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Táto správa spája fascinujúcu a aktuálnu analýzu spoločenských, ekonomických a politických trendov s 
jasným a pokrokovým uvažovaním o misiológii. Každý, kto sa zaujíma o misiu v Európe i mimo nej by si ju 
mal povinne prečítať. Je dôkladne podložená sekulárnymi zdrojmi a teologickými znalosťami, a preto ide 
o veľmi potrebný zdroj pre múdru angažovanosť kresťanov v znepokojivo meniacom sa svete. 

Chris Wright, PhD., svetový ambasádor a riaditeľ cirkevnej služby, Langham Partnership 
 
Jim Memory dal európskej cirkvi úžasný dar, dar syntézy. Jeho práca bude slúžiť ako mapa pre budúce 

misijné aktivity. 

                                                                                    Raphael Anzenberger, PhD., riaditeľ imagoDei 
 
Misiologická správa od Jima Memoryho ponúka skvelý prehľad všeobecného a duchovného kontextu, 
ktorému čelia kresťania v Európe a zohľadňuje aj pandémiu Covid-19. Ďalej píše o trendoch v európskej 
misii a dôsledkoch pre misiu v Európe. Jimovu prácu odporúčam všetkým, ktorých táto téma zaujíma. 

 Rev. Dr. Frank Hinkelmann, prezident European Evangelical Alliance 
 
Aktuálny a relevantný nástroj pre všetkých kresťanských vedúcich, ktorým záleží na Európe. Som 
presvedčený, že bude požehnaním pre telo Kristovo. Vychádza v kľúčovom období, kedy postkovidová 

cirkev musí znovu premýšľať, ako naplniť Božiu misiu v súčasnej Európe. 

 Daniel Costanza, výkonný riaditeľ, Pentecostal European Fellowship 
 
Táto správa pomôže reverzným a pôvodným misionárom lepšie pochopiť európsku kultúru 
a kontextualizovať svoju misiu. 

Rev Israel Oluwole Olofinjana, riaditeľ One People Commission of the UK Evangelical Alliance 
 
Misiologická správa o Európe od Jima Memoryho je jedným z najrelevantnejších „röntgenov“ 
v posledných rokoch. Modlime sa, nech tento výskum podnieti mnohé rozhovory a praktické kroky, aby sme 
boli „synovia Jissachára“ pre svoju generáciu a na slávu evanjelia. 

Alexandru Vlasin, PhD. docent na Fakulte baptistickej teológie, Univerzita v Bukurešti 
 
Vo svojej práci Európa 2021: Misiologická správa, Jim Memory zachytil jednu z najväčších výziev súčasnej 
doby nielen v Európe, ale v celom západnom svete. Stručne pokrýva veľkú tému, ale rozhodne nič 
nevynecháva. Každému, kto chce zasiahnuť priemyselné krajiny vrelo odporúčam, aby si Jimovu správu 
prečítal, premýšľal o nej a rozprával sa o nej s kolegami. Modlime sa, nech nám Boh dá múdrosť a nech 
Duch Svätý pôsobí novými spôsobmi. Prinesie to veľkú odmenu. 

Jay Matenga, PhD. riaditeľ, WEA Global Witness Dept. 
 
Jim má dlhoročné skúsenosti vo vyučovaní misie v Európe a praktickej služby. Nikto by nevypracoval lepšiu 

a dôkladnejšiu správu o tejto téme. Akýkoľvek vedúci zapálený pre Európu si ju musí prečítať. 

                                                                                     Evi Rodemann, výkonný riaditeľ LeadNow e.V 
 
Jasná, dôkladná, relevantná a výstižná! Dar pre náš kontinent a povinné čítanie pre každého, kto chce mať 

prehľad o súčasnej misii v Európe. 

                                                                                      Sarah Breuel, riaditeľka IFES Revive Europe 



 

Vrelo odporúčam túto pútavú a jasnú misiologickú správu. Jim Memory poskytuje fascinujúci 
panoramatický pohľad na európsky kontext, ktorý je výzvou a povzbudením zároveň. 

                               Lars Dahle, PhD, docent na NLA University a predseda Lausanne Europe 20/21 
 

Čítanie tejto správy malo na mňa nečakaný účinok. Pocítil som nádej a vieru. Veľmi dôkladný výskum a 
bystré komentáre ma skôr inšpirovali, než ochromili. Bezpochyby máme pred sebou obrovskú úlohu. 

Napriek tomu som sa pri čítaní cítil uvedomelejší, informovanejší a vnímavejší k potrebe misie. V duši sa 
zapálila „iskra“ viery. Pocítil som túžbu, nový podnet k modlitbe a skutkom a lepšie som pochopil Božie 

zámery. Budem povzbudzovať všetkých vedúcich, aby si túto správu prečítali, modlili sa a venovali čo 
najviac energie prinášaniu evanjelia v Európe. 

Mike Betts, zakladateľ Relational Mission 
 

Užitočný a pôsobivý prehľad, ktorý podnieti mnohé dôležité diskusie. Dôsledky Covid-19 sú skvelou 
súčasťou. Zaslúži si, aby sa šírila v cirkvách, organizáciách a na seminároch. 

Jeff Fountain, riaditeľ Schuman Centre pre európské štúdiá 
 

Ako austrálsky teologický pedagóg som hľadal presne takýto misiologický prístup k európskemu kontextu, 
do ktorého som teraz povolaný. Jim sa bráni jednorozmernému duchovnému komentáru o postkresťanskej 
Európe, holisticky a s chvályhodnou nuansou sa venuje kľúčovým politickým, ekonomickým, spoločenským, 
environmentálnym a technologickým trendom. A pri každom aspekte nás majstrovsky vedie k misijným 
dôsledkom, prorocky kladie ťažšie otázky, ktorým musíme čeliť v našej dobe a na našom mieste. 

Dave Benson, PhD., riaditeľ pre kultúru a učeníctvo, London Institute for Contemporary 

Christianity 
 

V týchto zvláštnych časoch je privilégium dostať „otvorené okno s jasným výhľadom“ na európsky kontext. 
Nejde o príliš zložitú štúdiu, ktorú si prečítajú a pochopia iba odborníci, naopak je to skvelo prístupná 

a relevantná správa o súčasnej situácii v Európe a jej význame pre pracovníkov. Viaceré uhly pohľadu nám 
skutočne pomáhajú vyhnúť sa monokultúrnej interpretácii nášho súčasného kontextu. „Kto má uši, nech 

počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“ (Zj 2:29) 

Christian Kuhn, riaditeľ Swiss Evangelical Alliance 
 

Jimova správa „Európa 2021“ je cenný prehľad výziev a príležitostí, ktorým dnes čelí cirkev na misii 
v Európe. Ponúka mnoho návrhov, ako by cirkvi mohli reagovať misiologicky a s pokorou plnou nádeje. 

Paul Bendor-Samuel MBE, PhD, výkonný riaditeľ, Oxford Centre pre misijné štúdiá 
 

Táto správa je podložená dôkladným výskumom a slúži ako kompas, ktorý nám pomáha zmeniť smer. 
Jimove zistenia ma poučili, povzbudili aj vyzvali k ďalším krokom. Vrelo odporúčam. 

Rev. Jon Burns BEM, prezident a výkonný riaditeľ Greater Europe Mission 
   

V tejto aktuálnej a výstižnej práci sa s nami Jim delí o výsledky svojho dlhodobého štúdia európskeho 
kontinentu. Celá správa je bohatá na detaily, ktoré nás nútia čítať ju opakovane. Početné grafy a obrázky 

pridávajú ďalšie informácie a viac ako 150 poznámok pod čiarou upozorňuje na mnoho ďalších zdrojov k 
hlbšiemu skúmaniu. 

Hannes Wiesmann, riaditeľ pre európsku časť Wycliffe Global Alliance 
 

Jim Memory preukázal veľkú službu všetkým, ktorí sa podieľajú na meniacej sa misii v Európe. Venuje sa 
širokému spektru otázok a na prvý pohľad suchú a mätúcu štatistiku mení na zmysluplnú, informatívnu a 

podnetnú správu. Modlím sa, aby si ju Pán použil na informovanie a povzbudenie všetkých nás, ktorí sa 
snažíme osloviť Európu s dobrou zvesťou o Ježišovi. 

Simon Marshall, medzinárodný riaditeľ ECM International
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PREDSLOV 

Pred začiatkom štúdia teológie a misiológie na All Nations Christian College v roku 1991 sme sa s 
manželkou Christine zúčastnili trojmesačnej misijnej cesty na Filipíny. Nadchlo nás zakladanie zborov a 
chceli sme preskúmať, či je to miesto, kde by sme my mohli slúžiť Bohu ako misionári. Po návrate do 
Spojeného kráľovstva sme sa však presvedčili, že najnáročnejšie misijné pole je tu v Európe. Zatiaľ čo na 
Filipínach sme videli, ako cirkev otvára nové cesty, zakladá nové kresťanské komunity a slúži chudobným, 

tak v Európe sa zdalo, že je cirkev na ústupe. Práve preto sme sa posledných tridsať rokov venovali misii v 
Európe. Pripojili sme sa k European Christian Mission (ECM) a v rokoch 1994 až 2008 sme boli súčasťou 

tímu ECM na zakladanie zborov v Španielsku. Neskôr sme sa zapojili do vedenia ECM International a 
venovali sa misijnému vzdelávaniu a výskumu na Redcliffe College. 

Európa je dynamický a nesmierne rozmanitý priestor pre kresťanskú misiu. Akýkoľvek pohľad na dianie v 
Európe pravdepodobne vyvolá odpoveď: „U nás to tak nie je.“ Napriek tomu, keď som skúmal a premýšľal, 
cestoval a počúval priateľov a kolegov po celom kontinente, vždy sa vynárali určité zásadné otázky. 
Absolventi predmetu Európska misia na Redcliffe College alebo čitatelia časopisu Vista, ktorý 
spoluredigujem, budú poznať niektoré témy, ktorým sa venujem v tejto práci. 

Pôvodne som ju vypracoval ako súčasť strategického prehľadu pre ECM. Niekoľkokrát som ju dôkladne 

prepísal, aby bola prístupná širšiemu okruhu záujemcov. Veľmi jej pomohla aj kritika iných a rád by som 

sa poďakoval týmto ľuďom: Kent Anderson, Raphaël Anzenberger, Eddie Arthur, Paul Bendor-Samuel, 

Dave Benson, Mike Betts, René a Sarah Breuel, Thomas Bucher, Jon Burns, Daniel Costanza, Lars Dahle, 
Chris Ducker, Colin Edwards, Joel Forster, Jeff Fountain, David Goodhew, Christian Kuhn, Frank 
Hinkelmann, Harvey Kwiyani, Jaume Llenas, Johan Lukasse, Simon Marshall, Jay Matenga, Kosta Milkov, 
Israel Olofinjana, Martin Robinson, Evi Rodemann, Peter Rowan, Andrew Symes, Daniel Trusiewicz, 
Evert van de Poll, Alex Vlasin, Hannes Wiesmann a Chris Wright. 

A nakoniec, tak ako počas všetkých rokov spoločnej misie, patrí obrovská vďaka mojej manželke Christine 

za jej povzbudenie, trpezlivosť, lásku a pri tejto práci aj za korektúru. 

Jim Memory 
25. jún 2021 
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ÚVOD 

Každá práca o Európe musí začať definíciami. Asi najjednoduchšie je vysvetliť, čo nemám na mysli. Keď 
hovorím o Európe, nehovorím o Európskej únii. Nehovorím ani o národných štátoch, ktoré tvoria mozaiku 
krajín na mapách Európy. Ľahko rozpoznáme obrysy kontinentu, ale ak sa na Európu pozrieme z vesmíru, 
zistíme, že neexistuje žiadny nesporný geografický prvok, ktorý by ju oddeľoval od zvyšku pevniny 
Eurázie. Čo je teda Európa? 

Príbeh myšlienky Európy je fascinujúci, ale nepatrí do rozsahu tejto správy. Myslím si, že najužitočnejšia 
definícia Európy je sociologická. Bez ľudí by Európa neexistovala, pretože práve spoločná história, kultúra, 

jazyky a myšlienky sú najvýznamnejšie rozdiely od ostatných častí sveta. 

Jedna z našich obľúbených európskych zábaviek je porovnávať svoju krajinu alebo región so susednými 
krajinami. „Sme úplne odlišní!“ hovoríme. A je na tom niečo pravdy. Neuveriteľná rozmanitosť znamená, 
že aj susedné mestá majú značné kultúrne rozdiely. No zároveň majú aj značné kultúrne podobnosti. Stačí 
sa spýtať Afričana alebo Latinskoameričana a povedia vám, že Európania sú si viac podobní ako rozdielni. 

Medzi všeobecnými európskymi podobnosťami a miestnymi jedinečnými kultúrami jednotlivých miest a 
obcí sa nachádzajú spoločné kultúrne črty, ktoré odlišujú východnú Európu od západnej a stredomorské 
krajiny od škandinávskych. História, a najmä náboženské dejiny Európy, formovali jednotlivé kultúry do 

takej miery, že sa často používajú skratky na označovanie európskych regiónov ako protestantská, katolícka 
a pravoslávna. 

Pri pohľade na Európu ako celok musíme na všetky tieto aspekty pamätať. Musíme hľadať veľké otázky, s 
ktorými európske kultúry zápasia, ale zároveň nezabudnúť na rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, 
krajinami a lokalitami. 

Cieľom tejto správy je určiť kľúčové otázky a trendy, ktoré formujú kontext kresťanskej misie v Európe v 
roku 2021. Dobre poznám dva európske kontexty: Spojené kráľovstvo a Španielsko. Tieto krajiny sú 
dostatočne odlišné, keďže do určitej miery reprezentujú severnú protestantskú Európu a južnú katolícku 
Európu. Moje znalosti a chápanie strednej a východnej Európy sú však obmedzenejšie. Preto som poprosil 
niekoľko priateľov z iných častí Európy o spätnú väzbu. Našťastie potvrdili, že veľká časť analýzy platí aj 
pre ich časť Európy. 
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Správa obsahuje štyri hlavné kapitoly: 

• Prvá kapitola sa zaoberá všeobecným kontextom misie v súčasnej Európe. Poskytuje analýzu 
kľúčových politických, ekonomických, spoločenských, environmentálnych a technologických 
trendov. 

• Druhá kapitola sa zameriava na náboženský alebo duchovný kontext. Obsahuje opis 

sekularizácie a desekularizácie, nárast islamu, ale aj tri skutočnosti, ktoré prispievajú k novej 
evanjelizácii Európy: cirkvi v diaspóre, hnutia zakladania zborov a budúca generácia. 

• Tretia kapitola skúma štyri základné zmeny v premýšľaní o misii, ktoré ovplyvňujú kresťanskú 
misiu. Zhrnul som ich nasledovne: nová misia, nové miesto, nové spôsoby, nové ciele. 

Každé hodnotenie našej súčasnej situácie, ktoré neberie do úvahy vplyv Covid-19, však bude 
nedostatočné. Covid-19 je pravdepodobne najvýznamnejšou spoločnou skúsenosťou v Európe 
od druhej svetovej vojny. Preto v rámci všetkých troch kapitol rozoberiem aj vplyv pandémie 
na konkrétne trendy. Hoci sa môže zdať, že to správu datuje, no vo väčšine prípadov vplyv 
Covid-19 zvýraznil alebo urýchlil trendy, ktoré už prebiehali. 

• Vo štvrtej kapitole uvádzam niektoré dôsledky pre všetkých misijných pracovníkov v Európe. 

