations for Today´s
Ministry of Mercy, 35.
28
MATOUŠEK, O. et al. Základy sociální práce, 31.
29
VAN DAM, C. The Deacon. Biblical Foundations for Today´s
Ministry of Mercy, 36.

21

chudobným skrze chrám a synagógy, predpokladáme
však, že nepostačovali na pokrytie potrieb chudobných
v tých časoch. Raná cirkev tieto pravidlá prebrala
zbierkami pre chudobných počas bohoslužieb
a eucharistie.
Zásadne
však
etika
Kristových
nasledovníkov vychádzala z dvojitého prikázania lásky
voči Bohu a voči blížnym (Mt 22, 36-40). Ježiš odpovedá
na otázku farizejov týkajúcu sa najväčšieho prikázania
(citátom z Dt 6,5 a Lv 19,18). Podľa Cartera sa opiera
o širší všeobecne známy kontext, pričom citovaním z Tóry
naznačuje nadväznosť na tradíciu a zákon.30 Uvedené
spojenie však explicitne v Tóre nenachádzame, spolu sú
tieto dva príkazy spomenuté napríklad v apokryfe
Testament dvanástich patriarchov a Philo vykladá
Dekalóg potrebou spojenia obidvoch oblastí. Napriek
tomu však Carter považuje Ježišov inak tradičný dôraz,
vzhľadom na spoločenskú a politickú situáciu, za
prevratný. Jeho opis súdneho dňa (Mt 25,31-46)
zdôrazňuje starostlivosť o núdznych ako meradlo
hodnotenia života človeka.31 Podrobnejšie sa ranej
kresťanskej praxi venujeme v časti o novozmluvných
východiskách diakonie (kap. 3.2).

30

CARTER, W. Love as Societal Vision and Counter-Imperial
Practice in Matthew. In: HATINA T. R. (ed.) Biblical Interpretation
in Early Christian Gospels. Volume 2: The Gospel of Matthew, 30-44,
32.
31
Ibidem, 33, 42.
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1.3 Problém sociálnej angažovanosti cirkvi
Počas stáročí sa kresťania snažili starať o chudobných
prostredníctvom právnych úprav a ustanovizní pre
chorých, chudobných a odkázaných na cudziu pomoc.
Jednalo sa nielen o kláštorné hnutia, ale aj o nemocnice,
ktoré v období moderného štátu prechádzajú väčšinou pod
jeho správu a cirkevné štruktúry ustupujú z týchto
charitatívne zameraných pozícií. Napriek tomu ešte
nemôžeme na počiatku novoveku hovoriť o komplexnej
sociálnej politike. V 16. storočí došlo ku rozdeleniu
západného kresťanstva, a tak aj ku transformácii systému
sociálnej zodpovednosti. Luther zaviedol zodpovednosť
svetských a cirkevných úradov za svojich chudobných,
prostredníctvom daní a pokladníc pre chudobných.
Nástup industriálneho kapitalizmu zväčšil spoločenské
rozdiely spôsobom, ktorý nemal v novodobej histórii
obdobu. Rozvoj charitatívnych aktivít v západnej Európe
v prvej polovici 19. storočia bol súbežný s procesmi, ktoré
vyvolal nástup industriálnej civilizácie: zakladanie
tovární, rast miest, vznik robotníctva ako nové
spoločenské vrstvy a v určitej miere aj usilovanie žien o
spoločenské postavenie rovnoprávne s mužmi. Tradičné
väzby ľudí na širokú rodinu aj na miestne obyvateľstvo
boli touto zmenou oslabené. Nositeľmi väčšiny
charitatívnych činností, ktoré dnes vykonávajú
profesionálni sociálni pracovníci, boli v 19. storočí v
európskych krajinách príslušníci vyšších a stredných
vrstiev. Zodpovednosť na starostlivosť o chudobných
postupne preberali štátne orgány, regióny a obce, ktoré ju
23

potom za určitých podmienok mohli delegovať na cirkev.
Sociálna práca vznikla ako samostatná profesijná
špecializácia v priemyselných krajinách západnej Európy
až na konci 19. storočia.32 Charitatívne neštátne
spoločnosti už pred začiatkom 20. storočia zamestnávali
profesionálnych sociálnych pracovníkov, ktorí ľuďom a
rodinám poskytovali finančnú i materiálnu pomoc.
Súbežne s nimi pokračovali vo svojej činnosti cirkevné
rády a denominácie, ktoré boli zamerané na charitatívnu
činnosť. Väčšina z nich sa pri poskytovaní sociálnej
starostlivosti postupne stávala partnermi štátu.33
Podrobnejšie sa históriou sociálnej starostlivosti a
diakonie na našom území zaoberáme v druhej kapitole.
Sociálna zodpovednosť v kontexte evanjelikálnych cirkví
má však špecifický míľnik v samostatnom teologickom
vývoji v reflexii ekumenických dokumentov o misii.
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

32
33

MATOUŠEK, O. et al. Základy sociální práce, 96-98.
Ibidem, 100.
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evanjelikalizmu spájali
zodpovednosťou.

evanjelizáciu

so

sociálnou

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.“ “Sme
povinní šíriť vo svojej krajine biblickú vieru, vieru činnú v
láske...“.34
Po Lausanne (1974) vzniklo podľa Fazekaša medzi
ekumenickými a evanjelikálnymi cirkvami nezdravé
polarizovanie.35 Situáciu mala zmierniť správa
vypracovaná po medzinárodnej porade v roku 1982 pod
názvom „Evangelism and Social Responsibility“. Podľa
Liguša sa v súčasnosti ukazuje ako veľmi potrebná
ekumenická spolupráca v misii, najmä v oblastiach, kde
cirkvi vykonávajú misijnú činnosť na rovnakom území.36
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.37
FALK, G. et al. Nadovšetko láska. Breviár Johna Wesleyho, 56.
FAZEKAŠ, Ľ. Zmierenie medzi národami, In: Úlohy cirkvi v
ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie, 113.
36
LIGUŠ, J. Božie atribúty v misionálnej činnosti cirkví. In:
Teologické princípy misie, 41.
37
Problematikou sa zaoberá Jozef Brenkus v článku Misia,
evanjelizácia a prozelytizmus v kontexte katolícko-turíčneho dialógu,
Evanjelikálny teologický časopis, 2002(1), 51-74.
34
35
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Povinnosťou cirkvi je poskytnúť konvertitom v rámci
následnej starostlivosti vzdelávanie - katechézu. Ako však
pripomína Brenkus, je potrebný komplexný prístup ku
vzdelávaniu a socializácii.38 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.“39 Cirkev je povinná hľadať nové možnosti
sociálnej pomoci v rámci plnenia misijného mandátu
cirkvi.

1.4 Didaktické otázky
1. Zadefinujte diakoniu a vysvetlite jej súvislosti.
2. Z ktorých odborov diakonia čerpá?
3. Aký vplyv má autorita Biblie na jej definovanie
a teoretické východiská?
4. Aké hodnotové miesto má pre diakoniu teológia?
5. Ktoré sekundárne disciplíny sú dôležité pre diakoniu?
BRENKUS, J. Misia a vzdelávanie, prostriedok rozvíjania
harmonickej osobnosti a socializácie. Evanjelikálny teologický
časopis. 2002(2), 64.
39
BRENKUS, J. Rómovia-ohrození či ohrozujúci. In: Úlohy cirkvi
v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie, 80.
38
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6. Z ktorých textov môžeme vidieť Ježišov postoj ku
znevýhodneným ľuďom?
7. Ktoré Ježišove výroky sa týkajú chudobných?
8. Ktoré Ježišove podobenstvá sú
znevýhodnených?
9. Čo nás Ježiš
zodpovednosti?

učí

o našej

zamerané na

osobnej

sociálnej

10. Aké podnety k skúmanej problematike máme v diele
nemeckého
protestantského
teológa
Dietricha
Bonhoeffera?
11. Aké podnety z moderného ekumenického hnutia
nastolili problém sociálnej angažovanosti kresťanov?
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2. Počiatky a história diakonie na našom
území
2.1 Počiatky diakonie po vstupe kresťanov na naše
územie
Diakonia je neoddeliteľnou súčasťou prejavu kresťanskej
lásky. Nižšie riadky sú diachrónnym – aj keď iba
mozaikovitým – prehľadom diakonickej činnosti
kresťanstva na našom území v jednotlivých etapách
vývoja. Sledujú a hodnotia rôzne formy, dôrazy, inštitúcie
a osobnosti v oblasti diakonie. Pre zasadenie do kontextu
historického pozadia sa sledujú politické dejiny, cirkevné
dejiny a v rámci nich diakonia. Vychádza sa z literárnych
a archeologických prameňov. Nezriedka – ako to už
s dejinami Slovenska býva – bolo potrebné budovať na
nepriamych okolnostiach, analógiách, súvislostiach a na
prameňoch, ktoré sa zachovali v šťastnejších krajinách.
2.1.1 Staršia rímska doba (6 – 180)
Kresťanstvo k nám prišlo z Rímskej ríše, ktorá sa do našej
bezprostrednej blízkosti dostala v prvej dekáde pred naším
letopočtom porážkou illýrskych kmeňov obývajúcich
obrovské rovnomenné územie siahajúce od Jadranského
mora až na sever po stredný Dunaj. Aj keď prirodzenú
hranicu tvoril veľtok, niektoré jednotky prekročili rieku
a vojensky sa konfrontovali s kmeňmi Dákov, Basternov,
Kotínov, Osov a Anartiov (podľa tuskulského elogia).
29

V šiestom roku nášho letopočtu sa podmanené kmene
vzbúrili v tzv. Veľkom ilýrskom povstaní, ktoré budúci
cisár Tiberius za pomoci Germanika po trojročnom ťažení
potlačil. Zrejme aj zo strategických dôvodov bolo v tomto
čase Illyrikum rozdelené na nové provincie: Panónia na
severe a Dalmácia na juhu. Hlavným mestom Panónie sa
stalo Carnuntum pri Dunaji, takmer oproti ústiu rieky
Morava. Zrejme už v tomto období Rimania udržiavali ako
svoje predpolie devínske bralo. Carnuntum malo
strategickú polohu, ležalo na križovatke významných ciest
– jantárovej a podunajskej.
Jantárová cesta, ktorou sa do Ríma prinášal žiadaný
artikel, vychádzala z Aquilee, viedla cez Poetio (Ptuj),
Savariu (Szombathely), Scarbantiu (Šopron), kde sa
vetvila a smerovala do Vindobony (Viedeň), resp. do
Carnunta (Petronell), kde prechádzala na územie
„barbarika“ a smerovala k Baltu. Bola to živá tepna
a v menovaných lokalitách už v prvých desaťročiach
vznikali civilné mestá, v ktorých sa usadzovali najmä
vojenskí veteráni, ktorých nasledovali obchodníci,
remeselníci a pod. Postupne sa tu vybudovali pevné cesty,
z ktorých fragmenty sa zachovali dodnes.
Podunajská cesta viedla po vode aj po súši. Tu sa
vybudovali vojenské tábory na strategických miestach,
najčastejšie pri ústiach riek z protiľahlého územia:
Vindobona, Carnuntum, Brigetio (Komárom), Solva
(Esztergom), Aquincum (Budapešť). Prvé štyri boli
30

namierené voči Germánom - Markomanom a Kvádom,
ktorí v 1. storočí vytlačili z týchto pozícií Keltov;
Aquincum proti Sarmatom, ktorí obývali územie medzi
Dunajom a Tisou. Pri táboroch sa vybudovali riečne
prístavy. V polovici storočia – za Claudia – dochádza
k zaľudneniu provincie, ktoré postupuje z juhu a pozvoľna
sa zapĺňa aj vnútrozemie. Narastá význam sídiel Sirmium
(Sriemska Mitrovica), Sopianae (Pécs) atď. Medzitým sa
zahusťuje aj obrana na Dunaji a budujú sa pomocné
tábory. Vojaci z Carnunta budujú sieť pomocných táborov
ako Gerulata (Rusovce), Arrabona (Györ) a pod. Provincia
sa romanizuje.
Nová provincia neušla ani pozornosti kresťanov. Pavol
píše v Rimanom, že od Jeruzalema a okolia až po Illýriu
som naplnil Kristovo evanjelium (15,19). Nie je jasné
„kedy a z ktorého smeru na toto územie vstúpil“; ak sa tak
stalo, tak by išlo „o prvú latinsky hovoriacu provinciu,
ktorú navštívil v priebehu svojej apoštolskej služby
a mohla byť jeho prípravou pre plánovanú latinsky
hovoriacu provinciu Hispániu (Rim 15,24.28)“.40 Tradícia
do Panónie umiestňuje aj ďalšie osobnosti, ktoré Pavol
menuje vo svojom liste do Ríma: Epaineta, ktorý je
prvotinou provincie Ázie pre Krista (16,5), vraj „sv. Peter
ustanovil za biskupa v Sirmiume“.41 Po ňom sa stal
biskupom Andronikus, o ktorom Pavol okrem iného
ATKINSON, B. F. C. Illyrikum. In: DOUGLAS, J. D. (ed). Nový
biblický slovník, 341.
41
TRUCHLÝ, A. Dejiny sv. Církve, 19-20.
40
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hovorí, že ešte pred ním uveril v Krista (Rim 16,7).42
Z Novej zmluvy ešte vieme, že do týchto končín – do
Dalmácie – zavítal aj Titus (2Tim 4,10). O zaujímavom
spojení so Svätou zemou hovorí aj náhrobný kameň43
z rokov 69-70 n.l., ktorý sa našiel v Carnuntune a je
venovaný vojakovi z druhej italskej kohorty zo Sýrie, teda
pochádzajúcemu z útvaru, ktorému velil stotník Kornélius
z Cézarey Prímorskej. Na túto skupinu po Petrovej kázni:
zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč.
Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom,
žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov (Sk
10,44-45). Vyliatie Ducha Svätého na pohanov znamenalo
prielom v kresťanskej misii a muselo rezonovať aj
v samotnej posádke. Aj keď nemožno tvrdiť, že
carnuntský vojak bol kresťanom, platí, že k horlivým
jednotlivcom šírenia kresťanstva treba ako výrazný
evanjelizačný faktor priradiť aj rímsku armádu.
Na začiatku druhého storočia za vlády cisára Trajána
dochádza k „vertikálnemu“ rozdeleniu provincie na
západnú časť Pannonia Superior s hlavným mestom
Carnuntum a na východnú časť Pannonia Inferior s
hlavnými mestami Aquincum a Sirmium. V tesnej
blízkosti vojenských táborov vznikajú tzv. canabaeosady, ktoré zabezpečovali rôzne (hospodárske,
náboženské a nadstavbové) záujmy vojakov. Žili tu
42
43
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najrôznejší remeselníci, rodiny legionárov, stáli tu
chrámy, nevestince, amfiteátre. Canabae boli pod správou
vojska. Pri významnejších lokalitách vznikali aj civilné
osady pod správou magistrátu – Carnuntum, Brigetio,
Aquincum.
O existencii kresťanstva na našom území je len málo
zmienok, ale predsa len sa nachádzajú archeologické
vykopávky a písomné záznamy, ktoré pripúšťajú
kresťanskú interpretáciu. V antickej Gerulate (dnes
Rusovce) sa našli v hroboch z prvej polovice druhého
storočia dve olejové lampičky s vyobrazením ryby
a kotvy. Ryba, po grécky „ichthys“, bola obľúbeným
kresťanským kryptogramom s významom: Ježiš Kristus,
Syn Boží, Spasiteľ. Kotva bola jedným z najstarších
kresťanských symbolov a zobrazovala „nádej na večnú
spásu“.44
Provincia bohatla a v šesťdesiatych rokoch druhého
storočia ju napadli a vyplienili vojská Markomanov
a Kvádov. Reakcia nenechala na seba dlho čakať. Cisár
Marcus Aurélius zorganizoval rozsiahlu odvetnú vojenskú
akciu, ktorá vošla do dejín ako Markomanské vojny.
Opevnil dunajský límes, na ľavom brehu rieky vznikli
predsunuté vojenské tábory: Kelemantia (Iža), či Anavum
(Štúrovo). Ťažisko bojov preniesol na územie protivníka,
teda na naše dnešné územie. Tu sa odohrala aj udalosť so