Ako spomínam vyššie, dôsledky sa vo východnej Európe môžu líšiť napríklad od tých v 
stredomorských krajinách. Často hovorievam, že „v Európe vlastne nikto nežije.“ Všetci 

žijeme v miestnej situácii s jedinečným kontextom. Takže sa musíte zamyslieť na dôsledkami 
tejto správy pre seba, vašu situáciu, cirkev alebo organizáciu. 

Na záver by som vás chcel povzbudiť, aby ste túto správu použili ako základ pre diskusiu ako reagovať na 
dynamickú európsku realitu a ako modlitebný podnet. Mnohé z otázok v tejto práci sa zdajú obrovské. 
Môžeme byť v pokušení myslieť si, že všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. Keď sa však modlíme, 
vzývame Pána, ktorý vládne, a o ktorom žalmista hovorí: 

 

Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, 
pred Pánom celej zeme. 

Žalm 97:5 
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1 

Súčasná Európa – Všeobecný kontext 

1.1 Politické trendy 

Politický kontext v Európe sa za posledných pätnásť rokov zmenil na nepoznanie. V roku 2008 bol projekt 
Európskej únie „v plnom prúde.“ Štáty podpísali Lisabonskú zmluvu, ktorej cieľom bolo ukončiť neustále 
spory o európsku ústavu. Desať stredoeurópskych a východoeurópskych štátov (Bulharsko, Česká 
republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) spolu 
s Cyprom a Maltou nedávno vstúpili do Únie a intenzívne prebiehali rokovania o začlenení Chorvátska. 
Čoskoro bude mať EÚ 28 členov. Odpoveďou na takmer všetky výzvy, ktorým členské štáty čelili, bolo 

„viac Európy,“ t.j. viac finančnej a politickej integrácie, viac zjednotených inštitúcií a ďalšie rozširovanie.

Euro-optimizmus však už pomaly slabol 

a nahrádzal ho euro-skepticizmus, o čom svedčia 
neúspešné referendá o ústave vo Francúzsku 
a Holandsku v roku 2005. Občania nových 

pristupujúcich krajín využili voľný pohyb v EÚ a z 
východu na západ sa presťahovalo nevídané 

množstvo ľudí, takže do marca 2016 sa 6,3 milióna 
Východoeurópanov usadilo v iných štátoch EÚ.  

Povojnové európske štruktúry sa snažili odstrániť 
nacionalizmus, ale v mnohých európskych 
krajinách je opäť realitou. Ide o zložitý jav, ktorý 
sa vyskytuje naprieč celým politickým spektrom 
od ľavice po pravicu. V niektorých častiach 
Európy sú nacionalistami xenofóbne strany krajnej 
pravice (Rakúsko, Dánsko, Švédsko, Taliansko, 
Španielsko), zatiaľ čo v iných častiach, najmä vo 

východnej Európe, sa z politikov, ktorí boli v 
časoch Sovietskeho zväzu komunisti, stali 

nacionalisti (Rumunsko, Grécko, Maďarsko, 
Bulharsko). Ďalej existujú nacionalistické hnutia, 
ktoré žiadajú väčšiu národnú alebo regionálnu 
autonómiu a niektoré aj úplnú nezávislosť 
(Katalánsko, Škótsko). A napokon, je tu jemnejší 
nacionalizmus zdanlivo pevných demokratických 
štátov, ktorých moc sa sústreďuje v centre na úkor 
iných regiónov danej krajiny. 

 

 

Obrázok 1 
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V podstate je nacionalizmus postavený na protiklade medzi tými, ktorí sa domnievajú, že patria k národu a 
tými, o ktorých sa tí istí ľudia domnievajú, že k nemu nepatria. Preto môžu nacionalisti zdôvodňovať svoje 
politické programy tým, že chránia „nás“ pred pomyselnými „inými“, či už ide o migrantov, Rómov, 
regióny v rámci štátu, ktoré žiadajú väčšiu autonómiu alebo nezávislosť, alebo o samotnú štátnu správu, o 
ktorej tvrdia, že ich utláča. Ak sa pozrieme len na podiel hlasov pravicových nacionalistov naprieč Európou, 

ako je znázornené na obr. 1, vidíme, že ide o rozšírený jav.1  

Za posledných šesť rokov Brexit úplne ovládol politickú diskusiu v Spojenom kráľovstve a do istej miery 

aj širšiu európsku diskusiu. Brexit je však v mnohých ohľadoch symptómom samostatného, ale s 
nacionalizmom súvisiaceho javu - populizmu. Ak je nacionalizmus horizontálnou opozíciou medzi tými, 
ktorí sa považujú za príslušníkov národa a tými, ktorí sa považujú za nepríslušníkov, populizmus je 
vertikálnou opozíciou medzi „ľudom“ - nech už je definovaný akokoľvek - a „elitami,“ ktoré ho utláčajú. 
Tieto elity môžu byť skutočné národné politické elity, ale aj bezmenné globálne korporácie alebo nevolení 
eurokrati v Bruseli. Spojené kráľovstvo nie je jediné, kto sa snaží získať späť časť svojej suverenity od 
Európskej únie. V strednej a východnej Európe sa niektoré krajiny snažia vzdorovať liberálnej a 
progresívnej sociálnej agende EÚ, ak je v rozpore s tradičnými národnými hodnotami, alebo ak sa snaží 

presvedčiť štáty, aby prijali utečencov proti svojej vôli. 

Keď hovoríme o politickom kontexte Európy, jednoznačne musíme spomenúť aj Rusko. Ruská okupácia 

juhovýchodnej Ukrajiny v roku 2014 do veľkej miery ustúpila zo správ a odvtedy sa mnohé bývalé 
sovietske republiky a niektoré ďalšie pozerajú na svojich ruských susedov opatrnejšie. Švédsko znovu 
zaviedlo štátnu službu, zvýšilo financovanie ozbrojených síl a mnohí Švédi sa zasadzujú za vstup do 
NATO.2 Niekedy sa zabúda na to, že súčasťou problému je aj rozširovanie EÚ a NATO na východe za 
posledných dvadsať rokov. Západ hovorí, že ide o rozširovanie demokracie a ochranu slobody, ale Rusko 
to interpretuje ako zasahovanie do ich záujmov a parkovanie našich tankov v ich záhrade. Studená vojna sa 
skončila pred tridsiatimi rokmi, ale vzťahy medzi Ruskom a Západom nie sú vrúcnejšie, napriek tomu, že 
mnohé krajiny EÚ sú závislé na ruských dodávkach plynu. 

Ďalej na východe predstavuje čoraz väčšiu výzvu Čína. Hospodársky a strategický cieľ Pekingu je 
predbehnúť Spojené štáty ako najväčšiu svetovú ekonomiku. Európske krajiny sú už teraz voči Číne značne 

zadlžené a závislé od čínskych investícií do svojich projektov v oblasti infraštruktúry.3 Preto mnohé 
európske krajiny iba nesmelo odsudzujú porušovanie ľudských práv v Tibete alebo voči Ujgurom. Môžeme 

očakávať, že v nasledujúcich desaťročiach sa vplyv Číny na životy Európanov ešte zvýši. Ako nedávno 
povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová, „tí, ktorí píšu globálne pravidlá, sú 
tí, ktorí formujú budúcnosť svojich spoločností... Nikto z nás nechce, aby to za nás urobila Čína.“4

  

                                                      
1 BBC News, Rise of Nationalism in Europe, 13.11.2019. Dostupné na https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006,  [cit. 
2021-6-9] 
2 BBC News, Sweden brings back military conscription amid Baltic tensions, 2.3.2017. Dostupné na https://www.bbc.com/news/ 
world-europe-39140100 [cit. 2017-6-25] 
3 European Commission, Foreign Direct Investment in the EU, 13.3.2019. Dostupné na https://trade.ec.europa.eu/doclib/ 
docs/2019/march/tradoc_157724.pdf, [cit. 2021-6-25] 
4 Politico, Missing: Has anyone seen Europe’s China plan?, 3.3.2021. Dostupné na https://www.politico.eu/article/missing-euro- 
pe-china-diplomacy-economic-plan/, [cit. 2021-6-25] 
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Dopad Covid-19 

Nacionalizmus sa po príchode Covid-19 stal pravdepodobne ešte významnejšou politickou realitou. 
Hranice sa uzavreli a voľný pohyb v rámci schengenského priestoru bol pozastavený alebo obmedzený. 

Očkovací nacionalizmus postavil krajiny proti sebe dokonca aj v rámci Európskej únie. Vlády sa chopili 
príležitosti a zaviedli bezprecedentné kontroly svojho obyvateľstva. Občianske slobody sa zrušili alebo 
výrazne obmedzili a niektorí európski lídri sa nebudú ponáhľať s rušením opatrení, ani keď bude Covid-19 
pod kontrolou. 

Pozitívnejšie možno hodnotiť dohodu o podpore ekonomík prostredníctvom priamych pôžičiek od 
Európskej centrálnej banky ako prejav väčšej spolupráce a solidarity. Avšak počiatočné pomalé zavádzanie 
vakcín v kontinentálnej Európe v porovnaní s USA a Spojeným kráľovstvom, ktoré čiastočne súviselo s 
nedostatkom výrobných kapacít, viedlo niektorých k volaniu po premiestnení strategických odvetví.5  

Skutočnosť, že Maďarsko a Poľsko hľadali dodávky vakcín v Číne a Slovensko v Rusku skôr, ako ich 
schválila Európska lieková agentúra, je len jedným zo znakov európskej zraniteľnosti. 

1.2 Ekonomické trendy 

Finančná kríza, ktorá sa začala kolapsom banky Lehman Brothers v roku 2008, urýchlila krízu štátneho 
dlhu v mnohých krajinách eurozóny. V niektorých krajinách to viedlo k núdzovej finančnej pomoci a v 
iných k drastickému obmedzeniu verejných výdavkov. Odvtedy by väčšina Európanov pravdepodobne 
povedala, že situácia je relatívne stabilná, ale pod povrchom máme veľa dôvodov na obavy. Situáciu možno 
zhrnúť do dvoch grafov. 

Na nasledujúcom obr. 26 je znázornená miera rastu HDP eurozóny za posledných desať rokov. HDP (hrubý 
domáci produkt) je spôsob, akým ekonómovia zvyčajne merajú celkový stav ekonomiky.7 Podobne ako 
krvný tlak – určite nechcete, aby sa náhle menil raz nahor a potom hneď nadol. 

Obrázok 2 
 

                                                      
5 European Parliament 2021, Post Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe. Dostupné na 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf [cit. 2021-6-10] 
6 Eurostat, GDP Growth 2008-2020, 2.2.2021. Dostupné na https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_en- 
try/2995521/2-02022021-AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868-df3e-dbacaad9f49f, [cit. 2021-2-12] 
7 Počas posledných dvadsiatich rokov sa veľa hovorilo o užitočnosti HDP ako ukazovateľa zdravia ekonomiky, a to aj preto, že do 
výpočtov HDP sa nezahŕňa mnoho vecí, napríklad neplatená práca. Okrem toho sú skryté nerovnosti v príjmoch – zmeny 
v rozdelení príjmov (bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú) môžu priniesť rovnaký údaj o HDP. Pozri Smith, Financial Times, 
25.7.2018. Dostupné na https://www.ft.com/content/750bc555-036b-38b5- 9b32-ac3c4244e449; Grice and Williams, Economia, 
5.3.2014. Dostupné na https://www.icaew.com/technical/business-and-ma- nagement/economy-and-business-environment/debate-
gdp-as-a-measurement; Kapoor and Debroy, 2019, Harvard Business Review,4.10.2019. Dostupné na https://hbr.org/2019/10/gdp-
is-not-a-measure-of-human-well-being; [cit. 2021-6-10] 
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Na grafe pozorujeme tri poklesy. Prvý zodpovedá svetovej finančnej kríze v rokoch 2008-9, druhý kríze 

štátneho dlhu v rokoch 2011-13. Tretí a najväčší pokles zodpovedá hospodárskemu dopadu Covid-19. Viac 
sa k tomu vyjadrím neskôr, ale teraz si všimnite os y. Dokonca aj počas stabilných rokov rástli ekonomiky 

eurozóny veľmi slabo. 

Dosiahnutý rast nastal len vďaka obrovskému množstvu peňazí, ktoré Európska centrálna banka každý 
mesiac pumpuje do európskej ekonomiky prostredníctvom programu kvantitatívneho uvoľňovania (QE) 
(obr. 3). Ak sa vrátime k analógii s krvným tlakom, QE je niečo ako pravidelná transfúzia krvi. Posledné 
roky až do roku 2020 sa zdali hospodársky stabilné, ale jedine vďaka mesačným injekciám do európskej 
ekonomiky vo výške niekedy 30, inokedy 60 a miestami 90 miliárd eur, len aby sa udržal náš hospodársky 
krvný tlak.8 Ide o 100 a niekedy aj 200 eur mesačne pre každého občana eurozóny. Nemusíte byť ekonóm, 
aby ste si uvedomili, že ak si požičiavate 100 eur pre každého člena svojej rodiny, aby ste mali čo jesť, 

niečo nie je v poriadku. V reálnom svete je nezamestnanosť, a najmä nezamestnanosť mladých ľudí, stále 
obrovským problémom. V mnohých častiach strednej, východnej a stredomorskej Európy chýba generácia 

mladých ľudí, pretože odišli pracovať do zahraničia. 
 

Obrázok 3 

 

Vysoká úroveň štátneho dlhu a medzigeneračné napätie medzi bohatými staršími obyvateľmi, ktorým štátne 

dôchodky vo veľkej miere platia mladší dospelí obyvatelia, ktorí sú zaťažení študentskými dlhmi a menej 
priaznivými vyhliadkami na zamestnanie, budú pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti dominovať 
európskej hospodárskej situácii. 

                                                      
8 Ritvik Carvalho, Reuters, 27.4.2020. Dostupné na https://www.reuters.com/article/uk-eurozone-markets-ecb-graphic-idUKKCN- 
2290HN, [cit. 2021-2-12] 
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Dopad Covid-19 

Vidíme, že štátny dlh je charakteristický pre väčšinu európskych štátov. Covid-19 ho posunul na úplne 
novú úroveň. Štátny dlh Spojeného kráľovstva dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku 60. rokov 20. storočia, 
čo odráža obrovské náklady na protipandemické podporné opatrenia, ako napríklad nútená dovolenka. 
Celková ročná suma vládnych pôžičiek, teda suma, ktorú si vláda požičiava, aby vyrovnala rozdiel medzi 

výdavkami a ziskom z daní, dosiahla 278,8 mld. libier, čo je o 230 mld. libier viac ako pred rokom.9 Podiel 
dlhu HDP je v súčasnosti v Spojenom kráľovstve 99,4 % a v eurozóne 97,3 %. Nikto nedokáže povedať, 

koľko rokov alebo dokonca desaťročí nám potrvá, kým splatíme štátny dlh, ktorý sme vytvorili za posledný 
rok. 