44
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„zázračným dažďom“, ktorá vzbudila pozornosť
antických spisovateľov – kresťanských aj nekresťanských.
Išlo o to, že v bojoch s Kvádmi sa jedna jednotka dostala
do tesného zovretia protivníka, ktorý jej v horúcom počasí
odrezal cestu k vode na 5 úmorných dní, pričom smädom
trpeli vojaci aj ich kone. Z beznádejnej situácie rímskych
vojakov napokon vyslobodila náhla prietrž mračien, keď
sa vojaci občerstvili a povzbudení rozohnali nepriateľa.
Neobyčajná udalosť sa stala vďačnou témou na
najrôznejšie zobrazenia, či už na minciach alebo aj na
víťaznom stĺpe Marca Aurélia. Pohanskí pisatelia
pripisovali zázračnú udalosť pohanským božstvám
(Jupiter, Hermes), kým kresťanskí prítomnosti
a modlitbám kresťanských vojakov. Prvým z nich bol
Tertullián, ktorý sa vo svojej Apológii odvoláva na list
Marca Aurélia, v ktorom „dosvedčuje, že onen chýrny
smäd, čo trýznil vojsko v Germánii, bol zahnaný dažďom,
ktorý vyprosili modlitby vojakov, a náhodou to boli
kresťania“.45 Do tohto obdobia spadá aj prezimovanie
rímskej posádky pri Trenčíne. V roku 180 Marcus
Aurélius zomiera, jeho syn Commodus uzatvára
s Germánmi mier a armáda sa sťahuje späť na rímske
územie.
Z vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že v staršej
dobe rímskej sa ešte kresťanstvo, napriek dotykom,
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v blízkosti nášho územia, resp. na našom území,
neudomácnilo.
2.1.2 Mladšia rímska doba (180-375)
Druhá polovica tretieho storočia znamená vzostup
kresťanstva v Panónii i v jeho susedstve. Aj keď
kresťanstvo v osobe cisára Décia (249-251) zažilo prvé
celoštátne prenasledovanie. Časť cirkvi nevydržala a od
viery odpadla, iní podstúpili martýrsku smrť ako napr.
rímsky biskup Fabian (236-250). O citeľnosti
prenasledovania vypovedá aj stav rímskeho zboru,
o ktorom nasledovný biskup Kornelius (251-253) hovorí,
že „milosť a dobrota Pána v ňom živí 46 kňazov, 7
diakonov, 7 subdiakonov, 42 akolútov, 52 exorcistov,
lektorov, ostiárov a vyše 1 500 vdov a núdznych“.46
Kornelius bol vo svojom zbore zhovievavý a odpadlíkov
po pokání prijal späť do cirkvi. S takýmto postupom
nesúhlasil presbyter Novatianus, ktorý bol rigorózny
ohľadom pokánia a „vystúpil s názorom, že hriešnici
nemajú žiadnu nádej na spasenie, aj keby urobili všetko,
čo je potrebné k skutočnému obráteniu“.47 Naviac sa
Novatian nechal podvodne vysvätiť za biskupa, čo viedlo
Kornelia k zvolaniu synody do Ríma, na ktorej sa
zúčastnilo 60 biskupov a ešte viac kňazov a diakonov.
Synoda rozhodla o vylúčení Novatiana z cirkvi. Jedným

46
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zo zúčastnených mal byť i biskup Successus z Brigetia.48
To nám poukazuje na skutočnosť, že aj na severe Panónie
už bola cirkev pevne ukotvená, s viditeľným vedením.
Taktiež možno predpokladať, že sa v rímskom zbore
mnoho naučil v oblasti charity a získané poznatky využil
vo vlastnom zbore. Zodpovednosť za diakonickú činnosť
vo svojich zboroch ležala na pleciach biskupa. Jeho
úlohou bolo spravodlivo rozdeľovať almužny medzi
siroty, vdovy, postihnutých a cudzincov; postarať sa o
opustených a nemocných bez rozdielu, či šlo o priateľov
alebo nepriateľov, domácich alebo cudzích; postarať sa o
výchovu sirôt, o ich adopciu do nových rodín, o ich svadby
a uplatnenie v živote; pokúšať sa nájsť prácu pre tých, čo
boli bez práce; sýtiť hladných a odievať nahých; pomáhať
tým, čo boli uvrhnutí do väzenia; poskytovať pohostinstvo
cudzincom, Postarať sa o riadny pohreb kresťanov do
zeme; organizovať zbierky na pomoc prenasledovaným a
na podporu ostatných cirkevných obcí postihnutých
pohromou alebo prenasledovaným.
Samozrejme, realizácia týchto úloh bola nad sily jedného
človeka a preto začali biskupi veľmi skoro zriaďovať
diakonát. Charitatívnej službe sa venovali predovšetkým
diakoni, vdovy a panny, ale rovnako hrobári a správcovia
pohrebísk. S týmito funkciami sa stretávame aj na
panónskych kresťanských náhrobných kameňoch
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klerikov: Diaconus49 v Sirmiu, Custor cymeteri50
v Savarii. V Kelemantii, teda na našom území, sa našiel
náhrobný kameň, na ktorom bola časť pohanského nápisu
odtesaná a na takto získanú plochu napísané „vidua
Dionisia“ – vdova Dionisia. Kameň bol použitý
sekundárne pri stavbe pevnosti, teda evidentne privezený
z Brigetia. V tomto prípade vdova neznamená ženu, ktorá
stratila manžela, ale ustanovizeň, ktorá mala „významnú
úlohu v cirkvi v 2. - 4. storočí. Bol to akýsi vdovský rád,
ktorého povinnosťou bolo slúžiť cirkvi, dozerať na ženy
zboru a zvlášť sa starať o vdovy a siroty. Synoda
v Laodiceji r. 364 túto inštitúciu zrušila“.51
Almužny sa v tomto období vyberali dvomi spôsobmi: do
pokladnice, ktorá bola umiestnená v bohoslužobnej
miestnosti, pričom sa od člena očakávalo, že do nej aspoň
raz mesačne prispeje a zbierkami konanými pri
bohoslužbách. Veriaci prinášali aj obetné dary, z ktorých
časť bola určená k sláveniu bohoslužby a zvyšok sa rozdal
chudobným.52
Počiatkom štvrtého storočia, počas vlády Diokleciána
(285-305), došlo k administratívnej reforme územia,
v rámci ktorej sa pôvodná provincia rozštvrtila
a v predmetných lokalitách sa ustanovili nové hlavné
49
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mestá pre civilnú správu, pričom vojenská správa ostala
v pôvodných sídlach. Takto vznikla na severozápade
Panónia Prima s hlavným mestom Savaria (Szombathely);
východne od nej Panónia Valeria s hlavným mestom
Sopianae (Pécs); na juhozápade Panónia Savia s hlavným
mestom Siscia (Sisak) a vedľa nej Panónia Secunda
s hlavným mestom Sirmium (Sriemska Mitrovica).
Sirmium okrem toho bolo aj sídlom civilnej správy tzv.
Panónskej diecézy, ku ktorej patrili okrem panónskych aj
dalmátske a norické provincie.
Koniec vlády Diokleciána je poznamenaný veľkým
prenasledovaním kresťanov, čo dosvedčujú písomné
i archeologické pramene. Veľké bolo prenasledovanie
v Sirmiu, kde bol umučený biskup Ireneus (304); známy
je prípad kresťanských kamenárov, ktorí odmietli pre
cisára Diokleciána vytesať sochu boha Asklepia, za čo
boli utopení v rieke. Martýrskou smrťou skončil Quirinus,
biskup v Siscii, ktorého umučili v Savarii; ako aj
Victorinus,53 biskup v Poetoviu, autor mnohých
komentárov na biblické knihy, z ktorých sa zachoval len
jeden – na Zjavenie Jána. Prenasledovanie pokročilo aj
bližšie k nášmu územiu. V Brigetiu sa zachovala tehla
s porušeným nápisom, ktorý možno čítať nasledovne: „v
ten šťastný deň bratia boli perzekvovaní; oni zomrú, ale
ich duše nebudú premožené a budú sa dlho radovať
v Bohu“ s tvrdením, že nápis sa vzťahuje k perzekúcii z
53
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roku 304. Nápis bol vyrytý ešte do vlhkej hliny pred
vypálením a opečiatkovaný značkou légie I Adiutrix, čo
vedie k úvahám o prítomnosti kresťanov v armáde.
Po odstúpení Diokleciána, kolapse jeho nástupníckeho
systému a po víťazstve Konštantína Veľkého a jeho
príklonu ku kresťanstvu, nastali pre cirkev lepšie časy.
Stopy prítomnosti kresťanstva nachádzame v Gerulate.
Našiel sa tu masívny strieborný prsteň s nápisom: Utere
felix in deo Vintio, ktorý možno preložiť dvojako: „užívaj
šťastne v mene božom, Vintio“, ale aj „užívaj šťastne
v mene boha Vintia“. Prvý preklad je kresťanskou
interpretáciou, druhý poukazuje na pohanské, galské
božstvo. V prospech kresťanskej interpretácie hovorí
výraz „in deo“, ktorý sa vyskytuje práve v kresťanských
nápisoch. V takomto prípade by mohlo ísť o prsteň
cirkevného hodnostára. Zaujímavou pamiatkou je
škridlica z gerulatského rímskeho hrobu, na ktorej je
znázornený kráčajúci Kristus s krížom na pleci.
V jednoduchom zobrazení je nápadný vyplazený jazyk,
ktorý pripúšťa rôzne interpretácie. Ponúka sa prirodzené
vysvetlenie, že autor kresby chcel vyjadriť vyčerpanosť
trpiteľa, ale aj hlbšie, že ide o karikatúru Krista zo strany
ariánov, ktorí mu upierali božstvo. Nie je to nereálna
predstava, lebo práve Panónia sa na viac rokov stala
centrom ariánskeho hnutia, ktoré sa podarilo potlačiť až
Ambrósovi na synode v Aquilei v roku 381. Šírenie
kresťanstva dokumentujú aj nálezy z ľavého brehu
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Dunaja. Sem možno zaradiť zlomky skleneného pohára s
vybrúsenou rozetou pripomínajúcou Kristov monogram
vložený do kolesa nájdeného v lokalite Cífer-Pác. Ďalšou
zaujímavou lokalitou je Devín, kde sa odkrylo až osem
základov rímskych stavieb, ktoré archeologička V. Plachá
označila rímskymi číslami. Pre našu tému je dôležitá
lokalita označená číslom III., ktorú V. Plachá
identifikovala ako „kultový objekt“.54 Išlo „o stavbu
s rozmermi 250x330 cm, múry hrubé 80 cm. Na severnej
strane pripojená úzka chodba ako predsieň. Konštrukciu
tvorili drevené trámy, ktoré boli omietnuté. Na ich
vnútornej strane boli aj zvyšky farebnej omietky“.55
Svojím dispozičným rozdelením stavba pripomínala
včasnokresťanskú cellu memoriae, aké sú známe aj z
iných rímskych pohraničných provincií (v Bavorsku,
Panónii). Túto myšlienku ešte posilnil nález pocínovaného
krížika v kolovej jame. Objekt je datovaný do doby cisára
Valentiniána I. (364-375). Ak je domnienka pravdivá,
jedná sa tu o základy najstaršej kresťanskej stavby na
našom území.
Nové podmienky ovplyvnili aj diakonát. Charita sa mohla
vykonávať verejne bez strachu z prenasledovania. Prvý
cirkevný koncil v Nikaji v roku 325, na ktorom sa
zúčastnil aj biskup Domnius z Panónie, požadoval, aby
zbory vo všetkých mestách vybudovali xenodochia –
54
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zariadenia, v ktorých sa poskytovalo pohostinstvo
cudzincom, staralo sa o chudobných a nemocných.56 Tieto
sa stali anticipáciou neskorších stredovekých špitálov.
Dochádza k zmenám v úradoch. Vytráca sa úloha vdov,
transformáciou prechádza postavenie diakona, keď sa
z jeho služby charita vytráca a je zverená iným
neordinovaným kresťanom a diakonom ostala len liturgia.
V tomto čase prichádza na scénu mníšstvo, ktoré
v mnohých ohľadoch preberá sociálnu prácu.