Mnohí Európania meškajú so splácaním hypoték a nevedia splatiť svoje dlhy kvôli obmedzeniu pohybu. 
Rozdiely medzi najbohatšími a najchudobnejšími sa už niekoľko desaťročí zvyšujú.10 Pandémia ich ešte 
prehĺbila. Mnohí ľudia, ktorí majú bezpečné a dobre platené zamestnanie, mohli naďalej pracovať z domu. 
Niektorí ušetrili peniaze, pretože nemuseli dochádzať do práce a nešli na dovolenku. Ale iní prišli o prácu, 
najmä v gastronómii a cestovnom ruchu, kde pracuje veľmi veľa mladých ľudí. Celkovo sa odhaduje, že v 
celej EÚ zaniklo približne 7 miliónov pracovných miest.11 

1.3 Sociálne trendy 

V súvislosti so sociálnym kontextom Európy by sme mohli vyzdvihnúť viacero problémov, ale chcem 
zdôrazniť tri: migráciu, nízku pôrodnosť a rodovú problematiku, konkrétne rastúci počet ľudí, ktorí sa 

identifikujú ako LGBT+. 

Počas tzv. európskej migračnej krízy, na prelome rokov 2015 a 2016, prišlo do juhovýchodnej Európy viac 
ako 1,5 milióna utečencov, prevažne zo Sýrie, Afganistanu a Iraku. Dostali sa tam najmä po súši a mori. V 
roku 2016 však mnohé európske krajiny zmenili svoju utečeneckú politiku, posilnili hraničné kontroly a 
EÚ sa s Tureckom dohodla na politike „jeden dnu, jeden von,“ ktorá v podstate uzavrela východnú trasu 
do Európy. Nie je prekvapivé, že zúfalí migranti hľadali iné trasy. Podľa Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu: V roku 2019, ktorý je posledným celým rokom s kompletnými údajmi k dispozícii, prišlo lodnou 
dopravou 110 669 osôb, čo predstavuje šiesty rok po sebe, kedy prišlo viac ako 100 000 osôb. Väčšina z 
nich teraz prichádza po trasách cez centrálne a západné Stredozemie, a nie cez Grécko a Balkán.12 

Obchodovanie s ľuďmi je ďalšou, často neviditeľnou formou migrácie. V najnovšej správe EÚ, ktorá stále 

obsahuje údaje zo Spojeného kráľovstva, sa uvádza, že v rokoch 2017-18 bolo zaregistrovaných 26 268 
osôb ako obetí obchodovania s ľuďmi.13 Ide však o veľmi podhodnotený údaj.  V správe od Alliance 8.7 sa 

odhaduje, že v roku 2016 bolo až 3,6 milióna obetí moderného otroctva v Európe a Strednej Ázii.14  

                                                      
9 UK Government, Public Sector Finances: February 2021, 19.3.2021. Dostupné na 
https://www.ons.gov.uk/economy/governmen- 
tpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorfinances/february2021, [cit. 2021-6-22] 
10 European Commission, Widening Gap Between the Rich and Poor, 28.9.2015. Dostupné na https://ec.europa.eu/programmes/ 
horizon2020/en/news/widening-gap-between-rich-and-poor-european-cities  [cit. 2021-5-17] 
11 European Centre for the Development of Vocational Training, Coronavirus Impact on jobs in EU sectors and occupations, 
10.3.2021. Dostupné na https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-impact-jobs-eu-sec- tors-and-
occupations-skills-forecast-analysis, [cit. 2021-6-10] 
12 International Organization for Migration, Mediterranean Arrivals 2019, 1.3.2020. Dostupné na https://www.iom.int/news/iom- 
mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall , [cit. 2021-2-15] 
13 European Commission, Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020. Dostupné na https://ec.europa.eu/an- ti-
trafficking/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf , [cit. 2021-6-21] 
14 Alliance 8.7, Global Estimates of Modern Slavery and Child Labour: Regional Brief for Europe and Central Asia, 2017. Dostupné 
na https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_597874.pdf [cit. 2021-6-21] 
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Ako som raz napísal, „ťažkosti pri spracovaní štatistík nás nesmú zaslepiť pred skutočnosťou, že v Európe 

žijú v otroctve desiatky, ak nie stovky tisíc mužov, žien a detí.“15 Migrácia však nie je len záležitosťou 
utečencov alebo obetí obchodovania s ľuďmi. Ľudia migrujú z najrôznejších dôvodov. Občania EÚ majú 

právo na pobyt a prácu v ktorejkoľvek inej krajine EÚ, takže sa zvyčajne neobjavujú v migračných 
štatistikách. A hoci sa pozornosť sústreďuje na prisťahovalectvo, v mnohých krajinách je skutočným 
problémom aj emigrácia. 

Z globálneho hľadiska sa desať krajín s najrýchlejšie klesajúcim počtom obyvateľov nachádza v Európe: 
Bulharsko, Lotyšsko, Moldavsko, Ukrajina, Chorvátsko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Poľsko a Maďarsko. 
Niektoré krajiny strednej a východnej Európy veľmi trpia emigráciou svojich najmladších a 
najtalentovanejších obyvateľov. Od roku 1989 Lotyšsko prišlo o 27% obyvateľstva, Litva o 23% a 
Bulharsko o 21%. Celkovo jedenásť krajín strednej a východnej Európy stratilo viac ako 10% svojho 

obyvateľstva. Takáto úroveň úbytku obyvateľstva je v čase mieru bezprecedentná a prognózy do budúcnosti 
naznačujú, že tento trend bude pravdepodobne pokračovať.16 

Jedným z dôvodov poklesu populácie je migrácia, ale ďalším je stále nízka pôrodnosť v Európe. Ani v 
jednom európskom štáte nie je pôrodnosť dostatočná na udržanie počtu obyvateľov: 2,1 živonarodených 
detí na ženu. Ako ukazuje obr. 4, v niektorých krajinách východnej Európy a pozdĺž Stredozemného mora 
je pôrodnosť desivo nízka.17 Miera pôrodnosti v Spojenom kráľovstve za rok 2018, ktorá sa už v správach 
Eurostatu neuvádza od jeho vystúpenia z EÚ, bola 1,70.18 

Obrázok 4 

  

                                                      
15 Memory, Measuring People Trafficking, Vista 20, 5. január 2015. Dostupné na https://www.europeanmission.redcliffe. 
ac.uk/s/vista_is-sue_20_2015.pdf,  [cit. 2021-6-21] 
16 European Commission, Demographic Scenarios for the EU, 4/2019. Dostupné na http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/ 15942/1/demo- 
graphic_online_20190527.pdf, [cit. 2021-6-10] 
17 Eurostat, Fertility rates in the EU Member States, 10.4.2020. Dostupné na https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euros- tat-
news/-/DDN-20200410-1, [cit. 2021-6-20] 
18 UK Government, ONS, Births in England and Wales 2019, 22.7.2020. Dostupné na https://www.ons.gov.uk/peoplepopulatio- 
nandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/birthsummarytablesenglandandwales/2019, [cit. 2021-6-20] 
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Kombinácia migrácie z východu na západ a rozdielnej pôrodnosti znamená, že ak budú súčasné trendy 

pokračovať, demografická budúcnosť Európy je jasná: pokles počtu obyvateľov v strednej a východnej 
Európe a výrazný nárast počtu obyvateľov v niektorých západoeurópskych krajinách. Kombinované 

dôsledky týchto trendov sú zobrazené na obr. 5.19 

Nejde však o čisté rozdelenie na Východ a Západ. Do roku 2060 sa zníži počet obyvateľov Nemecka o 
osem až trinásť miliónov, pretože počet úmrtí bude naďalej prevyšovať počet narodených. Výsledný 
demografický posun spôsobí, že počet pracujúcich v Nemecku klesne zo 60 % na 50 % z celkového počtu 
obyvateľov. To bude mať pravdepodobne obrovské dôsledky na náklady na dôchodky a zdravotnú 
starostlivosť, spotrebiteľov a hospodárstvo. Podobné výzvy čakajú aj mnohé ďalšie krajiny. 

Obrázok 5 

 

Tretím významným sociálnym trendom v Európe je nárast počtu osôb, ktoré sa označujú za LGBT+, najmä 
medzi mladou generáciou. Prieskum spoločnosti Dalia Research z roku 2016 ukázal, že 5,9 % Európanov 
sa identifikuje ako LGBT, pričom v Nemecku je to 7,4 % a v Maďarsku 1,5 %.20 Spomedzi mladých ľudí 
vo veku 14 až 29 rokov 16 % označilo svoju sexuálnu orientáciu inú ako heterosexuálnu. To úzko súvisí s 
nedávnou štúdiou Gallupu v USA, podľa ktorej sa 5,6 % obyvateľov USA identifikuje ako lesby, gejovia, 
bisexuáli, transrodoví ľudia alebo queer, čo je nárast z 3,5 % v 2012.21 Medzi osobami mladšími ako 23 

                                                      
19 FactMaps.com, Projected Population Changes in European Countries 2017-2050, 2018. Dostupné na https:// factsmaps.com/pro- 
jected-population-change-european-countries-2017-2050/, [cit. 2021-2-2] 
20 Dalia, Counting the LGBT population: 6% of Europeans identify as LGBT, 18.10.2016. Dostupné na https:// daliaresearch. 
com/blog/counting-the-lgbt-population-6-of-europeans-identify-as-lgbt/, [cit. 2021-4-13] 
21 Gallup, LGBT Identification Rises to 5.6% in Latest U.S. Estimate, 24.2.2021. Dostupné na https://news.gallup.com/ 
poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx, [cit. 2021-4-13] 
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rokov sa počet v USA zvýšil na 15,9 %. V roku 2020 sa vo výskume spoločnosti Ipsos MORI v Spojenom 

kráľovstve zistilo, že zatiaľ čo deväť z desiatich Britov sa označuje za heterosexuálov, len približne 
polovica (54 %) príslušníkov generácie Z tvrdí, že ich priťahuje výlučne opačné pohlavie.22 

V poslednom čase sa do popredia dostala špecifická otázka práv transrodových osôb aj z dôvodu vysokého 
nárastu mladých ľudí, ktorí sa označujú za transrodové osoby (obr. 6).23 Môžu si ľudia zmeniť právne 
označenie svojho pohlavia len tým, že to povedia? Skupiny za práva transrodových osôb v niektorých 
európskych krajinách viedli silnú kampaň za to, aby to tak bolo a zákony sa nedávno dostali do španielskeho 
a nemeckého parlamentu, ale neprešli. Diskusia rozdelila takzvanú komunitu LGBT+, keďže niektoré 
lesbičky tvrdili, že takéto zákony by mohli ohroziť ženy.24 

Odporúčanie detí a dospievajúcich na Gender Identity Development Service v Spojenom kráľovstve 
podľa pohlavia určeného pri narodení, apríl 2011 - apríl 2017.25 

Obrázok 6 

 

Nezabúdajme však, že LGBT+ ľudia sú v mnohých európskych krajinách obeťami hrozných zločinov z 

nenávisti. V iných krajinách, ako napríklad v Spojenom kráľovstve, sa však situácia obracia. Feministické 
rečníčky, ktoré spochybňujú trans agendu, sú deplatformované na univerzitách.26 Autori ako J. K. 
Rowlingová sú označovaní za transfóbov za to, že vyjadrili podporu niekomu, kto prišiel o prácu po tom, 
čo na Twitteri napísal, že transrodoví ľudia nemôžu zmeniť svoje biologické pohlavie27 a kresťania sú 
obviňovaní z nenávistných prejavov, pretože spochybňujú afirmačný prístup k rodovej identite.28 Spolu s 
migráciou a pôrodnosťou, rodové vojny pred našimi očami pretvárajú európsku spoločnosť. 

                                                      
22 Ipsos MORI, Sexual orientation and attitudes to LGBTQ+ in Britain, 26.6.2020. Dostupné na https://www.ipsos. com/ipsos-mo- 
ri/en-uk/sexual-orientation-and-attitudes-lgbtq-britain, [cit. 2021-4-13] 
23 Butler, et.al., (2018) Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria in Archives of Disease in 
Childhood, Vol.103 Iss.7, 2018. Dostupné na .https://adc.bmj.com/content/103/7/631#ref-1, [cit. 2021-6-23] 
24 The Economist, Continental Europe enters the gender wars, 12.6.2021. Dostupné na https://www.economist.com/europe/2021/ 
06/12/continental-europe-enters-the-gender-wars, [cit. 2021-6-21] 
25 Butler et al., ibid. 
26 The Guardian, If feminist Linda Bellos is seen as a risk, progressive politics has lost its way, 6.10.2017. Dostupné na https://www. 
theguardian.com/commentisfree/2017/oct/06/feminist-linda-bellos-women-trans-male-violence, [cit. 2021-6-21] 
27 BBC News, JK Rowling responds to trans tweets criticism, 11.6.2020. Dostupné na https://www.bbc.com/news/uk-53002557, 
[cit. 2021-6-21] 
28 The Times, We are treated like the Uighurs, claim evangelical Christians, 4.2.2020- Dostupné na https://www.thetimes.co.uk/arti- 
cle/we-are-treated-like-the-uighurs-claim-evangelical-christians-k2v32btpp, [cit. 2021-6-21] 
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Dopad Covid-19 

Pandémia Covid-19 výrazne ovplyvnila migráciu. Pohyb medzi krajinami bol z rôznych dôvodov 
obmedzený hraničnými kontrolami a testovanie a očkovacie pasy môžu migráciu ešte nejaký čas potláčať. 
V roku 2020 totiž došlo k veľkej spätnej migrácii, keď sa do svojich domovských krajín vrátil 
bezprecedentný počet obyvateľov strednej a východnej Európy.29 Odhaduje sa, že 1,3 milióna Rumunov sa 
vrátilo späť do Rumunska a viac ako pol milióna Bulharov sa vrátilo do svojej vlasti, čo pre 7 miliónové 
obyvateľstvo predstavuje mimoriadny počet.30 Po skončení lockdownu sa znovu otvorili pracovné miesta 
a niektorí z týchto pracovníkov sa vrátili do západnej Európy, ale určite nie všetci. 

Migračné toky utečencov a žiadateľov o azyl však pokračovali na úrovni spred pandémie. Údaje UNHCR 
naznačili, že v roku 2019 prekročilo Stredozemné more 123 633 utečencov.  V roku 2020 sa počet znížil 
na 95 031.31 Hospodársky dopad Covid-19 na krajiny susediace s Európou vytvoril nové hnacie sily 
migrácie. A keďže kontrola týchto tokov závisí od spolupráce bezpečnostných síl na oboch stranách, tak ak 

vzniknú politické prekážky, dochádza k zúfalým humanitárnym situáciám, ako sa to nedávno stalo na 
hranici medzi Marokom a Ceutou.32 Nezabúdajme na 3,7 milióna sýrskych utečencov v Turecku, z ktorých 

sa mnohí zúfalo snažia dostať do Európy, ale uviazli tam kvôli spomínanej dohode z roku 2016. 
Nezabúdajme ani na 16 000 ľudí, ktorí sú v utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch, pretože prišli 
po podpísaní dohody.33 Nezabúdajme ani na obete obchodovania s ľuďmi, ktoré „čelia ďalším rizikám v 
dôsledku vypuknutia Covid-19, izolácie, ekonomickej nestability a obmedzeného prístupu k podporným 
službám.“34 

Zatiaľ čo niektorí predpovedali, že lockdown môže spôsobiť, že párom nezostane nič iné ako plodenie detí, 
údaje ukazujú, že namiesto baby boomu sme svedkami baby bustingu. Predbežné výsledky zo Španielska35 
naznačujú 23 % pokles registrovaných pôrodov v období december-január v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom. V Taliansku sa počet narodených detí znížil o 22 %. Vo Francúzsku, Estónsku, Lotyšsku a Litve 
boli mesačné počty narodených detí v decembri alebo januári najnižšie za viac ako 20 rokov.36 

Je nepravdepodobné, že by Covid-19 ovplyvnil počet ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT+, ale rôzne 
správy upozorňujú na vplyv pandémie na LGBT+ ľudí v Európe, pretože obmedzuje prístup k cieleným 

                                                      
29 The Economist, How the pandemic reversed old migration patterns in Europe, 28/1/2021, https://www.economist. 
com/europe/2021/01/28/how-the-pandemic-reversed-old-migration-patterns-in-europe, Accessed 13/4/2021 
30 ECFR, The Grand Return: COVID-19 and Reverse Migration to Bulgaria, 11/2020. Dostupné na https://ecfr.eu/wp-content/ 
uploads/Remigration-Report-ECFR-EN.pdf, [cit. 2021-4-13] 
31 UNHCR, Mediterranean Situation, Dostupné na https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, [cit. 2021-3-10] 
32 BBC News, Migrants reach Spain´s Ceuta enclave in record numbers, 18.5.2021. Dostupné na https://www.bbc.com/news/ 
world-europe-57150051, [cit. 2021-6-11] 
33 The Guardian, What happened to the Syrian refugees who got stuck in Turkey?, 17.3.2021. Dostupné na https://www.theguar- 
dian.com/world/2021/mar/17/what-happened-to-the-syrian-refugees-who-got-stuck-in-turkey, [cit. 2021-6-11] 
34 University of Nottingham Rights Lab, The Government’s response to COVID-19: human rights implications related to modern 
slavery, 2020. Dostupné na https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/rights-lab/resources/re- ports-and-
briefings/2020/april/submission-to-the-joint-committee-on-human-rights-and-modern-slavery.pdf [cit. 2021-6-21] 
35 El Pais, The Coronavirus Effect, 8.3.2021. Dostupné na https://english.elpais.com/economy_and_business/2021-03-08/the-coro- 
navirus-effect-spain-sees-sharp-decline-in-births.html, [cit. 2021-3-10] 
36 BBC News, Covid: From boom to bust – why lockdown hasn´t led to more babies, 18.3.2021. Dostupné na https://www.bbc.com/ 
news/world-56415248, [cit. 2021-6-11] 
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službám duševného zdravia, ale zaznamenáva aj nárast hlásení o diskriminácii a domácom násilí.37  

Pandémia Covid-19 viedla k nárastu domáceho násilia voči ženám a deťom v celej Európe.38 

1.4 Environmentálne trendy 

Vzhľadom na hospodárske, politické a sociálne výzvy, ktoré sú v popredí, nehovoriac o Covid-19, neboli 
environmentálne problémy v poslednom čase na vrchole európskej politickej agendy. Tvrdé fakty sa však 
nezmenili. Od prelomu tisícročia sa na celom svete zaznamenalo devätnásť najteplejších rokov.39  Európa 
sa otepľuje rýchlejšie ako celosvetový priemer, ako ukazuje obr. 7. Štyri najteplejšie roky v Európe od 

začiatku záznamov boli roky 2014, 2015, 2018 a 2019. 

Obrázok 7 

 

 

V roku 2018 sa v Európe vyskytol mimoriadny počet extrémnych klimatických udalostí. Severná Európa 
zaznamenala rekordné hodnoty na teplomeroch. V Dánsku bol jún 2018 najteplejším rokom za posledné tri 
desaťročia a júl najslnečnejším rokom všetkých čias. Vo Fínsku dosiahli oblasti severne od polárneho kruhu 

33 °C, zatiaľ čo severnú provinciu Laponska zasiahli katastrofálne požiare. 

Extrémne počasie sa však neobmedzuje len na vlny horúčav. V mnohých európskych krajinách sa povodne 

stávajú pravidelným problémom. Podľa výskumu uverejneného v júli 2020 v časopise Nature Európa v 

                                                      
37 Council of Europe, Covid-19 impacts on LGBTI communities in Europe and Central Asia, 19.6.2020. Dostupné na https:// 
www.coe.int/en/web/sogi/-/report-by-ilga-europe-covid-19-impacts-on-lgbti-communities-in-europe-and-central- asia-a-rapid-
assessment-report, [cit. 2021-4-14] 
38 European Institute for Gender Equality, The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women in the EU, 
5.3.2021. Dostupné na https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violence-against-wo- men-eu, 
[cit. 2021-6-22]; Unicef, During the pandemic, women and children are at greater risk of domestic violence, 10.12.2020. Dostupné 
na https://www.unicef.org/romania/press-releases/during-pandemic-women-and-children-are-grea- ter-risk-domestic-violence, 
Accessed [cit. 2021-6-22] 
39 NASA, Global Temperature. Dostupné na https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/, [cit. 2021-6-11] 
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súčasnosti zažíva častejšie a vážnejšie povodne ako kedykoľvek za posledných 500 rokov.40 Práve v čase, 
keď sa táto správa dostala do tlače, 15. a 16. júla 2021 postihli západné Nemecko, Belgicko, Luxembursko 
a Holandsko najhoršie povodne za poslednú generáciu, ktoré si vyžiadali stovky obetí na životoch. 

Zmena klímy je jedným z faktorov, ktoré sú hnacou silou migrácie do Európy, ale v nasledujúcej generácii 
sa môže diať aj v rámci Európy, pretože niektoré regióny a mestá sa stanú nehostinnými miestami pre život. 

Mnohí poľnohospodári sa domnievajú, že tieto extrémne výkyvy počasia už ohrozujú potravinovú 
bezpečnosť kontinentu.41 Iné nedávne výskumy naznačujú, že chemické látky v životnom prostredí môžu 

byť tiež spojené s poklesom pôrodnosti nielen v Európe, ale na celom svete.42
 

Dopad Covid-19 

Spočiatku sa zdalo, že Covid-19 má krátkodobé pozitívne účinky na životné prostredie. Prísny lockdown 
zlepšil kvalitu ovzdušia na mnohých miestach, znížil emisie skleníkových plynov a znečistenie vody 
a hluk.43 Napriek tomu údaje ukazujú, že rok 2020 bol najteplejší rok v histórii.44 Odborníci predpokladajú, 
že po návrate globálnej hospodárskej aktivity sa ukáže, že pandémia mala len veľmi malý vplyv na emisie 
v roku 2030 a neskôr.45

 

Zatiaľ nie je jasné, či Covid-19 spôsobil zmeny životného štýlu, ktoré môžu ovplyvniť životné prostredie. 

Mnohí zamestnávatelia a zamestnanci si uvedomili výhody práce z domu a možno sa už nikdy nevrátia do 
kancelárie. Medzinárodný cestovný ruch a letecké spoločnosti, ktoré ho podporujú, sa možno nevrátia na 

úroveň spred pandémie. Naopak, finančné dôsledky riešení pandémie môžu vážne podmieniť reakcie vlád 
na environmentálnu krízu. 

Nedávny samit G7 mohol prijať oveľa ambicióznejšie záväzky na riešenie klimatickej krízy, ale namiesto 
toho, aby sa poučili z Covid-19, že proti takýmto problémom treba bojovať spoločne, sa ukázalo, že v 
súčasnosti nikto nechce sľúbiť viac peňazí na riešenie globálnych environmentálnych problémov.46 
Konferencia OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra v Glasgowe, bude ďalšou 
rozhodujúcou príležitosťou konať. 

  

                                                      
40 Blöschl, et.al., (2020), Current European flood-rich period exceptional compared with past 500 years, Nature 583. 560-566, 
22.7.2020. Dostupné na https://www.nature.com/articles/s41586-020-2478-3, [cit. 2021-3-10] 
41 Sustainability Times, Frequent extreme weather events are increasing crop losses in Europe, 2.4.2021. Dostupné na https://www. 
sustainability-times.com/environmental-protection/frequent-extreme-weather-events-are-increasing-crop-losses-in-eu- rope/, [cit. 
2021-6-11] 
42 Levine, et.al., (2017), Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis, Human Reproduction 
Update, Vol.23, Issue 6, Nov-Dec 2017. Dostupné na https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689, [cit. 2021-3-
18] 
43 Kumar, et.al (2020), With Corona Outbreak: Nature Started Hitting the Reset Button Globally, Frontiers in Public Health, 
24.9.2020. Dostupné na https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.569353/full, [cit. 2021-6-11] 
44 NASA, 2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows, 14.1.2021. Dostupné na https://www.nasa.gov/press-
re- lease/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows, [cit. 2021-6-11] 
45 Reilly, J.M., et.al (2021), The COVID-19 effect on the Paris agreement. Humanit Soc Sci Commun 8, 16. Dostupné na https://doi. 
org/10.1057/s41599-020-00698-2 , [cit. 2021-3-12] 
46 TIME, The G7 want to save the world from climate change. But are they willing to pay for it? 10.6.2021. Dostupné na https:// 
time.com/6072651/g7-climate-finance/, [cit. 2021-ž-15] 
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1.5 Technologické trendy 

Koncom roka 2015 vypracovalo Svetové ekonomické fórum správu s názvom Deep Shift: Technology 
Tipping Points and Societal Impact.47 Správa načrtla šesť technologických megatrendov, ktoré formujú 
budúcnosť. 

i. Ľudia a internet. Spôsob, akým sa spájame s ostatnými a zdieľame informácie, sa mení. Nositeľné a 
implantovateľné technológie sa stanú bežnou súčasťou života. 

ii. Výpočtová technika, komunikácia a úložiská všade. Zníženie nákladov umožní skoro každému takmer 
neobmedzený prístup k výpočtovej sile a digitálnemu úložisku. 

iii. Internet vecí. Oblečenie, príslušenstvo, doprava, naše domovy a výrobné procesy, ktoré ich zabezpečujú, 
budú vybavené technológiami. 

iv. Umelá inteligencia (AI) a veľké dáta. Exponenciálna digitalizácia vytvára exponenciálne viac údajov - 

o všetkom a o všetkých. To bude mať obrovský vplyv na rozhodovanie a zamestnanosť. 

v. Hospodárstvo spoločného využívania zdrojov a distribuovaná dôvera. Internet podporuje nové 

ekonomiky a zdieľané aktíva. Technológia Blockchain48 sa stáva novou alternatívou  a nahrádza centrálne 
banky. 

vi. Digitalizácia vecí. Fyzické predmety sa čoraz častejšie „tlačia“ v 3D, čo umožňuje doma vyrábať 
jednoduché predmety a dokonca aj domy samotné.49 V oblasti medicíny sa už vyvíjajú unikátne chirurgické 
nástroje, protézy na mieru a dokonca aj ľudská koža vytlačená v 3D.50 

Len zbežné zhrnutie týchto šiestich zmien nám dáva predstavu o tom, ako veľmi sa náš kontext a 
prostriedky komunikácie menia v dôsledku technologických inovácií, a nie vždy k lepšiemu. 

Na základnej úrovni sú tieto technológie závislé od prístupu k internetu, ktorý ani v Európe nie je zďaleka 
jednotný. Nie každý má rovnaký prístup k informačným technológiám a tí z nás, ktorí ho majú, ho ovládajú 
menej, ako si myslia. Algoritmy kontrolujú, čo môžeme a čo nemôžeme vidieť na sociálnych sieťach. 
Umelá inteligencia môže čoskoro rozhodovať o našich životoch: o tom, aké možnosti vzdelávania alebo 
zamestnania máme k dispozícii, aké zdravotné alebo životné poistenie môžeme získať atď. 

Namiesto vykresľovania dystopickej budúcnosti je poučnejšie zamyslieť sa nad vplyvom, ktorý už 
technológia na spoločnosť má. Technológia už zmenila a liberalizovala svetový pracovný trh, čím vytvára 
úplne novú triedu robotníkov, ktorú niektorí nazývajú prekariát.51 Títo pracovníci prežívajú na základe 

krátkodobých zmlúv s nulovým počtom hodín a s malými právami okrem mzdy, ktorú dostávajú za 
odpracované hodiny. Často sa stávajú obeťami dlhov, najmä preto, že pri absencii formálnych pracovných 

                                                      
47 World Economic Forum (2015), Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact, 9.9.2015. Dostupné na  https:// 
www.weforum.org/reports/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact , [cit. 2021-5-20] 
48 Blockchain je séria nemenných súborov dát, ktorá je riadená sieťou počítačov, nie jednotlivými. Každý z súbor dát je 
zabezpečený a vzájomne viazaný s reťazou, ktorá využíva kryptografické princípy. 
49 Guardian, Dutch couple become Europe’s first inhabitants of a 3D-printed house, 30.4.2021. Dostupné na https://www.theguar- 
dian.com/technology/2021/apr/30/dutch-couple-move-into-europe-first-fully-3d-printed-house-eindhoven, [cit. 2021-6-11] 
50 Sculpteo, Medical 3D Printing: How 3D-printing is saving lives. Dostupné na https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/ 
applications-of-3d-printing/medical-3d-printing/, [cit. 2021-6-11] 
51 Standing (2018), The Precariat: Today’s Transformative Class, Great Transition Initiative, 10/2021. Dostupné na https:// 
greattransition.org/publication/precariat-transformative-class, [cit. 2021-6-25] 
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zmlúv si nemôžu požičať peniaze za výhodných podmienok. Mnohí vidia súvislosti medzi vznikom 
prekariátu a vzostupom populizmu.52 

Jeden z najzávažnejších dôsledkov digitálnej revolúcie je jej vplyv na poznanie a pravdu. V digitálnom 
svete sa informácie, pravdivé alebo nepravdivé, šíria rýchlo.  Napríklad vo forme mediálnych správ, údajov 
alebo príspevkov na sociálnych sieťach. Informácie sa dajú zneužiť na manipuláciu správania bez ohľadu 

na to, či sú skutočné alebo pravdivé. Analytička kybernetického priestoru Laura Galanteová poznamenáva, 
že „naša realita je čoraz viac založená na informáciách, ktoré konzumujeme na dlani a zo spravodajských 

kanálov, ktoré sledujeme, či hashtagov a príbehov, ktoré považujeme za trendové.“ Naša myseľ sa zmenila 
na „najvyužiteľnejšie zariadenie na planéte“.53 

Výskum odhaľuje, že naša zraniteľnosť je dôsledkom „efektu iluzórnej pravdy,“ fenoménu, pri ktorom 
ľudia hodnotia opakované výroky ako pravdivejšie než neopakované. Čím častejšie vidíme nejakú 
informáciu, tým je pravdepodobnejšie, že ju budeme považovať za pravdivú. Je takmer irelevantné, či 
skutočne ide o pravdu alebo nie. Ak vyvolá želaný výsledok, napríklad nákup určitého výrobku, hlasovanie 
za danú stranu alebo radikálnejšiu politickú reakciu, na ničom inom nezáleží. Digitálna revolúcia je tiež 
epistemologickou revolúciou. 

Na záver ešte niekoľko slov o sociálnych médiách a duševnom zdraví. V posledných desiatich rokoch 
mnohí z nás prešli na úplne nový spôsob medziľudskej interakcie - sociálne siete v mobilných telefónoch. 