2.2 Stredovek a nástup osvietenstva
Po páde rímskej ríše boli zavedené rôzne formy
dobročinnosti z ktorých neskôr vychádzali aj charitatívne
inštitúcie vrcholného stredoveku. Od 5. storočia, v čase
poklesu hospodárskeho vývoja sa o chudákov starali
biskupi, podporovaní pápežskými dekrétmi a závermi
koncilov. Od biskupa sa očakávalo, že bude príkladom
osobnej štedrosti a bude nabádať klerikov aj laikov ku
skutkom dobročinnosti. Táto pomoc bola čerpaná aj z
pozemkového cirkevného vlastníctva. Na vidieku mali
významnú úlohu v poskytovaní dobročinnosti kláštory. V
ranom stredoveku boli chudobnými predovšetkým pútnici,
vidiečania, vyslúžilí vojaci, siroty a vdovy.57 V období
vrcholného stredoveku došlo k opätovnému rozmachu
miest a obchodných činností. Po zmene politických
inštitúcií sa dobročinné aktivity presunuli z vidieka späť
56
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do mestského prostredia. Tu pôsobili nové rehoľné rády
a potreby chudobných kompenzovali aj laické dobročinné
aktivity.58 Každý biskup mal podľa kapitulných výnosov
Karola Veľkého povinnosť zriaďovať a vydržiavať vedľa
biskupského paláca zariadenie pre chudobných,
cestujúcich a chorých.59 Na konci stredoveku dochádzalo
v spoločnosti k zmenám, ktoré sa významne dotkli
charitatívnych inštitúcií. Chudoba začala byť chápaná ako
sociálny problém.
Svet pred nástupom osvietenstva žil z veľkej časti ešte v
stredovekom hospodárskom systéme, kedy roľník vyrábal
pre vlastnú potrebu a prebytky predával na mestskom trhu.
Poľnohospodárska výroba sa väčšinou riadila starým
systémom striedania plodín v tradičnom slede a obdobne
tomu bolo u remesiel podriadených cechovým rádom.
Tento nepružný systém nakoniec ovládli obchodníci. V
17. storočí existovali významné charitatívne aktivity
cirkví, podporené ideami reformácie aj protireformácie.
Katolíci a tiež protestanti opätovne oživili ideu služby
Bohu prostredníctvom služby človeku.60 Štruktúry cirkvi
alebo štruktúry s ňou spojené počas celého 18. storočia
pokrývali drvivú väčšinu potrieb chudobných, najnižších
vrstiev žobrákov a tulákov. Zavedenie záložní, boj proti
úžere, nezištná ochrana chudobných, sirôt a vdov,
inštitúcie pre starostlivosť o žobrákov a väzňov a
predovšetkým rozšírenie laických charitatívnych bratstiev
MESSINA, R. Dějiny charitativní činnosti, 75.
Ibidem, 80.
60
IM HOF, U. Evropa a osvícenství, 161-164.
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vo všetkých farnostiach, tvorili osnovu, ktorej cirkev
vychádzala v ústrety každodenným rozmanitým a
nespočetným potrebám.61 Pod vplyvom osvietenstva sa
však v celej Európe mení postavenie cirkví vo filantropii.
Charitatívna činnosť sa stáva súčasťou politického
sociálneho programu moderných monarchií a štátov.
Napríklad Jozef II. zaviedol v rakúskej monarchii v roku
1782 tzv. farské inštitúty chudobných, ktoré podliehali
krajským úradom a boli podporované z verejných
financií.62 Na základe jeho reforiem boli v budovách
bývalých kláštorov zriadené verejné nemocnice a sociálne
zariadenia.

2.3 Diakonia na našom území v 19. a 20. storočí po
súčasnosť
Od 13. storočia vznikajú na území terajšieho Slovenska
charitatívne, sociálne, zdravotné ústavy tzv. lazarety alebo
špitály, napr. Špitál svätej Alžbety (Banská Bystrica).63
Podľa Krupu môžeme v 18. a 19. storočí pozorovať
zvýšenú potrebu ľudí o sociálne služby a nízku schopnosť
spoločnosti reagovať adekvátnym spôsobom na ich
kritickú sociálnu situáciu.64 Ak hodnotíme dejiny
sociálnych služieb Európy v 19. storočí, je potrebné
MESSINA, R. Dějiny charitativní činnosti, 107-115.
MATOUŠEK, O. Základy sociální práce, 95.
63
BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A. – HIRT, B. Tretí sektor v
Banskej Bystrici – história a súčasnosť, 10.
64
KRUPA, S. et al. Rozvoj komunitných sociálnych služieb.
Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej a
pracovnej integrácie ich obyvateľov, 8.
61
62
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rozlišovať vývoj sociálnych služieb v západnej Európe, v
strednej, resp. východnej Európe a vo východoeurópskom
bloku bývalých socialistických štátov. Demokratické
krajiny a štáty s centrálnym autoritatívnym riadením riešili
sociálnu starostlivosť o občanov rozdielnym spôsobom. V
19. storočí mali výrazne sociálny a masový rozmer spolky
miernosti alebo striezlivosti. V roku 1848 ich fungovalo
okolo 500. Pohronský spolok (1985) združoval
katolíckych vzdelancov a v roku 1847 založil Karol
Kuzmány Spolok všeobecnej vzdelanosti v Banskej
Bystrici a Karolína Dexlerová ženský spolok.65 Od roku
1900 a až do roku 1950 boli udržiavané a zakladané veľké
inštitúcie. Napr. ešte v roku 1904 boli zriadené dva štátne
detské domovy: v Košiciach a v Rimavskej Sobote.66
Komunistická vláda na našom území túto sústavu
sociálnych zariadení scentralizovala a prakticky zrušila
neštátny sektor. V bývalom Československu (po r. 1945)
nachádzame veľkokapacitné sociálne zariadenia, ktoré
slúžia pre rôzne postihnutých občanov (telesne postihnutí,
duševne postihnutí rôzneho veku). Takáto situácia bola aj
v celej západnej Európe. Až do roku 1947 bol vývoj
služieb takmer porovnateľný so susednými krajinami v
Európe. Nástup komunistického režimu odmietol prijať
reformy v sociálnej sfére. Štát, ktorý riadil centralisticky
všetky oblasti života v spoločnosti (školstvo,
hospodárstvo, kultúru, sociálne zabezpečenie), prebral v
BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A. – HIRT, B. Tretí sektor v
Banskej Bystrici – história a súčasnosť, 10.
66
TOKÁROVÁ, A. (ed.), Sociálna práca, 137.
65
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konkretizovaní sociálnej politiky a sociálnej starostlivosti
inštitucionálny koncept. V 80. rokoch sa začali pomaly a
postupne presadzovať inovatívne formy inštitucionálnej
starostlivosti (denné a týždenné sociálne služby), podľa
potrieb a na základe formulovaných požiadaviek rodín s
postihnutými členmi. Tieto nové trendy súviseli s
aktivitou rodičov, ktorí presadzovali potreby svojich detí.
Socialistické, paternalistické vedenie štátu aj napriek
niektorým pozitívnym zmenám spôsobilo výrazné
zaostávanie sociálnych služieb v ČSSR.67 Stav a úroveň
sociálnych služieb bola charakteristická minimálnou
participáciou občanov na riešení sociálnej situácie,
centrálnym rozhodovaním štátu a segregáciou občanov so
špecifickými problémami.68 Od roku 1970 prebiehajú v
západnej Európe významné procesy zamerané na reformy
sociálnych služieb. Rozvoj tretieho sektora na Slovensku
nastal po roku 1989, prichádza trend sociálneho
podnikania, ktorý je etablovaný v niektorých krajinách
EÚ. Reforma sociálnej politiky Slovenskej republiky po
roku 1989 bola založená na aktívnej politike
zamestnanosti, na liberalizácii a pluralizácii sociálnej
starostlivosti. Sociálna demokracia jasne deklarovala
proeurópsku politiku a urýchlila vstup do Európskej únie,
štát tak koordinuje svoju sociálnu politiku v rámci
komunitárnej politiky členov Európskej únie. Jedným
z inovatívnych prvkov je deinštitucionalizácia sociálnych
služieb, v ktorej sa kladie dôraz na zariadenia rodinného
typu a na sociálne centrá, v ktorých je poskytované
67
68

KRUPA, S. et al., Rozvoj komunitných sociálnych služieb, 12-14.
Ibidem, 17.

45

sociálne poradenstvo. Na Slovensku postupne dochádza
ku decentralizácii štátnej správy a taktiež ku transformácii
sociálnych služieb. Po období postupnej decentralizácie
jednotlivých druhov sociálnych služieb bola v roku 2009
schválená prvá samostatná právna úprava sociálnych
služieb po roku 1989 formou zákona o sociálnych
službách, ktorá je pravidelne aktualizovaná69. Postupne
boli zapojené iné ako štátne, verejné, a teda aj cirkevné
a paracirkevné organizácie do ich poskytovania.
Profilovala sa možnosť uznania týchto poskytovateľov
pre uplatňovanie ich podpory z verejných zdrojov
a štandardy, ktoré musia spĺňať.

2.4 Didaktické otázky
1. Akým spôsobom môžeme pri príprave cirkevnej
diakonie využiť diachrónny prístup?
2. Ako môže byť lokálny cirkevný zbor motivovaný
v oblasti diakonie?
3. Stručne opíšte históriu podmienok pre rozvoj diakonie
na našom území.

Zákon č. 448/2008 Z. z. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára
2009 okrem čl. I § 8 ods. 4, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2013
a § 79 ods. 1 písm. e), ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2011. [vid.
2019-11-11]. Dostupné z: https://www.epi.sk/zz/2008-448 Zmeny
podľa novely – zákona č. 331 a 351/2017 Z. z. o sociálnych službách,
ako aj osobitné predpisy sú dostupné na internete: [vid. 2019-11-11].
Dostupné z: https://www.vssr.sk/odborny-clanok/zmeny-v-zakone-osocialnych-sluzbach-od-1--januara-2018.htm
69
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4. Vysvetlite vplyv sociálneho prostredia na rozvoj
teológie a aká je súvislosť medzi misiológiou a diakoniou.
5. Aké možnosti prináša jednotlivcom a kresťanským
spoločenstvám deinštitucionalizácia sociálnych služieb
v Slovenskej republike?

2.5 Odporúčaná literatúra na ďalšie štúdium
1. MATOUŠEK, Oldřich. Metódy a řízení sociální práce.
Praha, 2003.
2. KRUPA, Slavomír. Miesto a postavenie poskytovateľov
kresťanských sociálnych služieb v procese decentralizácie
a transformácie sociálnej sféry. Bratislava: Ekumenická
rada cirkvi v SR, 2003.
3. Zákon č. 448/2008 Z. z. Tento zákon nadobudol
účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. I § 8 ods. 4, ktorý
nadobudol účinnosť 1. januára 2013 a § 79 ods. 1 písm. e),
ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2011. Dostupný na
internete: https://www.epi.sk/zz/2008-448.

47

3. Diakonát v cirkvi
3.1 Vznik diakonátu
Vznik diakonov a diakonátu ako úradu máme spájať
s perikopou zo Skutkov apoštolov (Sk 6,1-6). Spájanie
vzniku úradu diakona s voľbou diakonov zo Skutkov je
v cirkvi už od čias Irenea (asi 130-200 n.l.). Toto
potvrdzuje aj Nový biblický slovník, kde pri pojme diakon
nachádzame okrem iného: „Za formálne ustanovenie
diakonátu sa všeobecne považuje správa v Sk 6 o tom, ako
cirkev ustanovila sedem mužov s dobrou povesťou, aby
dohliadali na spravovanie fondu pre vdovy.“70
Viacerí autori, napr. aj Hammann, poukazujú, že už
začiatkom 3. stor. patril diakonát k pevným štruktúram
organizovanej cirkvi, v ktorej sa jednotlivé úrady
hierarchicky usporiadali. Diakonát sa stáva iba nižším
stupňom- predstavuje prvý stupeň sviatosti kňazstva.71
To znamená, že diakonát sa stal iba prechodným stupňom
na miesto kňaza. Profesor Wendlant však správne
poukazuje, že „všetky úrady prvotnej cirkvi sú
duchovného charakteru, a preto nie je možné, aby jeden
„duchovný“ úrad bol nadradený druhým.72
Každý úrad v cirkvi je službou, diakoniou. Vyjadruje to aj
nasledujúci citát: „Úrad podľa Ježišovho chápania musí
DOUGLAS, J. D., Nový biblický slovník, 165.
HAMMANN, G., Die Geschichte der christlichen Diakonie, 65.
72
WENDLAND, H. D. Die dienende Kirche und das Diakonenamt.
In: KRIMM, H. Das diakonische Amt der Kirche, 529.
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byť vždy „diakonia“. Nie náhodou ani mimochodom, ale
celkom vedome volí Sväté Písmo toto slovo k tomu, aby
jeho prostredníctvom označovalo podstatu úradu. Gréčtina
ponúkala celú škálu možností, ako označovať úrad
v určitej ľudskej spoločnosti, a to i v náboženskej
spoločnosti – magistérium, autorita, vládca (ἡ ἀρχή,
ἡ ἐξουσία, ὁ ἄρχων). NZ si však nevyvolila žiaden
zo spomenutých výrazov, ale vybrala si taký termín, ktorý
nebol v židovskom ani v helenistickom svete zvyčajný.73
Predstaviteľ určitého úradu slúži. V prvom rade Ježišovi
Kristovi a v druhej línii bratom a sestrám. Za základné
a najvýznamnejšie cirkevné úrady sú niekedy označované:
episkopát (ὁ έπίζκοπος), presbyteriát (ὁ πρεζβύηερος)
a diakonát (ὁ διάκονος). Tieto pojmy nachádzame aj
v terminológii II. Vatikánskeho koncilu. „Teológovia sa
spravidla zhodujú, že najmenej tri pojmy v NZ označujú
určité typy pastorálnej služby: diakonos, presbyteros
a episkopos. Tieto pastorálne služby sa vzájomne
dopĺňajú, ale každý z nich má identifikovateľné
zodpovednosti.“74 Diakonát sa však už od čias cirkevných
otcov spája predovšetkým s úradom. Tento sa v priebehu
dejín vyvíjal, nadobúdal konkrétne črty, vymedzovali sa
jeho práva a povinnosti, ako aj postavenie v cirkevnej
hierarchii. Od počiatku sa s diakonátom spájali určité
[vid.
2010-10-11].
Dostupné
z:
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2006-4/Deus-caritas-estadiakoni.html?co=diakon%E1t
74
PROCHÁZKA, P. Diakonát. Evanjelikálny teologický časopis, 3539., 36.
73

49

úlohy, ktoré sa neskôr špecifikovali čisto k danému úradu.
Preto sa aj v dnešnej dobe očakáva hlavne medzi laickými
členmi, že diakonát a pastorácia nebudú „všeobecné“,
a preto zverené úlohy bude vykonávať poverená osoba
ordinovaná do úradu.
„Jedno nám však musí byť jasné: hoci diakonskú úlohu
v cirkvi majú konať všetci kresťania, predsa od počiatku
boli pre takúto službu v cirkvi vyčlenení aj zvláštni ľudiadiakoni.“75 Ich prítomnosť dala vzniknúť cirkevnému
úradu – diakonátu.
V článku, v ktorom sa Pospíšil zaoberá encyklikou Deus
caritas est, vydanou pápežom Benediktom XVI. v roku
2005, sleduje autor použitie pojmu diakon nasledovne:
„O diakonoch sa v encyklike hovorí na troch miestach.
Pod titulom encykliky sú menovaní spolu s biskupmi,
presbytermi, zasvätenými osobami a veriacimi laikmi.
V článku 23 sa hovorí o diakonovi sv. Vavrincovi
(† 258 n.l.), ktorý mal na starosti charitatívnu činnosť
miestnej cirkvi v Ríme. Z teologického hľadiska má
najväčší prínos článok 21, v ktorom sa tvrdí, že počiatok
existencie diakonov a ich služby sa dá pozorovať v Sk 6,1
-6.“76
Aj keď sa v tejto perikope stretávame s gréckymi pojmami
diakonein a diakonia, boli to slová bežné v reči danej doby
KIŠŠ, I. Ekleziologické chápanie diakonátu na základe vývoja v
evanjelických cirkvách. Evanjelikálny teologický časopis, 15-26, 22.
76
[vid.
2010-10-11].
Dostupné
z:
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2006-4/Deus-caritas-est-adiakoni.html?co=diakon%E1t
75
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a mali iný význam, aký im pripisujeme dnes. Naopak,
v Skutkoch sa vôbec nevyskytuje slovo diakonos
a môžeme tiež podotknúť, že „v tom čase sa ešte úrad
diakona v jeruzalemskom zbore neustanovoval.“77
To nás vedie k opodstatnenej otázke, či v Sk 6,1-6 ide
o diakonát v tom zmysle, ako tomu rozumela cirkev
v neskorších storočiach a ako tomu rozumie dnes. V tejto
súvislosti je zaujímavé, že: „II. Vatikánsky koncil sa pri
odôvodňovaní obnovy trvalého diakonátu zámerne vyhol
odkazu na exegeticky sporné miesto Sk 6,1-6. Príslušná
doktrinálna komisia k tomu poznamenala, že pokiaľ ide
o Sk 6,1-6, medzi exegétmi rozhodne nepanuje jednota
v tom, či muži, o ktorých sa na danom mieste hovorí, by
mali zodpovedať naším diakonom. (AS III/I, 260.)“78
Podobný názor zdieľa aj Kittel, keď tvrdí, že pôvod
diakonátu ako úradu nenachádzame v Sk 6. Môže nám to
poslúžiť iba ako nepriamy zdroj.79 „Určitú váhu má
Lightfootovo tvrdenie, že miesto, ktoré Lukáš tejto
udalosti dáva, dokazuje, že ju považoval za vysoko
významnú.“80 Pojem diakon ako pomenovanie úradu sa do
cirkevného jazyka dostal vďaka Vulgate. Tá prekladá
diakonos slovom minister. Na dvoch miestach NZ však
slovo diakonos neprekladá ako minister, ale používa
novotvar diaconus. „Paulus et Timoteus servi Iesu Christi
PROCHÁZKA , P. Diakonát, 36.
[vid.
2010-10-11].
Dostupné
z:
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2006-4/Deus-caritas-est-adiakoni.html?co=diakon%E1t
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omnibus sancti in Christo Iesu qui sunt Philippis cum
episcopis et diaconis.“ Fp 1,1 Druhý text je 1Tim 3,8.12.
„Diacones sint unius uxoris viri qui filiis suis bene
praesunt et suis domibus.“81„Vulgata (Hieronymus, † 420)
takto zaznamenala presvedčenie post – novozmluvnej
cirkvi, že na týchto dvoch miestach ide o jednoznačné
svedectvo toho, že od počiatku v cirkvi poverovali
kresťanov diakonátom. Nové slovo diaconus označilo
služobníka, ktorý pôsobí v tesnej spolupráci s episkopom
a biskupom.“82

3.2 Novozmluvné východiská
V Novej zmluve nachádzame pojmovú skupinu “diakonia
– diakonos - diakonein” vztiahnutú na dve zdanlivo
odlišné oblasti služby: diakonia slova (Sk 6,4) a diakonia
v zmysle každodennej praktickej služby (Sk 6,1).
Podstatné meno diakonos sa používa v obidvoch týchto
súvislostiach, čo by mohlo vyzerať ako dve odlišné
významové oblasti toho istého slova, ktoré by bolo treba
odlišovať podľa kontextu. Podľa nášho chápania však
použitie toho istého pojmu (služba, služobník, slúžiť)
pôsobí zjednocujúco, aby sa pomocou neho vyjadrovalo,
že rozvíjanie rôznej služby v cirkvi - tak služby slova ako
aj každodennej praktickej služby - je súčasťou služby
tomu istému Pánovi (1Kor 12,5). 1Pt 4,10n chápe túto
rôznorodosť
ako
službu
rôznym
duchovným
81
82
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obdarovaním, ktoré veriaci prijali od Boha a túto výpoveď
ďalej vo v. 11 detailizuje: „Keď niekto hovorí, tak len ako
Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú
uštedruje Boh.“
V určitom zmysle môžeme vidieť spätosť „diakonie
slova“ a „praktickej diakonie“ aj v spôsobe, ako sa
vyskytujú (a) v oslovení adresátov v liste Filipanom a (b)
v zaradení požiadaviek na biskupov a diakonov v 1Tim 3.
Ad a) Oslovenie adresátov listu Filipanom. Okrem
bežných členov zboru („svätých“) sú tu oslovení aj biskupi
a diakoni (Flp 1,1). To naznačuje, že jednotlivé časti tejto
štruktúry v cirkvi nepôsobia autonómne, ale vo vzájomnej
súčinnosti, na ktorú ukazuje v gr. texte predložka „s“ („s“
biskupmi a diakonmi).
Ad b) Podobne môžeme vidieť blízkosť týchto dvoch
foriem služby aj vo formulovaní požiadaviek na biskupov
a diakonov v 1Tim 3,1-13, kde požiadavky na diakonov
nasledujú po požiadavkách na biskupov, a to nie len ich
bezprostredným zaradením za požiadavky na biskupov,
ale aj uvedením začiatku týchto požiadaviek: „takisto aj
diakoni...“. My toto pozorovanie nepovažujeme za
bezvýznamnú a náhodnú skutočnosť, ale za vyjadrenie
skutočnosti, že 1Tim kladie nároky na nositeľov všetkých
foriem služby.
Diakonia slova. V Sk 6,4 pri voľbe diakonov apoštolovia
konštatujú: “My sa však budeme plne venovať modlitbe a
53

službe Slova (τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου). Na túto líniu
nadväzoval aj apoštol Pavol, keď v 1Kor 3,5 konštatuje,
že on a Apollo sú služobníci „(διάκονοι) skrze ktorých ste
uverili...“. Aj v Sk 20,24 vyjadruje, že svoju prácu ako
„službu (τὴν διακονίαν) ... som dostal od Pána Ježiša”.
Podobne aj v 2Kor 3,5-9 konštatuje, že Boh “nás urobil
súcich za služobníkov Novej zmluvy (διακόνους καινῆς
διαθήκης). Túto pozíciu stavia do protikladu voči službe
litery (v SZ) a na vyzdvihnutie ich protikladu vytvára dve
kategórie deskriptorov: starozmluvnú službu označuje ako
„službu smrti“ (ἡ διακονία τοῦ θανάτου) alebo „službu
odsúdenia“ (ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως) a službu Novej
zmluvy označuje ako „službu Ducha“ (ἡ διακονία τοῦ
πνεύματος) alebo „službu ospravedlnenia“ (ἡ διακονία τῆς
δικαιοσύνης).
Diakonia ako praktická pomoc. Naša pozornosť sa
sústreďuje na diakoniu v zmysle sociálnej práce v cirkvi.
Táto časť služby nadväzuje na Sk 6,1, kde sa ἡ διακονία
ἡ καθημερινή83 chápe ako každodenná služba (Ekum.
preklad: každodenné obsluhovanie) v zabezpečení vdov
v cirkvi. Práve tu sú po prvý raz ustanovení diakoni, ktorí
majú mať na starosti praktickú službu obsluhy pri stoloch,
v ktorej môžeme vidieť rozdeľovanie materiálnej
pomoci. Táto pojmová skupina sa neskôr v NZ používa aj
na označenie praktickej služby, ktorú si vyžadujú
PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po
kresťanských autorov, na 654 uvádza, že καθ-ημερινός je odvodený
tvar od „καθ-ημέριος a znamená: „každodenný, po všetky dni, stály“.
83
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okolnosti života jednotlivcov v cirkvi, napríklad Flm 1,13,
kde Pavol konštatuje, že si chcel ponechať Onezima pri
sebe „aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách
pre evanjelium.“ Je v situácii, keď potrebuje pomoc
a Onezimos bol schopný mu túto pomoc poskytnúť.
Vecné predpoklady diakonie. Podľa 1Pt 4,11 sa má
kresťanská služba (diakonia) rozvíjať na základe
predpokladov získaných od Boha: „keď niekto slúži, tak
len z moci, ktorú uštedruje Boh…”. Je potrebné skúmať,
čo to znamená pre praktický výkon diakonie pri jej
každodennom výkone.
Konečný cieľ akejkoľvek formy kresťanskej služby. V 2Kor
6,4 Pavol konštatuje v 1. osobe pl. „Vo všetkom sa
odporúčame84 ako Boží služobníci (ὡς θεοῦ διάκονοι).
Podobne aj v 1Tim 4,6 nachádzame spojenie „služobník
Krista Ježiša“ (διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ). Tieto
formulácie sú veľmi cenné pre chápanie služby v cirkvi
ako služby Bohu resp. Kristovi. To súčasne otvára otázku,
či NZ nepozná aj spojenie „služba“ a „človek“ Ak je naše
hľadanie správne, v súvislosti s cirkevnou službou NZ
nepozná spojenie služobník ľudí, resp. služobník človeka.
Vždy tu ide o službu Bohu medzi ľuďmi. To nepodceňuje
človeka s jeho potrebami, ale človek nie je konečným
Pavol v pluráli niekedy hovorí o sebe, inokedy sa stotožňuje so
svojimi spolupracovníkmi. Viď. SÄNGER, D. (ed.) Der zweite
Korintherbrief: Literarische Gestalt – historische Situation –
theologische Argumentation, 188.
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cieľom tejto služby. Zameranie diakonie na službu Bohu
medzi blížnymi, jasne to formuluje aj Heb 6,10, keď
„posluhovanie svätým“ chápe ako „prejavenie lásky jeho
menu“ a finálny cieľ či diakonie slova alebo diakonie
každodennej pomoci vyjadruje 1Pt 4,11 slovami: „aby bol
vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva
a vláda na veky vekov.“
Pri zameraní na Boha sú zohľadnené potreby človeka.
2Kor 9,1-15 pojednáva o zbierke pre svätých
v Jeruzaleme, ktorá je jednou z foriem diakonickej
činnosti cirkvi v NZ. Pavol tu ukazuje na dosahy diakonie
tak v horizontálnej ako aj vertikálnej rovine:
- v horizontálnej: “odstraňuje núdzu svätých” (2Kor
9,12)
- vo vertikálnej: v dôsledku ich zbierky očakáva, že
praktická pomoc v cirkvi má potenciál ovplyvniť
nielen priame potreby (materiálny kontext), ale aj
duchovný život prijímateľov (“mnohé prejavy
vďaky voči Bohu” v.12). U prijímateľov pomoci
predpokladá aj oslavu Boha (v.13) za to, že sa
darcovia „podriadili Kristovmu evanjeliu“. To má
konzekvencie aj v tom, že „dobrosrdečne sa delíte
s nimi i so všetkými“ (v.13). Znamená to, že aj na
strane darcov a aj na strane prijímateľov počíta
s reflektovaním diania vo vzťahu k Bohu.
Pri sledovaní týchto dosahov nemôžeme prehliadať, že
medziľudská pomoc a zníženie utrpenia jednotlivca
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v akejkoľvek podobe, má zmysel. Na to ukazuje Ježiš
podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37),
pri ktorom sa zameriava na činnosť pomáhajúceho.
Reakcie prijímateľa pomoci necháva mimo pozornosť.
Kresťanská diakonická práca sa má pohybovať medzi
týmito dvomi textami: je ochotná urobiť, čo treba (ako
milosrdný Samaritán), robí tak vo vedomom vzťahu voči
Bohu a uvíta, ak bude prijímateľ pomoci vnímať aj jej
duchovný rozmer.
Z Mt 20,26.28 vyplýva, že diakonia vo svojich rôznych
formách je najvlastnejším spôsobom nasledovania Krista.
Hoci 1Tim nespája svoje kritériá s Ježišovými slovami,
zrejme práve v tomto vymedzení môžeme vidieť
najvlastnejší rozdiel medzi kvalitnou sociálnou prácou
a kvalitnou diakonickou službou. (Ak sociálna práca môže
byť vykonávaná bez náboženského kontextu, diakonická
služba môže byť realizovaná len za predpokladu
duchovných východísk a cieľov u jej vykonávateľov.).
Mt 23,11 postupuje v zmysle paradoxného myslenia NZ
keď konštatuje: Najväčší z vás bude vaším sluhom (ἔσται
ὑμῶν διάκονος)“. Podobne aj Mk 9,35; 10,43 a Lk 22,26.
Práve tu môžeme veľmi jasne vidieť vzťah veľkosti
a služby. Hoci v. 42 by mohol znieť ako radikálne
zastavenie ambícií Kristových nasledovníkov (a kto chce
byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých), nasledujúci
v. 45 ukazuje, že jeho služba všetkým nie je trest, ale cesta
nasledovania Krista (podobne aj Lk 22,27).
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3.2.1 Vykonávatelia praktickej diakonickej práce
NZ ukazuje, že v ranej cirkvi bola diakonia realizovaná
tak (a) prostredníctvom spontánneho zapájania sa
kresťanov do diakonických akcií, ako aj (b)
prostredníctvom na to ustanovených diakonov.
Ad a) spontánne zapojenie kresťanov do diakonickej
akcie. V Sk 11, 27-30 nachádzame zvláštnu reakciu
kresťanov na negatívnu správu. Po Agabovom proroctve,
že bude po celom svete veľký hlad, by bolo prirodzené, že
poslucháči spracujú túto správu tak, že sa predzásobia
alebo si uložia zdroje na obdobie krízy. Ale tu nachádzame
úplne opačnú reakciu – veriaci sa spontánne zapojili do
diakonického aktu: “učeníci (sa) rozhodli, že každý podľa
svojich
možností
podporí
bratov
žijúcich
v Judsku. Urobili teda zbierku a po Barnabášovi a Šavlovi
ju poslali starším“ (v.29n). To ukazuje, že diakonia nie je
len rozdeľovanie cirkevných zdrojov adresátom, ale je to
konanie z lásky, ktoré je pre konajúceho tak významné, že
neváha použiť aj svoje vlastné zdroje. Kontext Sk 11 je
o to cennejší, že sa tak dialo v situácii všeobecného
ohrozenia hladom.
Ten istý postoj pri zapojení do zbierky podáva aj 2Kor 8,4:
(kresťania v Macedónii) „sami nás naliehavo prosili, aby
sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe
svätým.“
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Ad b) Diakonia prostredníctvom zvláštne ustanovených
osôb. Sk 6,1-6 podávajú ustanovenie diakonov ako
špecifickej pozície v službe v rámci cirkvi, keď sa ukázala
potreba zodpovednej sociálnej starostlivosti o vdovy.
Kritériom výberu vhodných siedmich kandidátov bolo, že
majú byť „osvedčení“ a plní: Ducha a múdrosti.
Je pozoruhodné, že tu nachádzame skôr osobnostné
a spirituálne kritériá a z pohľadu dnešnej doby chýba
určenie kvalifikačných požiadaviek. Táto skutočnosť je
pochopiteľná, lebo v nz dobe ešte nebola rozvinutá
profesia sociálneho pracovníka, hoci by mohlo byť
predmetom diskusie, či práve tu nemáme začiatok tejto
profesie. Na druhej strane, požiadavka „osvedčenosti“ a
„múdrosti“ naznačuje, že to majú byť ľudia, ktorí sa vedia
vyrovnávať s výzvami každodennej služby a efektívne ich
riešiť.
V 1Tim 3,8-13 nachádzame o niečo obsiahlejší rozsah
kritérií, ktoré majú diakoni spĺňať. Aj tu sa skúma, či sa
daní jednotlivci osvedčili, podobne ako v Sk 6. Ak sme
tam našli požiadavky, ktoré sa týkali ich spirituality (plní
Ducha) a osobnostného profilu (plní múdrosti), tak tieto
okruhy kritérií podáva aj 1Tim 3.
Ad a) duchovné požiadavky sú vyjadrené očakávaním, že
majú zvnútornenú spiritualitu: nie len, že majú poznať
„tajomstvo viery“, ale majú si ho „uchovávať
v čistom svedomí“, t.j. ich svedomie a tým aj konanie,
má byť v súlade s vierou (1Tim 3,9).
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Ad b) Osobnostný profil diakonov: majú byť čestní, t.j.
osobnosti, ktoré môžu mať dôveru tých, s ktorí sú
odkázaní na ich pomoc. Majú to byť ľudia, ktorí sa
osvedčili a majú zmysel pre mieru v nasledovných
oblastiach:
1.