Platformy ako Facebook, Twitter a Instagram nám umožňujú byť v nepretržitom spojení s celým svetom. 
Odhaduje sa, že v súčasnosti sú aktívne 3 miliardy mesačných používateľov sociálnych sietí. Väčšia 
prepojenosť sa však nepremieta do životnej spokojnosti. Predpokladá sa, že „závislosť od sociálnych sietí“ 
postihuje približne 5 % mladých ľudí, a to najmä kvôli ich nutkavosti. „Túžba po návale dopamínu spolu s 
neschopnosťou získať okamžité uspokojenie môže používateľov viesť k neustálemu obnovovaniu kanálov 
na sociálny sieťach.“54 Štúdie zistili, že dlhodobé používanie platforiem sociálnych sietí môže spôsobiť 
depresiu, úzkosť, stres. Hoci sa uznáva, že sú potrebné ďalšie štúdie, jedna metarecenzia literatúry o vplyve 
používania sociálnych sietí na duševné zdravie dospela k jednoznačnému záveru, že „sociálne médiá sú 
zodpovedné za prehlbovanie problémov duševného zdravia.“55 

Dopad Covid-19 

Procesy digitalizácie, ktoré by za normálnych okolností trvali roky, sa v dôsledku pandémie uskutočnili v 
priebehu niekoľkých týždňov. Cirkevné stretnutia sa presunuli na internet a dokonca aj starší ľudia sa 

oboznámili s používaním informačných technológii, aby sa spojili s ostatnými. Významnejšie dôsledky 
zvýšenej digitalizácie sa môžu prejaviť až v nasledujúcich rokoch. Predtým sa umelá inteligencia  využívala 
najmä na zapojenie zákazníkov a ovplyvňovanie ich rozhodnutí pri kúpe výrobku alebo výbere volebného 
kandidáta. Počas pandémie, keď bol čas veľmi dôležitý, umelá inteligencia pomohla zdravotníckym 

  

                                                      
52 World Economic Forum, Meet the precariat, the new global class duelling the rise of populism, 9.11.2016. Dostupné na  https:// 
www.weforum.org/agenda/2016/11/precariat-global-class-rise-of-populism/, [cit. 2021-6-15] 
53 KUB, The Illusory Truth Effect on Social Media, 6/2020. Dostupné na https://www.kub-uk.net/insights/illusory-truth-effect/ [cit. 
2021-6-25] 
54 Edmonds, Anxiety, loneliness and Fear of Missing Out: The impact of social media on young people’s mental health, Centre for 
Mental Health, 18.9.2018. Dostupné na https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear- missing-out-
impact-social-media-young-peoples-mental-health, [cit. 2021-6-25] 
55 Karim, et al. (2020), Social Media Use and Its Connection to Mental Health: A Systematic Review, Cureus 12(6): e8627. 
https://doi:10.7759/cureus.8627. Accessed 25/6/2021 
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službám modelovať mieru infekcie a predvídať kapacitné problémy.56 57 Dlhodobejší vplyv Covid-19 bude 
spočívať v urýchlení využívania umelej inteligencie a robotiky v mnohých pracovných činnostiach, ktoré 
v súčasnosti zahŕňajú kontakt s ľuďmi. Práca na diaľku sa stala pre mnohých zamestnancov bežnou a 
niektoré podniky sa možno už nikdy nevrátia k rutinnému fungovaniu kancelárií od pondelka do piatku. 

Covid-19 tiež prehĺbil technologické nerovnosti v spoločnosti. Zatiaľ čo deti z privilegovaných vrstiev 

mohli pokračovať v školskej dochádzke online, mnohé deti z menej majetných vrstiev prišli o školskú 
dochádzku, čo bude mať, ak sa to nebude riešiť, celoživotný vplyv. Výskumy z Belgicka, Holandska, 

Švajčiarska a Spojeného kráľovstva poukazujú na „straty v oblasti vzdelávania“ a nárast nerovnosti v 
dôsledku pandémie.58 

Technológiu vyvinutú na sledovanie kontaktov možno použiť širšie. Údaje o polohe zo smartfónov sa môžu 
použiť na sledovanie pohybu ľudí, čo umožňuje úroveň osobného dohľadu, ktorá by bola ešte pred 
niekoľkými rokmi nepredstaviteľná. Zatiaľ čo v mnohých krajinách sú takéto opatrenia dobrovoľné, 
potreba digitálnych očkovacích pasov pri prekračovaní hraníc alebo dokonca požiadavka aktivovať takéto 
aplikácie na udržanie alebo získanie zamestnania povedie k tomu, že táto technológia sa stane bežnou aj so 
všetkými dôsledkami pre občianske slobody, ktoré s ňou súvisia. 

Ak sme mali nejaké pochybnosti o „efekte iluzórnej pravdy,“ pandémia ukázala, akí sme zraniteľní voči 
epistemologickej revolúcii digitálneho veku. Dezinformácie a konšpiračné teórie okolo Covid-19 a 

najnovšie aj o vyvinutých vakcínach podkopali preventívne opatrenia, spopularizovali nebezpečnú liečbu 
a zmarili možnosť dosiahnuť v niektorých krajinách imunitu. Väčšina z nás pozná ľudí, ktorí odmietli 
vakcínu kvôli videu, príspevku alebo príbehu, ktorý videli na svojom telefóne. 

Napokon, Covid-19 mal mimoriadny vplyv aj na populárne predstavy o vede. Od prvých dní pandémie sa 
politici snažili ospravedlniť svoje rozhodnutia o lockdowne a zrušení obmedzení tým, že sa „riadili vedou.“ 
Nanešťastie, zdalo sa, že vedci z rôznych krajín (a s rôznym politickým presvedčením) mali rozdielne 
predstavy o tom, čo veda hovorí, a z toho vznikla živná pôda pre spomínané konšpiračné teórie. Aplikácia 
vedeckého výskumu priniesla súbor vakcín v rekordne krátkom čase, ale naratív uplynulého roka zasial 
pochybnosti a strach z vedy a technológie, ktoré môžu siahať ďaleko do budúcnosti. 

  

                                                      
56 Council of Europe, Artificial Intelligence and the control of Covid-19. Dostupné na https://www.coe.int/en/web/artificial-intelli- 
gence/ai-covid19, [cit. 2021-5-17] 
57 Qian, et al (2021) CPAS: The UK’s national machine learning-based hospital capacity planning system for Covid-19 Mach Learn 
110, 15-35. Dostupné na https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-020-05921-4, [cit. 2021-5-17] 
58 World Bank, The Impact of Covid-19 on Education – Recommendations and Opportunities for Ukraine, 2.4.2021. Dostupné na  
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2021/04/02/the-impact-of-covid-19-on-education-recommenda-tions-and-
opportunities-for-ukraine, [cit. 2021-6-15] 
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2 

Súčasná Európa – Duchovný kontext 

2.1. Sekularizácia a desekularizácia 

Kresťanstvo formovalo Európu mnohými spôsobmi. Žiadny iný kontinent nebol vystavený kresťanstvu tak 
dlho a v takom rozsahu. Európa bola prvý kontinent, kde nastala kristianizácia, zároveň sa stala prvým 
kontinentom, kde došlo k dekristianizácii. V niektorých častiach Afriky a Ázie sa kresťanstvo stalo 
dominantným, ale ešte dávno predtým, ako bola akákoľvek európska krajina zevanjelizovaná, ho predbehol 
islam. Rozdiel je v tom, že počas prvých 1500 rokov kresťanskej histórie, dekristianizácia nastala po strate 
„kresťanských krajín“ v prospech útočníkov, ale dekristianizácia Európy počas posledných 500 rokov 

nastala zvnútra. 

Príbeh o tom, ako sme sa dostali „zo spoločnosti, v ktorej bolo takmer nemožné neveriť v Boha, do 

spoločnosti, v ktorej je viera aj pre najzarytejšieho veriaceho jednou z ľudských možností,“59 ďaleko 
presahuje rámec tejto správy. Kniha Charlesa Taylora A Secular Age (v českom preklade Sekulární věk), z 
ktorej citujem, má 896 strán. 

Procesu dekristianizácie alebo, ako sa častejšie označuje, sekularizácie, sa venuje mnoho štúdií a diskusií. 
Ani v tomto prípade nevieme podať úplný výklad, ale je dôležité pochopiť, že sekularizácia nie je 

jednosmerný proces. Taylor sa domnieva, že sekularizácia má tri aspekty alebo spôsoby: 

i.  Sekularizácia verejných priestorov, tzv. „oslobodenie“ verejných oblastí (štát, hospodárstvo, veda) od 

náboženských inštitúcií a noriem, s čím súvisí odsúvanie náboženskej viery do súkromnej sféry. 

ii.  Úpadok náboženskej viery a praxe: čoraz menej ľudí tvrdí, že verí v Boha a/alebo pravidelne navštevuje 
bohoslužby. 

iii. Zmeny v kultúre, ktoré vedú k tomu, že neviera je vnímaná ako možnosť: to znamená „prechod od 
spoločnosti, v ktorej je viera v Boha nespochybniteľná a bezproblémová, k spoločnosti, v ktorej je viera iba 
jednou z možností a často nie je najľahšie ju prijať.“60 Pomaly, ale isto sa v európskej mysli zakorenila 
myšlienka, že život sa dá žiť bez Boha. 

Údaje z najnovšieho Prieskumu európskych hodnôt (EVS 2017-20) ukazujú, že 61% Švédov, 53% 

Holanďanov, 51% Britov a Nórov a 50% Čechov tvrdí, že neveria v Boha. V nedeľu navštevuje bohoslužby 
len každý dvadsiaty Švéd, Nór a Fín a každý štyridsiaty Dán! Na bohoslužby nikdy nechodí 63% 

Francúzov, 61% Čechov a 60% Britov.61 

  

                                                      
59 Taylor (2007), A Secular Age, Cambridge: Harvard University Press, 3 
60 Ibidem. 
61 Memory (2021), Secularity and Irreligion in Europe, Vista 38, 5/2021. Dostupné na https://www.europeanmission.redcliffe.ac. 
uk/latest-articles/secularity-and-irreligion-in-europe, [cit. 2021-5-19] 
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Takéto štatistiky sa často používajú na tvrdenie, že Európa je už úplne postkresťanská, ale rovnaké údaje 
poukazujú na zložitosť a rozpory. S výnimkou Francúzska (23%) a Švédska (19%) sa v každej inej 
európskej krajine menej ako 15% obyvateľov hlási k „presvedčeným ateistom.“ Dokonca aj v 
najsekulárnejších krajinách sa približne každý šiesty alebo siedmy človek aspoň raz týždenne modlí: Česko 
(15,1%), Švédsko (15,7%) a Dánsko (13,5%). 

Tieto štatistiky zobrazujú jeden z paradoxov Európy. V mnohých európskych krajinách cirkev stratila svoju 
dominantnú úlohu vo verejnej sfére, a napriek tomu sa mnohí Európania zdráhajú úplne opustiť 

kresťanstvo. Hoci tradičné meradlá náboženskej identity a angažovanosti klesajú (členstvo alebo 
návštevnosť kostola), viera v Boha a modlitby v súkromí pretrvávajú, čo poukazuje na známu dichotómiu 
Grace Davieovej „Believing without Belonging (Viery bez príslušnosti).“62 

Okrem toho prosperujúce komunity veriacich, kresťanov aj príslušníkov iných náboženských tradícií v 
Európe, spolu so vznikom deinštitucionalizovaného kresťanstva a ľudí, ktorí sa označujú za „duchovných, 
ale nie náboženských,“ viedli niektorých k domnienke, že smerujeme k postsekulárnej spoločnosti.63 Ak sa 
pozrieme do strednej a východnej Európy, najmä, ale nie výlučne, do krajín so silnou pravoslávnou štátnou 
cirkvou, skôr než rozpad kresťanstva nájdeme revitalizované kresťanské cirkvi, ktoré sú pre svoj silný 

zjednocujúci potenciál obľúbené nacionalistickými politikmi. 

Napokon, aj v mestskom a vidieckom prostredí pozorujeme rôzne trendy. Mestá sa tradične považovali za 

centrá sekularizácie, zatiaľ čo na vidieku pretrvávali tradičné náboženské predstavy. V poslednom čase 
však výskumníci zaznamenali opačný trend, keďže migrácia prispela k desekularizácii miest.64 Ako 
poznamenal David Goodhew v závere knihy Church Growth in Britain: 1980 to the Present: „Británia sa 
v posledných 30 rokoch stala sekulárnejšou a náboženskejšou. Závisí, kam sa pozriete.“65 Mnohé miesta 
v súčasnej Európe sú na tom rovnako. 

Žijeme v Európe viacerých moderností,66 ktorá je sekularizovaná a zároveň multináboženská (SMR).67 
Tento fenomén sekularizácie a desekularizácie, ktorý sa odohráva v rovnakej krajine a dokonca niekedy 
v rovnakom meste, nám pripomína, že by sme nemali predpokladať, že to, čo sa deje tam, kde sa 
nachádzame my, sa deje aj inde. 

Dopad Covid-19 

Pandémia Covid-19 má asi najbližšie k existenčnej hrozbe, akú väčšina Európanov zažila počas svojho 
života. Od čias druhej svetovej vojny nič tak hlboko neovplyvnilo životy všetkých Európanov. Keď čelíme 

existenčným výzvam ako jednotlivci, ale aj spoločnosť, máme tendenciu používať stratégie, ktoré nám 
pomáhajú zvládnuť danú situáciu a znížiť pocit neistoty. Jednou z nich je praktizovanie náboženskej viery. 
Stručne povedané, práve vo chvíľach krízy si spomenieme na Boha a už teraz máme určité dôkazy, že 
Covid-19 mal vplyv na sekularizáciu v Európe. 

  

                                                      
62 Davie (1994), Religion in Britain Since 1945: Believing Without Belonging, London: Wiley 
63 Habermas (2008), Notes on a Post-Secular Society, New Perspectives Quarterly, 13.10.2008. Dostupné na 
https://doi.org/10.1111/ j.1540-5842.2008.01017.x [cit. 2021-6-21] 
64 Goodhew and Cooper, Eds. (2020), The Desecularisation of the City, London: Routledge 
65 Goodhew (2012), Church Growth in Britain, Farnham: Ashgate, 253 
66 Casanova (2011), Cosmopolitanism, the clash of civilizations and multiple modernities, Current Sociology, 59(2) 252- 267. 
Dostupné na https://doi.org/10.1177%2F0011392110391162 , [cit. 2021-6-21] 
67 Van de Poll (2019), Secular and Multi-religious: Welcome to the SMR Society, Vista 32, Jan 2019. Dostupné na https://www. 
europeanmission.redcliffe.ac.uk/latest-articles/secular-and-multi-religious-welcome-to-the-smr-society, [cit. 2021-5-19] 
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Počas prvej vlny pandémie výskumníci68 zaznamenali prudký nárast vyhľadávania modlitieb cez Google.   
V Spojenom kráľovstve sa trojnásobne viac ľudí prihlásilo na kurzy Alfa.69 Sociológovia, ktorí sa zaoberajú 
náboženstvom, najprv v Taliansku70 a nedávno v Poľsku, našli pozoruhodné dôkazy, ktoré potvrdzujú 
oživený záujem o náboženstvo. Poľskí výskumníci poznamenali: „Približne pätina (21,3%) ľudí uviedla, 
že trávi viac času modlitbami a inými náboženskými praktikami ako predtým. Až 61,3% ľudí, ktorí predtým 

praktizovali náboženstvo niekoľkokrát týždenne, mu venovalo viac času, a čo je ešte zaujímavejšie, 
náboženské praktiky sa zvýšili aj u ľudí, ktorí predtým praktizovali náboženstvo len raz za niekoľko rokov 

(15,9%), a u tých, ktorí predtým nepraktizovali vôbec (7,4%)… Celkovo sa náboženské praktiky počas 
jarného lockdownu v Poľsku zvýšili. Je nepravdepodobné, že ide o dlhodobý nárast, ale zdá sa, že zmeny 
v religiozite spôsobené Covid-19 sú reálne.“71 

De la Supervivencia a la Misión (Od prežitia k misii), séria online stretnutí španielskych evanjelikálnych 
lídrov, ktorí sa zamýšľali nad dôsledkami pandémie, zaznamenala pozitívne aj negatívne dopady Covid-
19.72 Počas lockdownu sa niektorí ľudia, ktorí sa od cirkvi odpojili, znovu pridali prostredníctvom online 
služieb, ale tiež spozorovali, že niektorí kedysi aktívni členovia sa úplne vytratili. Mnohí z nich sa po 
obnove osobných bohoslužieb už nevrátili. Podľa neoficiálnych informácií ide až o 30% ľudí iba za 

uplynulý rok. Niektorí sa možno stále obávajú verejných zhromaždení a možno sa ešte vrátia, ale pandémia 
narušila návyky všetkého druhu, vrátane duchovných. Iba čas ukáže, či je Covid-19 urýchľovač 

sekularizácie alebo desekularizácie, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou z toho, čo som napísal vyššie, 
obidvoch. 

2.2. Islam 

V správe Europe's Growing Muslim Population73 od Pew Research Center z roku 2017 sa odhaduje, že 
každý dvadsiaty Európan sa označuje za „moslima,“ čo predstavuje približne 26 miliónov obyvateľov (obr. 
8). Pew definuje Európu ako 28 členských štátov EÚ plus Nórsko a Švajčiarsko. V týchto údajoch chýbajú 
žiadatelia o azyl a významné moslimské populácie na Balkáne. 

Azda najzaujímavejšou časťou správy sú prognózy moslimského obyvateľstva v Európe v roku 2050 podľa 
troch rôznych scenárov. V scenári nulovej migrácie sa neuskutoční žiadna migrácia do Európy ani z Európy. 
V scenári strednej migrácie pokračuje pravidelná migrácia, ale utečenecké toky sa zastavia. V prípade 
scenára vysokej migrácie bude okrem pravidelnej migrácie pokračovať aj model prílevu utečencov z 

obdobia od roku 2014 do polovice roku 2016. 

  

                                                      
68 Telegraph, Pandemic prompts surge in Google prayer, 22.5.2020. Dostupné na https://www.telegraph.co.uk/global-health/clima- 
te-and-people/pandemic-prompts-surge-interest-prayer-google-data-show/ [cit. 2021-3-16] 
69 Evangelical Focus, Alpha Course Registrations Triple, 11.6.2020. Dostupné na https://evangelicalfocus.com/europe/6462/alpha-
course-registrations-triple-in-the-uk-due-to-the-lockdown, [cit. 2021-3-19] 
70 Molteni, F., (2020) Searching for comfort in religion: insecurity and religious behaviour during the COVID-19 pandemic in Italy, 
European Societies, Vol 22, Issue 4. Dostupné na https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.183 6383, [cit. 
2021-3-19] 
71 Boguszewski, et al. (2020) The Covid-19 Pandemic’s Impact on Religiosity in Poland, Religions 11(12), p. 646. Dostupné na ht- 
tps://www.mdpi.com/2077-1444/11/12/646, [cit. 2021-3-19] 
72 Alianza Evangélica Española, De la Supervivencia a la Misión, 16.12.2020. Dostupné na https://alianzaevangelica.es/wp-content/ 
uploads/RESUMEN-CONSULTA.pdf, [cit. 2021-6-21] 
73 Pew Research, Europe’s Growing Muslim Population, 29.11.2017. Dostupné na https://www.pewforum.org/2017/11/29/euro- 
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Európa 2021 – Misiologická správa                                                                                                             26 

Očakáva sa, že rastúci počet moslimov v Európe spolu s úbytkom nemoslimského obyvateľstva (ako 

uvádzam v kapitole 2.3) povedie k rastúcemu podielu moslimov v európskom obyvateľstve podľa všetkých 
troch scenárov. Aj keby všetky krajiny uzavreli svoje hranice pre akúkoľvek ďalšiu migráciu (scenár 

nulovej migrácie), odhaduje sa, že podiel moslimov v obyvateľstve v 30 krajinách vzrastie zo 4,9 % v roku 
2016 na 7,4 % v roku 2050.

Podľa scenára strednej migrácie by sa podiel do 
roku 2050 zvýšil na 11,2 % obyvateľstva, a ak by 
prílev utečencov pokračoval rovnakým tempom ako 
v rokoch 2014 a 2015, dosiahol by 14%. Aj v 
najpravdepodobnejšom scenári strednej migrácie sa 
očakáva, že v mnohých krajinách dôjde k 

výraznému nárastu moslimského obyvateľstva: 
Švédsko (+12%), Spojené kráľovstvo (+10%), 

Fínsko (+9%), Francúzsko (+9%), Nórsko (+8%), 
Taliansko (+8%), a Belgicko (+7 %). 

Problémom týchto štatistík je, že hádžu všetkých 
moslimov do jedného vreca. Tu nehovoríme len o 
rozdieloch medzi jednotlivými vetvami islamu 
(sunniti, šiiti, ahmadíja, atď.), ale skôr o ich 
rozdielnych životných skúsenostiach. Je veľký 
rozdiel medzi pôvodným moslimom z Balkánu a 
utečencom alebo žiadateľom o azyl zo Sýrie, Iránu 
alebo Iraku. Táto skúsenosť sa opäť líši od 

skúsenosti druhej a tretej generácie komunít 
pochádzajúcich napríklad z Alžírska, Pakistanu 
alebo Bangladéša v mnohých európskych krajinách. 
Samozrejme, máme aj úžasné príbehy moslimských 
veriacich, ktorí prichádzajú ku Kristovi v 
mimoriadnom počte, najmä Iránci a očakáva sa, že 
ich počet bude narastať. 

Na záver je dôležité poznamenať, že ide o národné 
štatistiky. Komunity v diaspóre majú tendenciu 
združovať sa a moslimovia nie sú výnimkou. 

Existujú mestá ako Birmingham, Brusel,  Marseille 
alebo Haag s vyšším počtom moslimov ako je 

celoštátny priemer a zóny v rámci miest s ešte 
vyšším percentuálnym zastúpením. V týchto zónach 
môže byť moslimský vplyv veľmi silný, dokonca 
dominantný. 

Obrázok 8 

 

 

Na vysvetlenie týchto štatistík potrebujeme veľkú múdrosť. 

  

Poznámka: Európu tu definujeme ako 28 členských štátov EÚ a 
Nórsko a Švajčiarsko. Odhadovaný počet moslimov v roku 2016 
zahŕňa iba krajiny, ktoré majú aspoň milión moslimov. Odhad 
nezahŕňa žiadateľov o azyl, u ktorých sa neočakáva legálne získanie 
povolenia na pobyt v Európe, vrátanie asi 320 000 moslimov v 
Nemecku a 140 000 moslimov vo Francúzsku. Zdroj: odhad Pew 
Research Center. Pozri metodológiu pre viac informácii. „Europe’s 
Growing Muslim Population“ 

PEW RESEARCH CENTER 
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Dopad Covid-19 

Vplyv pandémie na kresťanské zhromaždenia sa odzrkadlil aj v moslimských komunitách. Vážne 
ovplyvnila piatkové modlitby, slávenie ramadánu a hadž, čo urýchlilo vznik virtuálneho islamu  
s modlitbami a kázňami cez internet, rovnako ako v mnohých kostoloch. Moslimskí učenci si kládli otázky 
o legitímnosti online náboženských zvykov, o platnosti virtuálnych piatkových modlitieb a o tom, či by 

vakcíny boli halal alebo nie. Ako sa vyjadril jeden islamský akademik: „V niektorých ohľadoch ide o 
transformačný moment, pretože tradičné náboženské zriadenie v rámci islamu sa musí rýchlo a úplne 

prispôsobiť modernej dobe, a to nielen kvôli Covid-19, ale aj kvôli tomu, kde sa nachádza ľudská 
spoločnosť.“74 

2.3. Nová evanjelizácia 

Sekularizácia, desekularizácia a rast islamu nie sú jedinými črtami duchovného kontextu Európy. V 

súčasnosti prebieha mimoriadna nová evanjelizácia nášho kontinentu. Identifikujeme tri rozmery: cirkvi v 
diaspóre, hnutia a platformy na zakladanie zborov a budúca generácia. 

2.3.1. Cirkvi v diaspóre 

Už som zdôraznil migráciu ako významný spoločenský trend vo všeobecnom európskom kontexte. Tak, 
ako si Boh používal presúvanie ľudí kedysi, rovnako si ďalších používa dnes k novej evanjelizácii 
európskeho kontinentu. 

Túto časť som nazval „cirkvi v diaspóre,“ pretože si myslím, že je to najlepší termín na opis komplexného 
fenoménu cirkví v Európe, ktoré vznikli v dôsledku migrácie kresťanov z iných miest, či už v tejto generácii 

alebo v minulých. Diaspóra znamená rozptýlené obyvateľstvo, ktoré si zachovalo jazykové, kultúrne a iné 
väzby so svojou vlasťou. Niektorí radšej hovoria o „etnických cirkvách“ alebo „migrantských cirkvách,“ 

ale tie sú ešte problematickejšie. Kategorizácia ľudí na základe ich etnickej príslušnosti vedie 
k predsudkom. A používania pomenovania „migrantské cirkvi,“ keď ich členmi sú už vnúčatá migrantov a 
nie samotní migranti, vedie k ešte väčším predsudkom. Je pravda, že nie všetci migranti patria do 
„diaspóry.“ Niektorí sa asimilujú v novej krajine a pridávajú sa k existujúcim cirkvám. Avšak tam, kde 
existujú významné kultúrne rozdiely, pojem „cirkev v diaspóre“ uznáva podstatné rozdiely „miesta 
pôvodu“ bez predsudkov.75 

Cirkvi v diaspóre nie sú v Európe žiadna novinka. Sú súčasťou európskej histórie. Mnohé mestá v Európe 
majú významné komunity európskej diaspóry a historické diasporálne kostoly. Dokonca aj v posledných 

rokoch v Európe, v dôsledku migrácie z východu na západ, vzniklo mnoho rumunských kostolov v 
Španielsku alebo napríklad poľských kostolov v Spojenom kráľovstve. Zatiaľ, čo mnohé z týchto cirkví sú 

malé, niektoré, ako napríklad rumunská cirkev Betania v Dubline v Írsku, sa rozrástli do takej miery, že  
 

  

                                                      
74 Salaam Gateway, Virtual Islam, 15.12.2020. Dostupné na https://www.salaamgateway.com/story/in-2020-as-more-of-life-went- 
online-we-started-asking-what-are-the-limits-to-virtual-islam, [cit. 2021-5-22] 
75 Wan, Diaspora Missiology, Global Missiology, 7/2017. Dostupné na http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/ 
view/303/848, [cit. 2021-6-18] 
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stavajú veľký účelový bohoslužobný priestor.76 Práve migrácia z väčšinového sveta77 je však dôvodom 
vzniku najväčšieho počtu nových diaspór po celej Európe. 

Latinskoamerickí migranti založili za posledných tridsať rokov tisíce kostolov v Španielsku, Portugalsku a 
ďalších krajinách. Je ťažké nájsť veľké európske mesto, v ktorom by nebol veľký španielsky a/alebo 
brazílsky zbor. Podobne aj čínske zbory nájdeme takmer všade. Chinese Overseas Christian Mission 

uvádza viac 120 čínsky hovoriacich zborov v Spojenom kráľovstve a ďalších 150 v Európe, hoci 
pravdepodobne ide len o zlomok všetkých existujúcich zborov.78 

Najpočetnejšie sú však černošské africké cirkvi. Len vo Veľkej Británii existuje niekoľko tisíc letničných 
zborov, ktoré založili Afričania. The Redeemed Christian Church of God má dnes viac ako 750 zborov a 
každý rok zakladá v Británii 25 nových.79 A to je len jedna z mnohých denominácií: Church of Pentecost, 
Christ Embassy, Christ Apostolic Tabernacle. Ak vo vašom meste žijú Afričania, takmer určite tam existuje 
zbor africkej diaspóry, aj keď o tom neviete. 

Hoci sú štatistiky sľubné, prítomnosť diaspór v Európe nevedie automaticky k účinnej novej evanjelizácii 
Európy, ako poznamenal Kwiyani: 

Africké cirkvi v Európe boli doteraz veľmi úspešné len v evanjelizácii afrických 

spoluobčanov. Iba malá časť z nich sa dostala k Európanom. Mnohí tvrdia, že je náročné 
osloviť Európanov. Mnohí mi povedali: „Núti nás to robiť veci inak, a to je príliš nepríjemné.“ 

Pod pojmom „robiť veci inak“ majú na mysli napríklad kratšie bohoslužby alebo evanjelizáciu 
cez vzťahy. Prítomnosť týchto zborov v Európe núti pastorov, ktorí sa chcú alebo snažia 
angažovať v misii medzi Európanmi, veriť, že musia byť misionármi pre Európanov. Preto sa 
snažia kontextualizovať svoju službu pre Európanov, pričom na tejto ceste zažívajú veľmi 
malý úspech. Väčšine z nich chýba školenie, ktoré by im umožnilo pochopiť, ako by mala 
vyzerať medzikultúrna misia pre Európanov.80 

Israel Olofinjana, ďalší odborník na cirkvi africkej diaspóry v Spojenom kráľovstve, má viac nádeje a 
hovorí, že „existujú dôkazy, aj keď malé, že niektorým sa podarilo rôznymi cestami osloviť Európanov“.81 
Nie všetka zodpovednosť za tento neúspech však spočíva na vedúcich predstaviteľoch cirkví v diaspóre. 
Mnohé domáce európske cirkvi buď nechceli, alebo nevedeli, ako pomôcť kresťanom z diaspóry osloviť 

miestne obyvateľstvo. K tejto téme sa vrátim neskôr. 

  

                                                      
76 Betania Dublin. Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=Jcg-E8HBaX0, [cit. 2021-6-18] 
77 V tejto správe som sa rozhodol používať výraz „väčšinový svet“ na spoločné označenie Afriky, Karibiku, Ázie a Južnej Ameriky. 
Alternatívy ako „tretí svet“, „rozvojový svet“ alebo „rozvíjajúce sa ekonomiky“ naznačujú menejcennosť. Výraz globálny juh je 
menej problematický, ale nie všetky tieto krajiny sa nachádzajú na južnej pologuli a niektoré, ktoré sa nepovažujú za globálny juh, 
ako napríklad Austrália alebo Nový Zéland, ním zjavne sú. Väčšinový svet zodpovedá aspoň demografickej realite, keďže väčšina 
svetovej populácie sa nachádza v týchto regiónoch. Nakoniec som nechal posledné slovo samotným vedúcim predstaviteľom 
diaspór, keďže sa zoskupili pod značkou: Centre for Missionaries from the Majority World (Centrum pre misionárov z väčšinového 
sveta). Dostupné na https://cmmw.org.uk/ [cit. 2021-6-25] 
78 Chinese Overseas Christian Mission. Dostupné na https://www.cocm.org.uk/churches [cit. 2021-5-22] 
79 Kwiyani (2017), „Blessed Reflex: African Christians in Europe”, Missio Africanus, Vol 3, Issue 1, 2017. Dostupné na 
https://decolonisingmission.com/wp-content/uploads/2019/05/Harvey_Kwiyani_Blessed-Reflex-African-Christians-in-
Europe.pdf, [cit. 2021-5-20] 
80 Ibid., 45 
81 Olofinjana, personal communication, 21.5.2021 
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Napriek tomu, slabosť historických cirkví v mnohých európskych krajinách, vyvolala potrebu a túžbu po 
spolupráci. Keďže sa do vedenia dostáva druhá a tretia generácia kresťanov z diaspóry, čoraz viac sa usilujú 
o založenie medzikultúrnych cirkví, ktoré by ľahšie oslovili pôvodných Európanov. Misionársky historik 
Andrew Walls poznamenal, že „pohyb kresťanstva je sériové, nie postupné rozširovanie,“82 a preto 
dochádza k úpadku v centrách miest, ale k rýchlemu rastu na periférii. Budúcnosť cirkvi v Európe závisí aj 

od vzniku skutočného európskeho medzikultúrneho kresťanstva.83 

Dopad Covid-19 

Na jednej strane pandémia Covid-19 viac ovplyvnila domáce zbory ako diaspóry v Európe. Cirkvi v 
diaspóre zostávajú spojené so svojimi pôvodnými spoločenstvami. Mnohé z nich sú súčasťou cirkevných 
sietí, ktorých starší pastori sú v Nairobi, Hongkongu alebo Bogote. Už roky sa nadnárodne spájajú a 
zúčastňujú sa na virtuálnych stretnutiach vo svojich domovských zboroch. 