2.
3.

4.

v medziľudskej komunikácii („nie dvojako
hovoriaci“). Podľa Theodoreta nemajú “byť
osobami, ktoré hovoria jednu vec jednej osobe a
niečo iné inej.”85 To znamená, že nemajú byť
neúprimní a majú mať jednoznačné postoje. Má
platiť to, čo povedia. Pre splnenie tejto
požiadavky sú nutné nie len charakterové, ale aj
vedomostné predpoklady. Preto je potrebné, aby
boli “plní … múdrosti” (Sk 6).
v osobnej spotrebe („nie príliš oddaní vínu“)
v postoji k materiálnym hodnotám („nech sa
nepachtia za nepoctivým ziskom“). Cirkev nemá
hľadať snílkov, ktorí podcenia význam
materiálneho zabezpečenia, ale nemá poverovať
touto prácou ľudí, ktorí by boli v pokušení
privlastniť si to, čo im nepatrí.
v intímnych vzťahoch (majú byť „mužmi jednej
ženy“). Hoci túto požiadavku prekladatelia
prekladajú rôzne (napr.: „raz ženatí“, ako by to
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Theodoret of Cyr: Interpretation of the First Letter to Timothy. cit.in
GORDAY, P. J. Colossians, 1-2 Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus,
Philemon. In: ODEN, Thomas, C. (Gen. ed.) Ancient Christian
Comementary on Scripture, New Testament IX, 174.
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malo vylúčiť možnosť druhého manželstva po
prípadnom ovdovení alebo rozídení sa), v zásade
môžeme túto požiadavku rozumieť ako nárok na
usporiadané intímne vzťahy.
5.
vo vedení zverených osôb: požiadavku dobrého
usmerňovania ich detí a domácnosti môžeme
chápať nie len ako výberové kritérium, ale aj ako
verifikačnú oblasť ich schopnosti viesť zverené
osoby k rastu a tam, kde je to možné aj k tomu,
aby sa znižovala ich závislosť na externej
pomoci.
Pri týchto požiadavkách môžeme konštatovať, že na
diakonov nie sú kladené nároky, ktoré by presahovali
etický štandard Kristovho nasledovníka. Ich vymenovanie
v súvislosti s diakonmi má význam v tom, aby sa znovu
a vážne prehodnocovali pri ich ustanovení do služby.
3.2.2 Múdrosť a „odbornosť“ v diakonii: algoritmus
starostlivosti o vdovy 1Tim 5,3-16
Vyššie sme konštatovali, že NZ zdôrazňuje určitý súbor
požiadaviek na diakonov a medzi týmito požiadavkami
nenachádzame
uvedené
vedomostné
(odborné)
predpoklady. Nemali by sme z toho odvádzať
neprimerané závery, ktoré by podcenili odbornú stránku
tejto činnosti. V NZ nachádzame veľmi premyslené
a z hľadiska
realizovateľnosti
procesov
odborne
formulované požiadavky pre výkon diakonie pri vdovách.
Hoci v židovstve v SZ existovali predpisy o starostlivosti
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o ne (Dt 14,28-29), Holz konštatuje, že v helenistickom
prostredí, kde sa šírila ranokresťanská misia, neexistovala
žiadna regulovaná sociálna starostlivosť86.Preto bolo
sociálne zabezpečenie vdov vážnym problémom. V 1Tim
5,3-16 dostáva Timotej smernice pre jeho riešenie.
Dnešným slovníkom by sme mohli konštatovať, že
vymedzuje oprávnené osoby na prijímanie sociálnej
pomoci, ale aj okruhy jej poskytovateľov. Popri
neinštitucionalizovanom zabezpečení (prostredníctvom
rodinných príslušníkov, sociálneho okruhu, resp. znovuvydaja), ho v presne vymedzených prípadoch ho dopĺňala
inštitucionalizovaná forma zo strany cirkvi (hoci samotná
cirkev si ešte stále vytvárala svoje formy).
Tieto ustanovenia podávajú dvojitú ochranu cirkvi. Na
jednej strane ju chránia pred zanedbaním starostlivosti
o vdovy, pretože aj vo vzťahu k nim platí Ježišovo dvojité
prikázanie lásky (k Bohu a k blížnemu, Mt 22,37-39). Na
druhej strane chránia cirkev pred preťažením, lebo
do starostlivosti cirkvi preberá len tie vdovy, o ktoré sa
nemá kto starať. Podľa Cornelia v tom môžeme vidieť
snahu, aby záber sociálnej starostlivosti zodpovedal
obmedzeným zdrojovým možnostiam cirkvi.87 Tento
postup je pozoruhodný. Nevyberá si len niektoré vdovy,
o ktoré by sa cirkev starala. Zisťuje, kde existujú externé
86

HOLTZ, G. Die Pastoralbriefe, 115.
CORNELIUS, P., 1Timothy. In: WINTLE, Brian (Gen. ed.) South
Asia Bible Commentary. A one-volume commentary on the whole
Bible, 1689.
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„povinné osoby“, pri ktorých je prirodzené, že majú
prevziať starostlivosť. Až pri tých vdovách, ktoré týmto
spôsobom nemôžu nájsť zabezpečenie, určuje, ktoré
z nich majú dostať pomoc prostredníctvom cirkvi. Podľa
kritéria „čím prirodzenejšieho zabezpečenia“ môžeme
tento prístup zoradiť nasledovne:
Mladšie vdovy88sa majú vydať, aby boli zabezpečené
obvyklým spôsobom prostredníctvom rodiny, ktorú spolu
s manželom vytvárajú (1Tim 5,14).
Tie, na ktoré sa nebude vzťahovať predchádzajúca rada,
majú byť materiálne zabezpečené (a) prostredníctvom
svojich detí alebo vnúčat; (b) prostredníctvom svojich
sociálnych vzťahov; (c) prostredníctvom cirkvi.
Ad a) Zabezpečenie vdov prostredníctvom ich detí
a vnúčat (1Tim 5,4). Pavol nariaďuje, že o niektoré vdovy
sa majú starať ich deti alebo vnúčatá. To predpokladá, že
ich deti resp. vnúčatá sú už tejto starostlivosti schopné.
V procese starostlivosti sa majú učiť (imperatív) dve veci:
prvou je: „ctiť“ si vlastnú domácnosť (v. 4). Keď si
uvedomia jej hodnotu, prejaví sa to aj v ich ochote
finančne podporovať ovdovelú príbuznú. Druhou vecou,
ktorú sa majú učiť, je: odmeňovať sa rodičom (dosl.: tým,
ktorí sa narodili skôr) za to, čo pre nich urobili v minulosti.
Toto riešenie zodpovedá stavu riešenia sociálnych otázok v NZ
dobe. Preto ho nemôžeme nekriticky preberať do dnešného kontextu.
Môžeme ale zvažovať, čo tento prístup znamená pre dnešné
vyrovnávanie so stratou partnera a ďalší postoj k životu.
88

63

Nemôžeme prehliadnuť, že Pavol tu pre označenie
prijímateľa pomoci používa podstatné meno, ktoré sa
neviaže len na vdovu-matku, ale zahŕňa aj ďalších
predkov, hoci v tomto texte sa venuje problematike
zabezpečenia vdov. Pri tomto prístupe sú náklady na
starostlivosť „odplatou“ či „darom vďaky“. Starostlivosť
o vdovy v rámci príbuzenských vzťahov podopiera dvomi
argumentami: (1) pozitívnym: „Lebo to je milé Bohu“ (v.
4 – záver); (2) negatívnym: zanedbanie starostlivosti
hodnotí ako zapretie viery (v. 8).
Ad b) Starostlivosť o vdovy prostredníctvom blízkych
sociálnych vzťahov (v. 16). Starostlivosť veriacich žien
o vdovy v cirkvi je ich službou týmto vdovám a súčasne
službou cirkvi, lebo jej umožňuje, aby mohla plniť svoju
úlohu pri „skutočných vdovách“, t.j. pri opustených
osobách, ktoré nemôžu byť zaopatrené cez svoje rodinné
a sociálne vzťahy.
Ad c) Starostlivosť o vdovy prostredníctvom cirkvi sa
mala zabezpečovať až vtedy, ak je vdova „naozaj vdovou“
(v. 5), t.j. nie len že prišla o manžela, ale je osamelá,
a odkázaná na Božiu pomoc („dúfa v Boha; vytrvalo prosí
a modlí sa“). V zmysle ostatných ustanovení textovej
súvislosti to znamená, že nemá ani príbuzných alebo taký
typ sociálnych vzťahov, ktoré by jej mohli pomôcť.
Okrem tohto kritéria v. 9-10 pripájajú ďalšie kritériá pre
prevzatie materiálnej zodpovednosti za vdovy: (1) vekový
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limit (nad 60 rokov); (2) raz vydatá; (3) pozitívne prejavy
jej spirituality v živote a v službe cirkvi (v.10).
Vyššie sme konštatovali, že tieto ustanovenia chránia
cirkev pred tým, že by zanedbala starostlivosť o vdovy.
Na druhej strane chránili ranú cirkev pred zneužívaním
pomoci ľuďmi, ktorí sa počas aktívneho života správali
nezodpovedne a v krízových obdobiach života vyjadrujú
nárok na pomoc zo strany cirkvi.
Podobne to vidí aj Gorday, keď si všíma potrebu odlíšiť
vdovy, ktoré majú dostať pomoc od tých vdov, ktorým
nebude poskytnutá.89 U Hieronýma nachádza výrok:
„Takže on (Pavol) si želá, aby boli cirkvou podporované
len tie, ktoré nemôžu pracovať vlastnými rukami a ktoré
sú skutočne vdovy, čo je potvrdené ich vekom a ich
životom.“90 Odmietnutie kandidátok, ktoré nemali
dostávať podporu je v texte vyjadrené dvomi formami,
tým, že:
a) nebudú „zapísané do zoznamu“ vdov (v. 9), lebo
nespĺňajú kritériá (v. 3, v. 9-10).
b) mladšie vdovy má „odmietnuť“ (v. 11) a odkázať
na pragmatické riešenie sociálnej starostlivosti
o ne prostredníctvom vstupu do manželstva
89
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(v. 14). To im poskytne primeraný rámec pre ich
život a súčasne ich ochráni pred rizikami
a negatívnym správaním, ktoré popisuje v. 13.
Spojením týchto dvoch pohľadov (sociálne
zabezpečenie a životné postoje) ukazuje textová
súvislosť, že u sociálne odkázaných sa môžu
rozvinúť aj ďalšie problémy, ktoré by cirkev
nemala nechávať mimo pozornosti a má hľadať
komplexné riešenia.
Motiváciu tohto prístupu k zabezpečeniu starostlivosti
o vdovy priamo vyjadruje v. 16b: „aby cirkev nebola
zaťažená91, aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne
vdovami“, t. j. aby cirkev mohla plniť svoje reálne
diakonické úlohy.
Vyššie uvedené pozorovania ukazujú, že hoci
v požiadavkách na diakonov nenachádzame explicitne
vyjadrené požiadavky, ktoré by sa týkali ich odbornej
pripravenosti (čo je v nz dobe pochopiteľné), ich práca má
aj svoj odborný profil a vyžaduje si premyslené prístupy
a postupy. Veď samotná skutočnosť „zoznamu“, v ktorom
boli zapísané vdovy, o ktoré sa zbor staral, ukazuje na
systémové vymedzenie poľa sociálnej starostlivosti.
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ANDRIA, S. 1Timothy. In: ADEYMO, T. (Gen. ed) Africa Bible
Commentary, 1501, nevníma toto zaťaženie len z hľadiska
ekonomických možností cirkvi v Efeze, ale aj z hľadiska
udržateľnosti služby ako celku: "Cirkev by však nemala byť tak
zameraná charitatívnu prácu, že by zabudla na svoje centrálne
povolanie.“
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To tiež ukazuje na potrebu premyslenia hraníc. Ak malo
byť v prípade starostlivosti o vdovy, ale aj v iných
formách pomoci, stanovené múdro a objektívne,
vyžadovalo si značnú mieru myšlienkovej práce, aby bola
pomoc pomocou a nie rizikom vzniku napätí v cirkvi.
Kontextualizačná poznámka. Ustanovenia v. 3-16
zodpovedajú stavu spoločnosti v nz dobe. V dnešnom
kontexte, keď existuje aj vdovské a aj dôchodkové
sociálne zabezpečenie, je potrebné citlivo zvažovať dva
okruhy otázok:
a) v ktorých prípadoch má cirkev aktívne vstupovať
do takejto starostlivosti;
b) neuplatňovať mechanicky limity, ktoré sa týkajú
odmietnutia starostlivosti o osoby, ktoré nespĺňali
kritériá podľa tohto textu. Strohý biblicizmus by
viedol k vyradeniu zo starostlivosti osôb podľa v.
6, resp. v. 11-15. Ale uplatnenie takéhoto prístupu
by potom muselo viesť aj k odmietaniu
diakonickej starostlivosti o iné skupiny osôb,
napríklad narkomanov a prostitútky. Preto musíme
pri takýchto textových podnetoch zvažovať, nie
len čo je napísané, ale aj čo bolo cieľom daného
textu - vyradenie týchto osôb z prijímania dobra,
alebo ohľad na obmedzené zdroje miestnej cirkvi,
v ktorej Timotej slúžil.
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3.3 Didaktické otázky
1. Zanedbáva evanjelikálna misiológia a misia sociálne
a spoločensko-politické otázky aktuálnej doby?
2. Prečo je dôležité stanoviť jasné biblické východiská
diakonie?
3. Kto sú vykonávatelia diakonickej práce?
4. Akí by mali byť diakoni podľa NZ?