Na druhej strane pandémia výrazne ovplyvnila diaspóry. Zistilo sa, že v Spojenom kráľovstve ľudia z 
prostredia etnických menšín boli vystavení vyššiemu riziku úmrtia na Covid-19, pretože pracovali vo 
vysoko rizikových povolaniach (zdravotníctvo a opatrovateľstvo), presúvali sa verejnou dopravou a 
netlačili  na zabezpečenie starostlivosti a osobných ochranných prostriedkov.84 

Aj ekonomické dôsledky na ne dopadli tvrdšie. Navyše, angažovanosť v cirkvi je viac komunitná v 
porovnaní so zbormi pôvodných Európanov, ktoré sú individualistickejšie. Covid-19 má preto obrovský 

vplyv na ich duchovnú a duševnú pohodu. 

Pozitívnejšie je, že existujú náznaky vzájomnej podpory diaspóry a domácich európskych cirkevných 
predstaviteľov v mestách po celom kontinente. Tieto spojenia sa môžu ukázať ako dôležitý stimul pre 
budúcu spoluprácu. 

2.3.2. Hnutia zakladania zborov 

Pred desiatimi rokmi sa Nova Research Centre so sídlom na Redcliffe College pokúsilo zmapovať situáciu 
so zakladaním zborov v Európe. Jedným z najvýraznejších zistení výskumu bol počet organizácií, ktoré sa 
nejakým spôsobom podieľajú na zakladaní zborov - 342 - a ako sa v správe uvádza, ide „len o špičku 
ľadovca.“ Popri množstve medzinárodných misijných agentúr bolo v zozname aj mnoho denominácií alebo 
sietí cirkví, ktoré sa snažili zakladať zbory vo svojom štáte a niekedy aj vo svete: „baptistických zborov, 
zväzov a misií bolo spolu 50, nezávislých evanjelikálnych zborov 31, metodistických 18 a anglikánskych... 

13. národné evanjelikálne aliancie sa objavili 8-krát.“85 

  

                                                      
82 Walls, The Expansion of Christianity: An Interview with Andrew Walls, Religion Online, 2000. Dostupné na https://www.reli- 
gion-online.org/article/the-expansion-of-christianity-an-interview-with-andrew-walls/, [cit. 2021-6-18] 
83 Moyo, An Intercultural Church Perspective on Mission in Europe, Lausanne Europe Conversation, 9/2020. Dostupné na https:// 
www.lausanneeurope.org/an-intercultural-church-perspective-on-mission-in-europe/ [cit. 2021-6-18]; Memory, God’s New 
Society: Multicultural Churches in Today’s Europe, Vista 26, 1/2017. Dostupné na https://static1.squarespace.com/ 
static/5e3426c42a9bf131f7073b78/t/5e35ab52216623779652bf29/1580575579495/vista+issue+26+january+2017.pdf, [cit. 2021-
6-18] 
84 Public Health England, Beyond the data: understanding the impact of Covid-19 on BAME groups, 6/2020. Dostupné na https:// 
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakehol- 
der_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf [cit. 2021-5-1] 
85 Jackson and Herbert (2012), Missions and Church Planting in Europe, Eurochurch.net p.iii 
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Odvtedy sa zakladanie zborov v Európe zrýchlilo, čiastočne vďaka vzniku národných platforiem pre 
zakladanie zborov. Vízia CNEF86 (National Council of French Evangelicals) „1 pour 10 000,“ čo znamená 
jeden evanjelikálny zbor na 10 000 ľudí, podnietila zakladanie zborov vo Francúzsku a v posledných rokoch 
sa v priemere každých sedem dní zakladá jeden zbor. Podobné platformy vznikli v mnohých európskych 
krajinách, niektoré ako výsledok procesov na uľahčenie zakladania zborov, ako napríklad M4 a 

Multiplication Network,87 niektoré ako výsledok katalytických/apoštolských jednotlivcov, ako napríklad 
Relational Mission88 alebo Lausanne Catalyst for Church Planting,89 a niektoré prostredníctvom 

medzinárodných sietí, ako City-to-City90 alebo Acts29.91 Stretnutie 170 vedúcich platforiem z takmer 
tridsiatich krajín v Berlíne začiatkom roka 2018 naznačilo príchod novej dynamiky v Európe: Národné 
procesy zakladania zborov (NC2P).92 

Iniciatívy denominácií zamerané na zakladanie zborov, ako napríklad projekt Visión Alcance 2020 
organizácie Assemblies of God v Španielsku93 alebo Mission Partnerships of the European Baptist 
Federation,94 zaznamenali za posledných niekoľko rokov stovky založených zborov. Misijné agentúry so 
zameraním na zakladanie zborov, ako napríklad European Christian Mission (ECM), Greater Europe 
Mission (GEM), Operation Mobilisation (OM) a Communitas, naďalej zohrávajú svoju úlohu pri zakladaní 

nových kresťanských spoločenstiev často v spolupráci s národnými zbormi.95 Určite musím spomenúť 
význam centier pre rozširovanie cirkví, ako sú Institute for Evangelism and Church Development v 

Nemecku a Gregory Centre v Londýne, alebo podujatí, ako je European Leadership Forum.96 A ICP a 
Mosaik networks97 zakladajú zbory, ktoré otvorene oslovujú rôzne etniká. 

Popri zakladaní zborov sme svedkami vzniku nových foriem kresťanských spoločenstiev, ktoré sa nie vždy 
podobajú na tradičné cirkvi. Nazývajú sa „Fresh Expressions,“98 misijné spoločenstvá, alebo sa úplne 
vzpierajú klasifikácii. Jeden zo spôsobov, ako Duch Svätý obnovuje a rozvíja cirkev v Európe, je cez vznik 
nových spoločenstiev Ježišových nasledovníkov, ktoré oslovujú ľudí bez záujmu o „konvenčné“ zbory. 
Ďalej existujú hnutia, ktoré pripravujú učeníkov, napríklad The Navigators, The Turning alebo Go 
Movement, ktoré sa zameriavajú na evanjelizáciu a vzdelávanie nových kresťanov.99 Stručne povedané, 
nová evanjelizácia Európy prostredníctvom hnutí zakladajúcich zbory má mnoho aktérov. 

Dopad Covid-19 

Covid-19 drasticky ovplyvnil cirkevný život a zakladanie nových zborov v celej Európe. Podľa jedného 
neoficiálneho zdroja zomrelo mnoho pastorov, údajne šesťdesiat len na Ukrajine.100 Mnohé projekty boli 

pozastavené a pre mnohé menšie zbory bol posledný rok obzvlášť ťažký. Potreba budovať kresťanské 

                                                      
86 Conseil National des Évangéliques de France. Dostupné na https://www.lecnef.org/page/170867-le-cnef 
87 M4 https://m4europe.com/; Multiplication Network. Dostupné na https://www.multiplicationnetwork.org/ 
88 Relational Mission. Dostupné na https://www.relationalmission.org/ 
89 Lausanne Movement, Church Planting Catalyst. Dostupné na https://lausanne.org/networks/issues/church-planting 
90 City to City. Dostupné na https://www.citytocityeurope.com/ 
91 Acts29. Dostupné na https://www.acts29.com/ 
92 NC2P. Dostupné na http://nc2p.org/ 
93 Asambleas de Dios de España. Dostupné na https://visionalcance2020.asambleasdedios.es/ 
94 European Baptist Federation. Dostupné na http://www.ebf.org/mp 
95 ECM. Dostupné na www.ecmi.org; GEM. Dostupné na https://gemission.org/; Operation Mobilisation. Dostupné na 
https://www.om.org/ca/en/region/euro- pe ; Communitas. Dostupné na https://gocommunitas.org/ 
96 IEEG. Dostupné na https://ieeg.uni-greifswald.de/en/; GCCM. Dostupné na https://ccx.org.uk/ ; ELF. Dostupné na 
https://euroleadership.org/ 
97 ICP Network. Dostupné na https://icpnetwork.eu/; Mosaik Network. Dostupné na https://mosaikkirche.jimdofree.com/englisch/ 
98 Fresh Expressions. Dostupné na https://freshexpressions.org.uk/ 
99 The Turning. Dostupné na http://theturning.eu/; Go Movement. Dostupné na https://www.gomovement.world/en; The 
Navigators. Dostupné na https://www. navigators.org/navigators-worldwide/ 
100 Kool (2021), osobná komunikácia 
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spoločenstvo novými spôsobmi však prinútila mnohé zbory a novovznikajúce zbory čeliť svojej závislosti 
od budov. Táto vynútená inovácia sa môže v skutočnosti ukázať ako súčasť toho, ako Boh obnovuje svoju 
cirkev v Európe. 

Podobne, ako mnohí iní, aj vedúci NC2P museli zrušiť konferenciu Exponential Europe na rok 2020, ale 
národné platformy na zakladanie zborov sú siete, takže podujatie rýchlo prebudovali na virtuálny okrúhly 

stôl pre 100 miest v celej Európe.101 Virtuálne a/alebo hybridné konferencie budú pravdepodobne 
budúcnosťou a umožnia ešte dynamickejšiu spoluprácu pri evanjelizácii Európy. 

Dlhodobý vplyv pandémie na podobu budúcich cirkví sa ukáže v nasledujúcich rokoch. Flexibilita a 
chýbajúca infraštruktúra misijných spoločenstiev znamenala, že sa mohli ľahšie prispôsobiť novej realite, 
ale zároveň trpeli niektorými rovnakými problémami ako diaspóry, napríklad stratou intenzívneho 
komunitného života. Napriek tomu máme nádej, že všetky druhy cirkví si z uplynulého roka vzali dôležité 
ponaučenie o skutočnej podstate kresťanského spoločenstva. 

2.3.3. Budúca generácia 

V máji 2018 Steven Bullivant, profesor na St Mary's University v Londýne, zverejnil analýzu náboženských 
postojov 16 až 29-ročných mladých ľudí z celej Európy. Zistil, že 70% britských mladých ľudí tvrdí, že 
„nevyznáva žiadne náboženstvo,“ čo je však len piate najvyššie percento za Holandskom (72%), Švédskom 
(75%), Estónskom (80%) a Českom (91%). Podľa Bullivanta „kresťanstvo ako štandard, ako norma, je preč 
a pravdepodobne je preč nadobro - alebo aspoň na najbližších 100 rokov.“102 

Boh však vychováva novú generáciu Ježišových nasledovníkov, ktorí sa ujali výzvy osloviť sekularizovanú 
európsku mládež. Mnohé z toho sa odohráva v mládežníckych službách miestnych zborov na celom 

kontinente, niekedy s podporou organizácií, ako je Josiah Venture,103 ktoré pracujú spolu s cirkvami v 
strednej a východnej Európe. 

Niektoré cirkevné služby sa už desaťročia zameriavajú na budúcu generáciu: YWAM, The Navigators a 
IFES Europe, sú tri z nich.104 V posledných rokoch priniesli nové hnutia,105 napríklad 24/7 Prayer alebo 
Steiger, novú energiu a nové nápady ako osloviť „najväčšiu neoslovenú kultúru súčasnosti: globálnu 
kultúru mladých.“106 Charizmatické iniciatívy ako Awakening Europe, Holy Spirit Nights a The Send 
vyzývajú mladých ľudí v Európe, aby hľadali prebudenie.107 

Youthscape realizuje prelomový výskum v oblasti služby mládeže a na Free Theological University of 

Giessen v Nemecku bolo otvorené nové centrum pre výskum mládeže.108 

  

                                                      
101 Exponential Europe. Dostupné na https://exponential.eu/ 
102 Bullivant (2018), Europe´s Young Adults and Religion. Dostupné na https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/ 
docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf, [cit. 2021-3-19] 
103 Josiah Venture. Dostupné na https://www.josiahventure.com/ 
104 YWAM. Dostupné na http://www.ywam.eu/; IFES Europe. Dostupné na https://ifesworld.org/en/region/europe/ 
105 24/7 Prayer. Dostupné na https://www.24-7prayer.com/; Steiger. Dostupné na https://steiger.org/ 
106 Greenwood, Global Youth Culture, Steiger International, 2019 
107 Awakening Europe. Dostupné na https://www.awakeningeurope.com/ Holy Spirit Nights. Dostupné na 
https://holyspiritnight.com/ The Send . Dostupné na https://thesend.no/en/ 
108 Youthscape. Dostupné na https://www.youthscape.co.uk/; Free Theological University Giessen. Dostupné na 
https://www.fthgiessen.de/ 
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Dopad Covid-19 

Ešte pred vypuknutím pandémie Svetová zdravotnícka organizácia hlásila „vysokú a narastajúcu mieru 
duševných a behaviorálnych zdravotných problémov u dospievajúcich… 29% 15-ročných dievčat a 13% 
15-ročných chlapcov v európskych krajinách uviedlo, že sa viac ako raz týždenne „cíti zle.“109 V správe sa 
tiež uvádza, že samovražda je hlavnou príčinou úmrtia dospievajúcich (10 - 19 rokov) v krajinách s nízkymi 

a strednými príjmami a druhou hlavnou príčinou v krajinách s vysokými príjmami v Európe. 

Vplyv Covid-19 na ďalšiu generáciu je už teraz obrovský a môže mať dôsledky na ďalšie desaťročia. 