3.4 Odporúčaná literatúra na ďalšie štúdium
1. PROCHÁZKA, Pavel. Diakonát. Evanjelikálny
teologický časopis. 2002 II.(2), 35-39. ISSN 13336-1783.
2. FILO, Július. Teologické základy diakonie. Bratislava:
EBF UK, 2006.
3. NICHOLS, Harold. The Work of the Deacon and
Deaconess. Valley forge, PA: Judson Press, 1984. ISBN
978-0-8170-1755-2.
4. KEATING, James (ed.) The Character of the Deacon.
Spiritual and Pastoral Foundations. New York: Paulist
Press, 2017. ISBN 978-0-8091-5306-0-51895.
5. WIERSMA, Lori - KUYPER VANDYKE, Connie. The
Deacon´s Handbook. Grand Rapids, MI: Faith Alive
Christian Resources, 2016. ISBN 978-1-59255-458-4.
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4. Diakonia protestantských cirkví na
Slovensku
Teologicko-etické východiská boli konfrontované
s konkrétnou životnou situáciou občanov, v tej ktorej
krajine. Je možné predpokladať, že hlavný motív
evanjelikálnych cirkvi na riešení sociálnych problémov
vyvieral z duchovného prebudenia. Uvedené duchovné
prebudenia boli charakteristické individuálnou vnútornou
zmenou, zmenou postojov, zmenou správania, ktorá
nevyhnutne viedla k misii a sociálno-diakonickým
aktivitám kresťanov v prostredí, kde žili. V minulosti bol
evanjelikálnym cirkvám vyčítaný nedostatočný záujem
o prevzatie sociálnej zodpovednosti cirkvi, hlavne
zo strany Svetovej rady cirkví po konflikte vo vnútri
ekumenického hnutia. Viedol ku samostatnej konferencii
evanjelikálnych cirkví o Svetovej evanjelizácii v Berlíne
v roku 1966 a v Lausanne v roku 1974. Avšak zakladatelia
evanjelikalizmu spájali evanjelizáciu so sociálnou
zodpovednosťou.92 Henžel hovorí o zodpovednosti, ktorá
vyplýva z toho, kým kresťan je, čo by mal robiť, z toho,
čo vie a zo zámeru, ktorý má Boh s jeho životom.93

ŠOLTÉSOVÁ, V., ROBERTSON, R., G. Misiológia so zameraním
na rómske komunity, 61-62.
93
HENŽEL, J. Perseverance of Believers within an Order of
Salvation, 170-187.
92
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4.1 Apoštolská cirkev
V ústave Apoštolskej cirkvi sa nestretávame s termínom
diakonát. V III. časti sú menované cirkevné útvary,
orgány a osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť. Do
tejto skupiny patria biskup, zástupca biskupa, duchovný
správca oblasti a pastor zboru. To ale neznamená absenciu
diakonskej služby v cirkvi. § 4, 2 hovorí nielen o práve,
ale aj povinnosti všetkých členov starať sa o seba formou
návštev, pomoci a výmeny životných skúseností v zboroch
aj rodinách. V tomto vidíme opis akejsi všeobecnej
diakonie každého člena.
Trocha ďalej v § 12, 1 sa dozvedáme, že cirkev si môže na
zabezpečenie svojho poslania vytvárať aj útvary, ktoré sú
právne odvodené od cirkvi a hneď v nasledujúcom § 13
tiež stojí, že pomocou odborov a komisií napĺňa cirkev
svoje poslanie. Spomína sa viacej typov odborov – okrem
iného aj odbor diakonie. Priamo poverený vedením
jednotlivých odborov je zástupca biskupa. V tomto sa už
dá chápať špecifická diakonia, plánovaná a usmerňovaná,
s ustanovenými členmi v službe.
Konečne prichádzame aj k pojmu diakon. Pri právach
a povinnostiach duchovného správcu oblasti je jedným
z bodov vydávanie a odnímanie „Poverenia k duchovnej
službe“ pre starších a diakonov v oblasti. Nasleduje Rada
zboru, ktorej prináleží usmerňovať starších a diakonov do
služby.94
[vid. 2018-10-11]. Dostupné z:
http://www.culture.gov.sk/files/files/stranky/ACS_Ustava.pdf
94
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4.2 Bratská jednota baptistov
Baptisti vyznávajú všeobecné kňazstvo veriacich,
v ktorom sú všetci povolaní k službe podľa darov
Svätého Ducha. Tieto dary sú dané v plnosti a prinášajú
uzdravenie a zmierenie do každej oblasti života. Zbor
uskutočňuje svoje poslanie v určitých okruhoch. Tam
patrí aj evanjelizačná a diakonská aktivita, pastorácia
v rôznych ústavoch a sociálna a charitatívna činnosť.
Veria, že Kristus povoláva niektorých, aby konali službu
duchovného vodcovstva – kázanie slova, vyučovanie
a pastierska starostlivosť.
Vo všeobecnosti uplatňujú princíp dvojakého úradu –
kazateľský a diakonský. Miestny zbor má úlohu vybrať
tých, čo budú stáť v sociálnej a pastoračnej starostlivosti
a spolu s kazateľom slúžiť v duchovnom spravovaní
zboru. Ich služba je preverovaná zborovým
zhromaždením. Služobníci sú ordinovaní na zborových
zhromaždeniach skladaním rúk a modlitbou, spravidla po
ukončení ich teologického vzdelania.
Dozvedáme sa tiež o požiadavkách na diakona, napr. život
v súlade s Písmom, rozpoznanie obdarovania cirkvou,
skúsenosti a prax v zborovej službe a vzdelanie. Rovnako
sa spomína voľba diakonov. Tá je podobná voľbe laických
kazateľov- t. j. tajnému hlasovaniu v rámci celého zboru,
kde je pre zvolenie potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
členov zboru s volebným právom.
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Nedozvedáme sa ale nič o postavení diakonov, o dĺžke
trvania ich služby a o tom, či je ich práca odmeňovaná
mzdou (ako u kazateľa), teda či sú zamestnaní v cirkvi.95

4.3 Cirkev bratská
Cirkev bratská verí, že cirkev je poslaná, aby svojou
službou pomáhala ľuďom v hmotnej a mravnej biede
a zvestovala im záchranu v Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.
V miestnom zbore každý člen vyznáva svoju ochotu niesť
spoločne zodpovednosť za zbor a jeho službu a svoj
záujem o človeka v každej oblasti jeho života.
V článku 12/1 sa zase uvádza, že každý člen má zároveň
právo na pastoračnú starostlivosť zo strany pastiera
a staršovstva, na službu cirkvi (sobáš, pohreb) a primeranú
pomoc cirkvi v ťažkých životných situáciách.
V Hlave III/I čl. 23 sa dozvedáme, že podmienkou
založenia zboru je dostatok členov zabezpečujúcich
samostatnú zborovú prácu v základných oblastiach, medzi
ktoré je zahrnutá aj diakonská služba.
Hlava III/II pojednáva o cirkevných úradoch, kde popri
kazateľoch a vikároch sa spomínajú aj diakoni. Cirkev
pomocou diakonskej ordinácie oddeľuje do služby tých,
v ktorých rozpoznala obdarovanie hlavne k službe
sociálnej a pastoračnej, aby sa týmto spôsobom šírila
Božia láska k všetkým ľuďom. Kandidátov navrhuje
[vid. 2019-04-10]. Dostupné z:
http://www.culture.gov.sk/files/files/stranky/BJB_Ustava.pdf
95
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staršovstvo zboru alebo Rada cirkvi, ak sa má jednať
o celocirkevnú diakoniu. Diakonská služba je sociálneho,
evanjelizačného a pastoračného charakteru. Ordinovaní
diakoni, diakonky môžu slúžiť popri svojom zamestnaní,
ale môžu byť prijatí zbormi alebo Radou do riadneho
zamestnaneckého pomeru. Financovaní sú cirkvou alebo
vykonávajú svoju činnosť v štátnych zriadeniach
diakonického charakteru. Poriadok pripúšťa prechod
diakona do kazateľskej služby, ktorú začína ako vikár
zboru a následne môže byť navrhnutá kazateľská
ordinácia. Raz do roka sa koná konferencia CB, kde právo
zúčastniť sa má aj riaditeľ Diakonie CB, ale je bez
hlasovacieho práva.
Hlava V/XII obsahuje doslovné znenie Sľubu diakonickej
ordinácie. Okrem iného diakon sľubuje, že sa bude riadiť
Božím slovom a usilovať o plnosť Ducha podľa vzoru
prvých diakonov v Jeruzaleme, rešpektujúc pritom
vedenie zboru.96

4.4 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Evanjelická cirkev a. v. na zabezpečenie svojho poslania
na územnom princípe si zriaďuje organizačné jednotky,
charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia
veriacich a vychováva pre nich potrebných odborných
pracovníkov. Člen cirkvi má právo žiadať duchovnú

[vid. 2019-10-11]. Dostupné z:
http://www.cbpo.sk/index2.php?option=com_docman&task=doc_vie
w&gid=2&Itemid=58
96
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a materiálnu pomoc v núdzi a využívať služby cirkevnej
charity.
V časti 6 ústavy tejto cirkvi, ktorej nadpis znie: Cirkevní
predstavitelia, sa stretávame aj s funkciou diakona.
Kandidáti na všetky cirkevné funkcie musia byť mravne
a občiansky bezúhonným členom cirkvi, musia spĺňať
ustanovenia ústavy a cirkevných zákonov a tiež byť
zdravotne spôsobilí. Kandidátov na funkciu diakona
navrhuje senior. Diakona do služby vymenúva
dištriktuálny biskup po prerokovaní v zbore biskupov.
Diakon môže byť menovaný pre zbor, seniorát a dištrikt.
Zároveň dištriktuálny biskup zastrešuje diakonov,
povoľuje im študijný pobyt a neplatené voľno. Z toho sa
teda dá usudzovať, že diakoni sú zamestnancami cirkvi.
V článku
45/3 sa
v
krátkosti
dozvedáme
o konkrétnejšom profile diakona. Za diakona možno
vymenovať člena cirkvi, ktorý absolvoval diakonskú
prípravu, úspešne vykonal predpísané skúšky a bol
ordinovaný za diakona. Aj keď je ECAV známa svojou
diakonickou aktivitou, v rámci Ústavy sa táto funkcia
širšie nerozoberá (obšírnejšie sa pojednáva iba o vyšších
funkciách cirkvi). Neuvádza sa vzťah a postavenie
v cirkvi, práva ani povinnosti . Pravdepodobne sa tomu
venujú iné dokumenty ECAV.97

[vid. 2010-10-11] Dostupné z:
http://www.cbpo.sk/index2.php?option=com_docman&task=doc_vie
w&gid=2&Itemid=58
97

74

4.5 Evanjelická cirkev metodistická
V osobnom spasení človeka je zahrnutá aj kresťanská
misia a služba svetu. ECM v spojení „srdca a ruky“
vyhlasuje vzájomnú podmienenosť a posilnenie osobnej
viery, svedectva a sociálneho konania kresťana. Lásku
k Bohu vždy spája s láskou k blížnemu.
O tom sa viac dočítame v III. časti – Služba kresťanov.
Stredobodom kresťanskej služby je Kristova služba jeho
všeobjímajúcou láskou. Ďalej sa kresťanská služba
prejavuje spoločným životom vďačnosti a oddanosti,
svedectvom a službou, oslavovaním a nasledovaním.
Všetci kresťania sú svojím krstom povolaní, aby túto
službu žili vo svete na Božiu slávu.
Odsek III. tejto časti je venovaný služobnému poslaniu
a službe vedúcich. ECM uznáva, že Boh obdarúva
a povoláva laikov aj ordinovaných služobníkov, medzi
ktorých sú zaradení starší a diakoni, diakonky. Druhí
menovaní sú povolaní slúžiť všetkým ľuďom bez rozdielu.
Môžu pracovať na plný alebo čiastočný úväzok. Zaradení
sú medzi duchovenských členov (sem patria tiež starší,
kazatelia, lokálni kazatelia). Duchovenskí členovia sa
okrem iných predstaviteľov ECM zúčastňujú Farskej
konferencie, ako základnej jednotky vo zväzku ECM,
ktorá je spojovníkom medzi zborom a celou cirkvou.
Zodpovedá pritom za prácu v zboroch ako je plánovanie,
podpora, kontrola a rozhoduje o cieľoch a prostriedkoch
zborov.
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Ako diakoni sú ordinovaní tí, ktorí sú poverení prevziať
vedúce úlohy v diakonickej oblasti a vyučovaním,
zvestovaním a bohoslužbou zmocňovať iných k službe
a pomáhať starším pri vysluhovaní sviatostí. Spoločenstvo
ordinovanej služby je celoživotným záväzkom.
Ordinovaní diakoni si majú byť vedomí Božieho
povolania, ktoré je potvrdené cirkvou a zároveň viesť
život podľa Biblie. Dôležité je preto, ako nás upozorňuje
Poriadok,
pred
ordináciou
starostlivo
skúmať
charakterové, odborné a zdravotné predpoklady.
Zaujímavé je pre nás zistenie existencie Zväzu diakonov
a diakoniek. Ten slúži na vzájomnú podporu, starostlivosť
a zodpovednosť za spoločné poslanie. Diakoni môžu
dostať služobné pridelenie, aby vykonávali pastoračné
služby a tiež sa môžu uchádzať o ordináciu ako starší.
Zvláštnou úlohou diakonov/diakoniek je stelesňovať
služobné poslanie cirkvi, vyjadrovať ho a viesť celý Boží
ľud v tejto službe (čl. 303.2). Pomáhajú cirkvi niesť do
sveta vieru slovom a činom. Sú zmocnení kázať Božie
slovo a pomáhajú starším pri vysluhovaní sviatostí. Môžu
vykonávať iné cirkevné úkony. Za splnenie svojho
povolania k službe vedúcich sú zodpovední Výročnej
konferencii a biskupovi. Majú tiež hlasovacie právo na
Výročnej konferencii, právo zúčastňovať sa všetkých
zasadaní a spolurozhodovať o rôznych otázkach.
Dočítame s tiež o iných právach a povinnostiach
a možnostiach výkonu funkcie diakona. Podstatný tu
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je tiež fakt, že úrad diakona v ECM sa spája tak s mužmi,
ako so ženami.98

4.6 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Ústava nám v úvode predstavuje túto cirkev, jej štruktúru
a funkcionárov. Ich funkčné obdobie trvá 6 rokov
(rovnako dlho trvá aj funkčné obdobie Synody –
najvyššieho zákonodarného a riadiaceho orgánu) Tento
časový limit sa nevzťahuje na pracovníkov v cirkvi, napr.
na duchovných. Do skupiny duchovných patria tiež ďalší
pracovníci – kapláni, léviti. V tomto dokumente sa
nestretávame s pojmom diakon, diakonát. V určitom
zmysle by sa do tejto kategórie dal zaradiť lévita. O ňom
sa dozvedáme, že je tiež duchovným, ak spĺňa predpísanú
kvalifikáciu. Vykonáva tiež kazateľskú, misijnú
a katechetickú službu. Je podriadený duchovnému,
ktorému bol Synodou pridelený. Téme diakonia sa venuje
§ 16. Cirkev si za cieľ kladie misijné šírenie evanjelia.
Hlavným prostriedkom misijnej práce je hlásanie Slova
Božieho, pravidelné návštevy duchovného u členov
a pastorálna služba lásky. Duchovno-pastiersku činnosť
cirkev vyvíja na školách, zdravotníckych ústavoch,
väzniciach, sociálnych domovoch a vojenských útvaroch.
Cirkev v rámci štátnych zákonov môže zriaďovať
a vydržiavať charitatívne ústavy. Nedozvedáme sa ale
bližšie o zamestnancoch týchto ústavov. Tiež môže
prijímať dary od právnických a fyzických osôb na
[vid. 2019-10-11]. Dostupné z:
http://www.umc.sk/pdf/poriadok_cirkvi2006.pdf
98
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vykonávanie domácich
služieb.99

i zahraničných diakonských

„Pre správne pochopenie zmyslu diakonickej služby
v dnešnej dobe je potrebné mať na zreteli, že vo všetkých
Ježišových uzdravujúcich služobných zásahoch (liečení
chorôb tela i duše) sa jedná o mocenský zásah. Ježiš
používa svoje liečiace slovo ako nástroj v zápase
s nečistými duchmi a mocnosťami zla, ktoré majú záujem
na zhoršovaní kvality života človeka. V Jeho pomoci nejde
iba o zmiernenie bolesti, ale o vytrhnutie človeka z moci
zla, ktorá sa prejavuje chorobou a bolesťou a zároveň
o zbavenie beznádeje z neschopnosti človeka úspešne
bojovať s obmedzeniami ľudského bytia (choroby,
starnutie, smrť).“100
Diakonát od počiatku obsadil popredné miesto
v kresťanských zboroch podporujúc kérigmu a koinóniu.
No nasledujúcim vývojom strácal svoju pozíciu i obsah.
Stával sa iba „prechodnou nutnosťou“ v cirkvi, ktorá
zamenila službu za moc. Aj keď sa v priebehu dejín
stretávame so svetlými okamihmi, až 20. stor. prinieslo
v cirkvi masívny prielom, ktorý otvoril cestu pre obnovu
pozície diakonátu.

[vid. 2019-10-11]. Dostupné z:
http://www.culture.gov.sk/files/files/stranky/RefKC_Ustava.pdf
100
FILO, J. Teologické základy diakonie, 9.
99
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4.7 Diakonia CASD na Slovensku
Cirkev advenstistov siedmeho dňa sa vo svojom poriadku
opiera o Novú zmluvu, ktorá v 1 Tim 3,8-13 popisuje
službu diakona. V tomto texte sa spomína grécky výraz
„diakonos“, ktorý znamená „služobník“, „pomocník“,
„pisár“, „sluha“. Preto sa pre podobné funkcie používa
v kresťanských kruhoch termín „diakon“. Každý zbor si
volí niektorých zo svojich členov, aby slúžili hlavne
praktickým spôsobom, starali sa o mnohé oblasti
zborového života. Volení sú na dvojročné funkčné
obdobie. Ďalej cirkev vychádza zo state v Sk 6,1-8, ktorá
popisuje výber siedmich mužov v prvotnej cirkvi ako
diakonov. Táto služba zahŕňala nielen hmotnú
starostlivosť kresťanského spoločenstva, ale aj hovorenie
o viere. V dnešnej dobe sa táto funkcia taktiež osvedčila,
pretože samotný kazateľ nie je schopný venovať sa každej
oblasti zborového života.101 Činnosť diakonov zaberá
širokú oblasť praktických služieb pre zbor. Je to pomoc pri
zborových zhromaždeniach a bohoslužbách. Veľmi
dôležitou úlohou je navštevovanie členov zboru,
starostlivosť o chorých a núdznych a údržba zborového
majetku.

Slovenské združenie CASD. Cirkevný poriadok adventistov
siedmeho dňa, 56-59.
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4.8 Didaktické otázky
1. Ako sa ku diakonátu postavila Vaša denominácia
v minulosti pred rokom 1989 a ako rieši diakonickú prácu
v súčasnosti?
2. Ako by ste opísali charakteristické znaky diakonie
protestantských cirkví na Slovensku v súčasnosti?
3. Ktoré dôvody považujete za hlavné prekážky rozvoja
diakonickej práce na Slovensku v minulosti a dnes?

4.9 Odporúčaná literatúra na ďalšie štúdium
1. KIŠŠ, Igor et al. Sociálna problematika v evanjelickej
teológii. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta
UK, 2001.
2. KRUPA, Slavomír. Miesto a postavenie poskytovateľov
kresťanských sociálnych služieb v procese decentralizácie
a transformácie sociálnej sféry. Bratislava: Ekumenická
rada cirkvi v SR, 2003.
3. KRUPA, Slavomír et al. Rozvoj komunitných
sociálnych služieb. Transformácia zariadení sociálnych
služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich
obyvateľov. Bratislava: Rada pre poradenstvo v sociálnej
práci, 2006.
4. BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A. – HIRT., B. Tretí
sektor v Banskej Bystrici – história a súčasnosť. Banská
Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela,
2006.
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5. Diakonické služby- vybrané prípadové
štúdie
5.1 Komunitné centrum Kompas v Apoštolskej cirkvi
(Nové Zámky)
Jedným z prvých realizovaných projektov v rámci
nadnárodného projektu Komunitných Centier je aj
centrum v Nových zámkoch, ktoré funguje pod hlavičkou
Apoštolskej cirkvi. Finančne projekt podporila
Implementačná agentúra pre operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Komunitné Centrum
fungovalo pod záštitou tejto agentúry po dobu desiatich
mesiacov. V roku 2015 tak vznikla SOVA - výdajňa
potravín cez Potravinovú banku Slovenska. Paralelne na
dobrovoľníckej báze a vďaka sponzorom existuje projekt
výdajne jedla a ošatenia pre bezdomovcov. Táto
diakonická služba spolupracuje s biblickou školou
Gateway college v Nitre, ktorej vyučujúci a študenti
participujú na dobrovoľníckej práci a pri pastorácii
účastníkov diakonie.

5.2 Komunitné a pastoračné centrum BJB
(Ružomberok)
Centrum bolo otvorené v roku 2013 a jednou
z ponúkaných služieb je práca s rodinami v kríze, pred
rozvodom a pod. S tým súvisiace problémy viedli ku
pozvaniu pomáhajúcej služby Anonymných alkoholikov
a podporných skupín Al Anom a Al Teen (organizácia
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Život bez Závislosti, Poprad). Práca s mládežou sa
realizuje na kluboch pod názvom 4u2 a cez výučbu
anglického jazyka so zahraničnými lektormi počas roka aj
na táboroch.

5.3 YMCA v Jelšave a Nesvadoch
YMCA (Young Men's Christian Association) je jednou
z najstarších a najrozšírenejších neziskových organizácií
mládeže na svete. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka,
jeho ducha, duše a tela prostredníctvom spoločenstva
a programov, ktoré sú otvorené pre všetkých mladých
ľudí. YMCA je najväčšou mládežníckou organizáciou na
svete a v súčasnosti pôsobí v 124 krajinách sveta, ktoré sú
združené do Európskej (EAY) a Svetovej (WAY) aliancie
YMCA. Vznikla v r. 1848 v Anglicku, v našom štáte
pôsobí od roku 1918. Po nútenom prerušení v r. 1951 bola
jej činnosť obnovená v roku 1990. YMCA ponúka pestrú
paletu aktivít pre kvalitné využitie voľného času detí,
mladých ľudí a všetkých ostatných mladých duchom.
Miestne združenie YMCA Nesvady bolo založené
12.12.1996, ako samostatný právny subjekt bolo
zaregistrované 10.06.1998.102

5.4 Život bez závislosti (Poprad)
Medzi úzko zamerané diakonické programy reagujúce na
špecifické potreby, ktoré však nie sú iba sociálne, ale
zasahujú celého človeka, sú služby zamerané na ľudí
PINKEOVÁ, A. Misijné aspekty miestneho združenia YMCA
v Nesvadoch. Bakalárska práca, 50.
102
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so závislosťami. Prvé svojpomocné skupiny Anonymných
Alkoholikov a Al Anon pre rodinných príslušníkov
vznikli od roku 2003. V rokoch 2005/2006 sa začala
intenzívne rozvíjať spolupráca s Odborným liečebným
ústavom psychiatrickým na Prednej Hore, s Materským
centrom Bambino v Poprade a so Špeciálnou základnou
školou v Spišskej Novej Vsi.103 Prevencia závislostí
prostredníctvom
znižovania
rizikových
faktorov
a zvyšovania ochranných faktorov u detí a mládeže je
prvým hlavným programom organizácie. Tento program
sa zameriava na učiteľov, terapeutov a iných pracovníkov,
ktorí sa dostávajú do kontaktu s deťmi z rodín, ktoré trpia
pre závislosť jedného z členov rodiny. Druhým kurzom je
kurz Program 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí
a prevencia pred recidívou. Cieľovou skupinou
vzdelávania sú odborníci pracujúci so závislými klientmi
v
zdravotníckych
zariadeniach,
resocializačných
strediskách, poradenských centrách a iných zariadeniach
a organizáciách, ktoré sa venujú závislým od alkoholu
a iných návykových látok.104

5.5 Teen Challenge na Slovensku
Centrum Teen Challenge bolo založené na Slovensku 25.
augusta 1995 pod záštitou Apoštolskej cirkvi a Diakonie
Apoštolskej cirkvi na Slovensku. V rokoch 1998 až 2000
HISTÓRIA, Život bez závislostí n.o., [vid. 2019-01-13] Dostupné
z: http://www.zivotbezzavislosti.sk/historia/
104
VÝROČNÁ SPRÁVA 2007, Život bez závislostí n.o., [vid. 2019-0113]. Dostupné z: http://www.zivotbezzavislosti.sk/downloads/zivotbez-zavislosti-vyrocna-sprava-2007.pdf , 8.
103
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bolo otvorené resocializačné stredisko pre ženy Bethesda.
V roku 1998 vznikalo v Seredi resocializačné stredisko
pre mužov. V resocializačnom stredisku pre mužov
Restart organizácia poskytuje kvalitný odborný personál
a pomoc tým, ktorí majú problém so závislosťou na
drogách. Pomoc spočíva v dlhodobom resocializačnom
programe komunitného typu s kresťanským prístupom.
V Domove na pol ceste (Re-Entry) sa úspešným
absolventom programu Teen Challenge poskytuje
ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov a pracovná terapia.
Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy
alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej
hygieny, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.
Je organizovaná záujmová činnosť a možnosť zúčastňovať
sa na rôznych projektoch organizovaných neziskovou
organizáciou Teen Challenge Slovakia.105

5.6 Diakonické centrum Betánia
Poslaním Diakonického centra Betánia, ktoré vzniklo
v roku 1990, je kresťanská služba starým, chorým a inak
znevýhodneným ľuďom. Jeho misia je vyjadrená
nasledovne: Pomáhať žiť, brať vážne ľudskú bolesť
a poskytovať profesionálnu pomoc založenú na
kresťanských hodnotách tým, ktorí ju potrebujú.
Základnými hodnotami združenia sú úcta k životu každého
človeka, pomoc pri zmierení s Bohom a vlastná práca
vnímaná ako poslanie. Logo Betánie v sebe obsahuje
105

[vid. 2019-10-10]. Dostupné z: http://www.teenchallenge.sk
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obraz milosrdného Samaritána, čím je vyjadrená snaha
pomôcť ľuďom v núdzi. Okrem starostlivosti vo svojich
zariadeniach poskytuje centrum aj opatrovateľskú službu
v domácom prostredí klientov. Zakladateľom centra
Betánia na Slovensku je MUDr. Igor André († 2010),
bývalý člen Cirkvi bratskej v Bratislave. Významným
partnerom projektu je Diakonisches Werk Bethanien
v Solingene. V máji 1991 centrum zakúpilo prvú budovu
v Bratislave, zariadenie prešlo rekonštrukciou a bolo
otvorené v roku 1994. Vláda Slovenskej republiky na
základe projektu chráneného bývania s dielňami pre
dospelých s mentálnym znevýhodnením darovala v roku
1991 centru dva objekty na Slnečných jazerách v Senci.
Toto zariadenie bolo uvedené do prevádzky v novembri
toho istého roku. Betánii v roku 1996 darca daroval dom
s pozemkom v obci Kalinovo. Dom bol zbúraný a nová
stavba začala v roku 2000 slúžiť ako zariadenie pre starých
a nevládnych ľudí. Od roku 2003 sú zariadenia
v Bratislave, Senci a Kalinove prevádzkované ako
neziskové organizácie zriadené Diakonickým združením
Betánia a Cirkvou bratskou.
Sociálna starostlivosť je základnou činnosťou zariadenia.
Klientom je poskytovaná podľa ich individuálnych potrieb
a stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Pre túto službu je vyčlenený personál osobitne dotovaný
odborom
sociálnej
starostlivosti
Bratislavského
samosprávneho kraja. V zariadení je poskytovaná sociálna
služba v nepretržitom 24 hodinovom režime.
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Hlavný účel Betánie v Bratislave je kompletná
starostlivosť o klientov pobytovou formou. Pobyty môžu
byť celoročné, ale aj krátkodobé (napr. doliečovanie),
podľa potrieb klienta. Súčasťou starostlivosti je aj
rehabilitácia, kultúrny program, bohoslužby a sociálne
poradenstvo. V oblasti terapie zariadenie poskytuje
klientom bohatú ponuku služieb: arterapiu, biblioterapiu,
muzikoterapiu,
terapiu
hrou,
ergoterapiu,
psychomotorickú terapiu a fyzioterapiu.
Betánia v Kalinove je nezisková organizácia, ktorej
poslaním je diakonicko – sociálna starostlivosť v zariadení
rodinného typu. Opatrovateľské a ošetrovateľské centrum
poskytuje od roku 2000 nepretržitú komplexnú
starostlivosť občanom na prechodnú, alebo na neurčitú
dobu tým, ktorí sú poberatelia starobného, alebo
invalidného dôchodku a pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebujú starostlivosť kvalifikovaných osôb. Cieľom
starostlivosti je zachovanie čo najväčšej samostatnosti
obyvateľov. Klient má možnosť sa v zariadení voľne a
slobodne pohybovať a môže slobodne opustiť zariadenie a
vrátiť sa späť v čase, ktorý si sám určí. Klienti tiež
spolurozhodujú o forme a spôsobe poskytovania služieb,
majú možnosť zúčastňovať sa na ekumenických
bohoslužbách priamo v zariadení (Cirkev bratská,
Evanjelická cirkev a. v. a Rímskokatolícka cirkev) alebo
opustiť zariadenie a navštíviť bohoslužby podľa vlastného
výberu v okolí. Zariadenie na požiadanie zabezpečí
duchovnú pastoračnú službu. Cieľom starostlivosti je
zachovanie čo najväčšej samostatnosti obyvateľov.
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Pri všetkých aktivitách denného života, ktoré môže
obyvateľ vykonávať samostatne alebo len obmedzene, mu
je poskytnutá kompetentná a spoľahlivá pomoc. Klient má
možnosť zvoliť si formu naplnenia voľného času. Izba
klienta je zamestnancami braná ako jeho domov, ktorý si
môže zariadiť, v rámci možností, podľa vlastných predstáv
(blízke veci z domu, napr. kreslo, stolík, obraz a iné).
Zariadenie nemá vyhradené návštevné hodiny, ale
umožňuje
voľný vstup
príbuzných,
známych,
dobrovoľníkov a iných ľudí do zariadenia, za účelom
stretnutia sa s klientom, ak s tým klient súhlasí. Spolupráca
s rodinnými príslušníkmi je systematická a pravidelná.
Rehabilitačnú starostlivosť zabezpečuje fyzioterapeut 3–
krát týždenne. Každý obyvateľ má vypracovaný
rehabilitačný program a stanovený cieľ, ktorý slúži k
udržaniu a zlepšeniu poškodených funkcií. Duchovno –
pastoračná služba sa realizuje formou bohoslužieb, ktoré
majú podobu ranného duchovného stíšenia v pondelok až
piatok. Ranné bohoslužby majú ekumenický charakter.
Poslaním zariadenia Betánia v Senci je poskytovať
sociálnu pomoc dospelým osobám s mentálnym
hendikepom stredného stupňa. Betánia Senec je
prostredím poskytujúcim rodinné podmienky pre život
svojich obyvateľov. Snahou je podporovať a vytvárať
podmienky pre čo najväčšiu samostatnosť klientov.
Tomuto je prispôsobený aj program zariadenia. Miera
pomoci je adekvátna k aktuálnemu stavu klienta
s ohľadom na jeho telesné a duševné schopnosti.
Dielenské činnosti sú sústredené do pracovných dielní,
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ktoré sú zriadené podľa schopností a dispozícií klientov.
Denne v nich absolvujú klienti 6,5 hod. pracovnej činnosti.
Jedná sa o proces pracovnej rehabilitácie so snahou
vytvoriť nové pracovné zručnosti a návyky, ako aj
upevnenie už existujúcich. Cieľom je uplatnenie sa
v pracovnom procese vo vlastných dielňach, ale aj
príprava na umiestnenie na voľnom trhu práce. Táto
výučba prebieha pod odborným vedením pracovných
inštruktorov celoročne. Dielne sú koncipované ako
výukové, avšak zaznamenávajú aj určitú produkciu hlavne
darčekových a dekoratívnych predmetov (z dreva, textilu,
papiera a pod.) Ďalšie zamestnávanie prebieha v kuchyni
alebo areáli zariadenia. Pracovníci týchto prevádzok majú
pochopenie pre snahu integrovať ľudí s mentálnym
hendikepom na trhu práce. Štatút „chráneného
pracoviska“, pridelený orgánom ÚPSVaR v Pezinku
v r. 2009, umožňuje pracovať na vyššom stupni integrácie
a uchádzať sa tak aj o verejné zákazky. Štatút chráneného
pracoviska ďalej umožňuje firmám uskutočňovať tzv.
náhradné plnenie odvodových povinnosti zadaním
zákazky chránenej dielni. Pastorácia je realizovaná
pravidelnými spoločnými stretnutiami v integrovanej
kaplnke, ktoré organizuje spoločenstvo Cirkvi bratskej
v Bratislave 1x mesačne. Spolupráca s Cirkvou bratskou
je na nadštandardnej úrovni. Stretnutia s katolíckym
duchovným sa realizujú 1x mesačne. Snahou stretnutí je
podporovanie budovania vzájomného spoločenstva
v komunite v zmysle kresťanskej lásky.
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5.7 ACET SR o. z.
Občianske združenie Acet SR je súčasťou organizácie
ACET International. Názov organizácie je skratkou
celkového názvu, ktorý definuje i zámer organizácie:
„AIDS Care Education and Training“. Na Slovensku
organizácia pôsobí už viac ako 20 rokov. Založená bola
v roku 1996 a jej prvotným zámerom bolo robiť medzi
mladými ľuďmi osvetu a to hlavne témami zaoberajúcimi
sa ochorením a šírením HIV/AIDS i drogovou a inou
závislosťou. Zároveň vyvíja vzdelávaciu, etickú
a osvetovú činnosť na území Slovenskej republiky, aby
hlavne mládež zaujala bezpečné stanoviská k daným
témam v duchu kresťanských hodnôt. K činnosti
organizácie patrí tiež usporadúvanie konferencií,
seminárov, prevenčných školení na školách, voľnočasové
aktivity a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Organizácia
taktiež napomáha a zriaďuje kresťanské, zdravotnícke
a resocializačné zariadenia, poradenskú službu a terénnu
opatrovateľskú službu v domácnostiach.106

5.8 Otcovo srdce o. z.
Na Slovensku existuje občianske združenie Otcovo srdce
ako kresťanská organizácia, ktorá má snahu napomáhať
cirkevným zborom k tomu, aby prinášala Božiu lásku
deťom žijúcim v sociálnej, fyzickej a duchovnej núdzi.
Funguje od roku 1999, kedy ich aktivity sa sústredili na
[vid. 2019-10-11]. Dostupné z: http://acetsr.sk/, výročné správy
a stanovy organizácie.
106
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východnom
Slovensku
v podobe
programov
realizovaných na pravidelnej týždennej báze v detských
domovoch. Úloha OZ spočíva hlavne v organizovaní
mladých ľudí z protestantských kresťanských cirkví do
tímov, ktoré svojou dobrovoľnou snahou prispievajú
k vytváraniu programov obsahujúcich zábavu, hry,
súťaže, hudbu, scénky a biblické témy. Okrem toho
uskutočňujú letné, jarné tábory, evanjelizačné týždne na
sídliskách alebo aj návštevy kresťanských hudobných
festivalov.107

5.9 Didaktické otázky
1. Vysvetlite prednosti a nebezpečenstvá vybraného typu
diakonickej práce.
2. Ktoré diakonické služby môže kresťanská cirkev
ponúkať v súčasnej situácii a ktoré aktivity z minulosti už
nie sú realizovateľné a prečo?
3. Čo majú sociálne projekty spoločné s misiou?

5.10 Odporúčaná literatúra na ďalšie štúdium
1. Zákon č. 448/2008 Z. z. In: https://www.epi.sk/zz/2008448 [cit. 11. 11. 2019].
2. Zmeny podľa novely – zákona č. 331 a 351/2017 Z. z.
o sociálnych službách, ako aj osobitné predpisy. In:
https://www.vssr.sk/odborny-clanok/zmeny-v-zakone-o107

[vid. 2019-10-11]. Dostupné z: http://www.otcovosrdce.sk/
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socialnych-sluzbach-od-1--januara-2018.htm [cit. 11. 1.
2019].
3. KIŠŠ, Igor. Ekleziologické chápanie diakonátu na
základe vývoja v evanjelických cirkvách. Evanjelikálny
teologický časopis. Banská Bystrica: ZEC, 2001(1), s. 15
– 26. ISSN 1336-1783.
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Záver
Diakoniu, ktorá nás zaujíma ako cirkevná forma sociálnej
práce, nachádzame v NZ ako významnú súčasť služby
cirkvi Bohu. To naznačuje terminológia (diakonia slova /
každodenná diakonia), ale aj vytváranie štruktúr v ranej
cirkvi (biskupi / diakoni) a opisy dosahov služby, pri
ktorých nachádzame oslavu Boha nie len vo väzbe na
ohlasovanie Slova, ale aj vo vzťahu k praktickej diakonii.
Nároky na nositeľov praktickej diakonie ukazujú, že
naplnenie jej úloh si vyžaduje kvality v troch oblastiach:
(1) osvedčená osoba, (2) spirituálny profil, (3) múdrosť.
Hoci NZ neuvádza súbor kvalifikačných (vzdelanostných)
požiadaviek, v 1Tim 5,3-16 (starostlivosť o vdovy) sme
našli jednoznačný typ „sociálneho predpisu“, ktorý
ukazuje, že diakoni by mali ako osvedčené, spirituálne
a múdre osoby konať aj s odbornou zdatnosťou
a schopnosťou odborného rozhodovania. Pritom chceme
zdôrazniť, že nz texty, ktoré sa týkajú služby a pomoci,
počítajú s konečným cieľom, ktorým je oslávenie Boha.
Pri výkone diakonie v súčasnosti je treba zohľadňovať
všetky tieto kritériá, aby o nej platilo, že je aj odborným
partnerom sekulárnej sociálnej práce, tak aj formou služby
Bohu v blížnom.
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Summary
In NT context, diaconia is understood as part of the
service of God and the neighbour, along with the
proclamation of the Word. Therefore, like for bishops,
there are also requirements for the personality of the
deacons. The qualification requirement is not among
them, but the provision of widow care (1Tim 5, 3-16)
shows that social work in the church, which is supposed
to help and not build tensions, must have clearly
thoughtful and defined procedures.
Demands for practitioners of practical diakonia show that
fulfilling its tasks requires qualities in three areas:
(1) a proven person, (2) a spiritual profile, (3) wisdom.
Although NZ does not list a set of qualification
requirements, 1Tim 5: 16-16 (widow care), we found
a clear type of "social rule" that shows that deacons, as
well-proven, spiritual, and wise, should also act with
professional competence and decision-making skills. In
doing so, we would like to emphasize that the NZ texts
concerning service and assistance count on the ultimate
goal of glorifying God. All these criteria must be taken
into account in the performance of diakonia at present, in
order to be considered as a professional partner of secular
social work, but also in the form of service to God in one's
neighbour.
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