Študenti utrpeli zatvorením škôl a univerzít, v niektorých prípadoch na celé týždne alebo mesiace, a veľká 
časť vyučovania pokračuje online. Dlhý chvost poslednej recesie znamená, že mnoho mladých ľudí v 
Európe má prinajlepšom neisté zamestnanie a pandémia túto situáciu len zhoršila. Zdá sa, že ich kariérne 
vyhliadky, nádej na osamostatnenie sa od rodičov a na to, že si jedného dňa založia rodinu, sa ešte viac 
vzdialili. Nie je prekvapením, že všetky tieto poruchy a neistota sa ešte viac podpísali na duševnom zdraví 
mladých ľudí.110 

Pozitívnejšie je, že mladí ľudia sú „digitálni experti,“ ktorí majú lepšie predpoklady na to, aby čo najlepšie 
využili svoje technologické zručnosti v postpandemickom svete. V porovnaní so staršími dospelými sa im 

tiež ľahšie nadväzujú vzťahy online. Vedúci služieb mládeže dokázali vo väčšine prípadov bezproblémovo 
presunúť svoje služby online, čo však len zdôraznilo to, čo sa počas lockdownu vytratilo. Ako sa vyjadril 

jeden vedúci služby mládeže v článku o vplyve Covid-19 na mladých ľudí: „ak teraz nenavštívime všetkých 
v ich domovoch alebo niekde vonku, stratíme súčasnú generáciu v cirkvi.“111 

Covid-19 nastolil obrovské otázky pre tých, ktorí sa hlboko zamýšľajú nad formovaním viery u európskej 
mládeže. Ako však poznamenáva Phoebe Hillová z organizácie Youthscape, možno po prvýkrát za celé 
generácie cirkev nedoháňa stratu: 

Mám pocit, že existuje naratív o tom, že „Cirkev vždy zaostávala za kultúrou,“ viete, „vždy 
reagovala pomaly, vždy sa pomaly prispôsobovala, musíme byť iní, musíme prijať technológie, 
musíme prijať digitálny život, tentoraz musíme byť o krok vpred.“112 

  

                                                      
109 World Health Organisation, Adolescent mental health in the European Region, 2018. Dostupné na https://www.euro.who.int/ 
data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf, [cit. 2021-6-18] 
110 New Europe, COVID-19 lockdowns taking a heavy toll on the mental health of young people 8.1.2021. Dostupné na https:// 
www.neweurope.eu/article/covid-19-lockdowns-taking-a-heavy-toll-on-the-mental-health-of-young-people/ [cit. 2021-3-19] 
111 Rodemann (2020), Mission in a Covid Crisis: Youth Implications, WEA Mission Commission, 6.8.2020. Dostupné na https:// 
weamc.global/covid-youth/ [cit. 2021-3-19] 
112 Hill (2020), Time for Tech? Youthscape Blog, 1.12.2020. Dostupné na https://www.youthscape.co.uk/research/news/time-for- 
tech, [cit. 2021-3-13] 
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3 

Trendy v misii 

3.1. Čo? – Nová misia 

Slová používame na komunikáciu, ale často si neuvedomujeme, ako sa ich význam postupne mení. Keď 
hovoríme o „misii,“ predpokladáme, že význam tohto slova siaha až k apoštolom, ale v skutočnosti sa 
začalo používať na šírenie kresťanskej viery až v 16. storočí.113 Okrem toho, ako opisuje David Bosch v 
knihe Transforming Mission, cirkevné chápanie misie prešlo za posledných dvetisíc rokov najmenej 
šiestimi zmenami paradigmy. Jedna z nových paradigiem misie sa objavila počas nášho života, keď „v 
priebehu posledného polstoročia došlo k nenápadnému, ale napriek tomu rozhodujúcemu posunu k 

chápaniu misie ako Božej misie.“114 Dnes sa misia najčastejšie definuje ako účasť na misii Trojjediného 
Boha, alebo ako hovorí Kirsteen Kimová: „pripojenie sa k Duchu.“115 

Zmena chápania misie za posledných päťdesiat rokov má mnoho rozmerov. Na Lausanskom kongrese o 
svetovej evanjelizácii v roku 1974 nedávno zosnulý latinskoamerický misiológ René Padilla spochybnil 
dichotómiu medzi evanjelizáciou a sociálnou činnosťou v evanjelikálnom chápaní misie, ktorá sa rozvinula 

v polovici 20. storočia.116 Ako sa vyjadril na inom mieste: 

Ohlasovanie evanjelia (kerygma) a prejavovanie evanjelia, ktoré sa dáva v službe (diakonía), 

tvoria nedeliteľný celok. Jedno bez druhého je neúplné, zmrzačené evanjelium, a teda v 
rozpore s Božou vôľou. Z tohto pohľadu je nerozumné pýtať sa na relatívny význam 

evanjelizácie a sociálnej zodpovednosti. Bolo by to rovnaké, ako keby sme sa pýtali na 
relatívny význam pravého a ľavého krídla lietadla.117 

Tento argument, že evanjelizácia aj sociálna zodpovednosť sú základnými aspektmi kresťanského 
evanjelia, spôsobil, že sa do jazyka misie dostalo španielske slovné spojenie „misión integral“. Hoci pojem 
integrálna misia neprijímajú všetci evanjelikáli,118 no misia sa všeobecne chápe ako služba chudobným, 
vyjadrovanie sa k otázkam spravodlivosti a starostlivosť o životné prostredie. Žiaľ, niekedy sa vynecháva 
práve ohlasovanie evanjelia. 

V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch priniesol Lesslie Newbigin novú výzvu ľuďom, ktorí sa venovali 

misii na Západe. Tvrdil, že cirkev musí prehodnotiť, ako komunikovať evanjelium v sekulárnych 
západných kultúrach; že realita postkresťanskej Európy si vyžaduje, aby sme premýšľali ako misionári, 

ktorí sa snažia osloviť svoju kultúru. Nakoniec to viedlo k vytvoreniu nového slova „misijný“ a k novým 

                                                      
113 Bosch (1991) Transforming Mission, Orbis: Maryknoll, 1 
114 Ibid., 389 
115 Kim (2009), Joining in with the Spirit: Connecting World Church and Local Mission, SCM Press: London 
116 Padilla (1974) Evangelism and the World, LCWE. Dostupné na  https://lausanne.org/content/evangelism-and-the-world, [cit. 
2021-05-20] 
117 Padilla (1970) Teología Latinoamericana: ¿Izquierdista o Evangélica?, Pensamiento Cristiano xvii/ 66 (1970), 133–40 
118 DeYoung and Gilbert (2011), What is the Mission of the Church? Crossway: Wheaton 
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definíciám misie, ako napríklad: „Misia nie je to, čo cirkev robí (žiadna cirkevná aktivita), ale to, čím cirkev 
je.“119 Dnes sme teda vyzvaní, aby sme žili misijným životným štýlom, v ktorom sa ohlasovanie a 
preukazovanie evanjelia deje bez ohľadu na to, aká je naša práca. Misia už nie je len o tom, čo sa deje vo 
vzdialených častiach sveta, ale o celoživotnom učeníctve tu a teraz, alebo by aspoň mala byť. 

Popri úvahách o misijnej praxi sa hlbšie uvažovalo aj o teológii misie. Chris Wright sa vo svojom 

vrcholnom diele The Mission of God snažil ukázať, že poverenie na misiu sa nenachádza len vo Veľkom 
poverení z 28. kapitoly Evanjelia podľa Matúša, ale v celej Biblii od Genezis po Zjavenie.120 Missio Dei, 

sebadávajúci život Boha, je nám zjavený v celom Písme, a preto z nej vychádza celá misijná prax, od 
zakladania zborov po starostlivosť o stvorenie, od boja za spravodlivosť po službu mládeži. 

Každá diskusia o súčasnom chápaní misie musí zohľadniť kritiku Michaela Stroopa. Svoju tézu presvedčivo 
argumentuje v knihe Transcending Mission: 

Misia, ktorá sa zrodila a rozvinula v modernej dobe, je sama osebe nedostatočným jazykom 
pre súčasnú cirkev. Namiesto zmodernizovania alebo nápravy misie musíme prekročiť jej 
rétoriku, prax a pohľad na svet. Našou úlohou je ísť za hranice misie.121 

Stroope kladie dôležité otázky o skrytom kolonializme, ktorý podmieňuje jazyk a štruktúry dnešnej misie 

a tvrdí, že ju musíme znovu vnímať v zmysle biblického jazyka pútnického svedka. 

Hoci je Stroopeho argumentácia radikálna, na konci tejto časti by sme mali jeho výzvu zohľadniť. Jazyk, 

ktorý používame, formuje naše myšlienky, našu identitu a náš cieľ. Keďže migrácia do Európy a v rámci 
Európy mení cirkev, možno budeme potrebovať nový jazyk misie, aby sme sa skutočne zapojili do Božej 
práce uprostred nás. 

Dopad Covid-19 

Je pravdepodobne príliš skoro na to, aby sme sa vyjadrovali k dopadu Covid-19 na naše chápanie misie, ale 
už teraz mám niekoľko poznámok. Pandémia narušila naše modely uctievania a spoločenstva, ale nezmenila 
podstatu cirkvi, ani úlohu misie. Cirkev je stále o učeníkoch, ktorí verne nasledujú Krista v každej oblasti 
života a o spoločenstvách Ježišových nasledovníkov, ktorí spoločne svedčia o jeho živote, smrti a 
vzkriesení. Sme povolaní nasledovať ho ako učeníci celým životom, zhromažďovať sa a spoločne 
napredovať ako spoločenstvá svedkov. Nič z toho nezahŕňa budovu. Ako hovorí Jason Mandryk z 

Operation World: „Covid-19 po celom svete ukazuje, že podstatu cirkvi netvoria fyzické štruktúry, ale 
ľudia, ktorí sa držia jeho Slova a sú naplnení jeho Duchom.“122 

Niektorí sa pýtajú, či má naozaj zmysel investovať tak veľa do obrovských budov? Minimálne spoločenský 
odstup počas pandémie prinútil mnohé cirkvi premýšľať o tom, ako zabezpečiť fungovanie malých 
zhromaždení, nielen veľkých. Oslovovanie a evanjelizácia musia pokračovať, ale digitálne komunikačné 
prostriedky prinášajú nové príležitosti a hrozby zároveň. Máme príležitosť osloviť viac ľudí virtuálne, viac 

  

                                                      
119 Roxburgh and Boren (2009), Introducing the Missional Church, Baker: Grand Rapids, 45 
120 Wright (2006), The Mission of God, IVP: Nottingham 
121 Stroope (2017), Transcending Mission: The Eclipse of a Modern Tradition, IVP Academic: Grand Rapids, 26 
122 Mandryk (2020), Global Transmission Global Mission, Operation World, 29. Dostupné na https://operationworld.org/wp-
content/ uploads/2021/02/Global-Transmission-Global-Mission.pdf [cit. 2021-05-22] 
 



 

Európa 2021 – Misiologická správa                                                                                                             35 

ľudí sa môže zapojiť do našich online zhromaždení, ale vytvára to spoločenstvo a učeníctvo? A ako vyzerá 
učeníctvo na pracovisku v postpandemickom svete, kde už mnohí nechodia do kancelárie päť dní v týždni? 

Pandémia Covid-19 je pre európske cirkvi a misijné agentúry príležitosťou, aby sa opäť hlboko zamysleli 
nad významom misie v dnešnom svete. 

3.2. Kde a kto? – Nové miesto 

V 20. storočí došlo k výraznému posunu v umiestnení misie. V roku 1910 viac ako 80% kresťanov na svete 
pochádzalo zo Severu. Dnes sa 85% všetkých ľudí a 66% všetkých kresťanov nachádza vo väčšinovom 
svete. V Európe dnes žije menej ako jeden zo štyroch kresťanov.123 

Zmenilo sa miesto misie aj ľudia, ktorí slúžia. Už viac neplatí „zo Západu do zvyšku sveta“. Ako hovorí 
Dana Robertová: „do konca 20. storočia nebol najvýznamnejším vývojom v štruktúre misií koniec 
misijného hnutia, ale jeho premena na multikultúrnu, mnohostrannú sieť.“124 Globálna misia je dnes 

polycentrická, polysmerná a polyfónna. Žijeme v období svetového kresťanstva, kde misiu vykonávajú 
„všetci na inom mieste“.125 

V Európe je stále veľa krajín, kde je počet evanjelikálnych kresťanov mizivý. Zakladanie nových zborov 
je stále potrebné a misijné agentúry, ktoré vysielajú zakladateľov zborov mimo svojej krajiny, budú mať 
stále svoju úlohu. Ale čoraz častejšie sa zakladateľmi nových zborov stávajú miestni pracovníci alebo 
misionári z diaspóry, ktorí už na danom mieste žijú. Tak by to malo byť. Ako poznamenali Kim a Kim: 
„práca misionárov, ktorí pôvodne prinášali dobrú správu, je len katalyzátorom pre miestnu aktivitu jeho 

prijímania, šírenia a transformácie v novom kultúrnom a sociálnom kontexte.“126 

Znárodňovanie alebo indigenizácia misijných činností je celosvetový trend.127 Jay Matenga, výkonný 
riaditeľ  WEA Mission Commission, zachádza až tak ďaleko, že hovorí: „budúcnosť misií tvoria domáci 
obyvatelia.“128 Domáci na určitom mieste má k danému miestu a komunite osobitný vzťah. Rozumie 
kultúre, hodnotám a spoločným presvedčeniam ľudí, ktorí tam žijú. Vďaka tomu sa ohlasovanie a 
prejavovanie evanjelia ľahšie prispôsobí miestnej kultúre. Ide o viac ako len kontextualizáciu cudzieho 
posolstva. Ako Matenga píše na inom mieste: „Indigenizácia... umožňuje, aby poznanie Boha rástlo 
v skupine ľudí, ktorú riadia svojím prehlbujúcim sa vzťahom s Kristom v ich kontexte a v dialógu s Písmom 
a zvyškom celosvetovej cirkvi.“129 

Kresťanská misia na domácej pôde bude komunitná, riadená miestnym spoločenstvom, nie zahraničným 

zborom alebo misijnou agentúrou. Zameria sa na vyslanie celého Božieho ľudu priamo tam, kde sa 
nachádza, každý deň v týždni, kde žije a pracuje, nakupuje a hrá sa. Samozrejme, musí to byť vyvážené 

víziou pre svet. Misia ide „až po kraj zeme“ (Sk 1:8), ale na konkrétnom mieste je každá misia miestna. 

                                                      
123 Johnson, et. al. (2013), Christianity in its Global Context, 1970-2020, Center for the Study of Global Christianity, 6/2013. 
Dostupné na https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/ChristianityinitsGlobalContext.pdf, [cit. 2021-06-
20] 
124 Robert (2009), Christian Mission: How Christianity became a world religion, Wiley-Blackwell: Oxford, 73 
125 Yeh (2016), Polycentric Missiology: 21st-Century Mission from Everyone to Everywhere, IVP Academic: Downers Grove 
126 Kim and Kim (2016), Christianity as a World Religion: An Introduction 2nd Ed., Bloomsbury: London, 12 
127 Matenga (2020), WEAMC Leaders Review 2020 No.2, 21/8/2020. Dostupné na https://weamc.global/lb2020-2/, [cit. 2021-06-
20] 
128 Ibid. 
129 Matenga (2021), Post-pandemic Possibilities, 24.4.2021. Dostupné na https://jaymatenga.com/pdfs/MatengaJ_PostPanPoss.pdf, 
[cit. 2021-06-20] 
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Dopad Covid-19 

Paradigma, ktorá chápe misiu ako vysielanie misionárov z kresťanských pevností do neevanjelizovaných 
oblastí na celom svete, sa nahrádza paradigmou, ktorá zdôrazňuje polycentrickú povahu globálnej cirkvi a 
význam miestnych svedkov. Tento posun nie je v istom zmysle ničím novým. Pred vyše sto rokmi Rolland 
Allen vyzval ľudí, aby viac dôverovali Božiemu Duchu a umožnili pôvodným cirkvám rásť bez vonkajšej 

kontroly.130 Možno nám Covid-19 konečne poskytne príležitosť prekopať misijnú mobilizáciu pre 21. 
storočie. Ako povedal Paul Bendor-Samuel: „Covid-19, ktorý zďaleka nepredstavuje frustráciu pre Božiu 

misiu, by mohol byť potrebnou brzdou celosvetového misijného priemyslu, ak si chceme nanovo nastaviť, 
ako rôzne časti Kristovho tela konajú spoločne, aby podporili verné, holistické, miestne svedectvo.“131 

V prípade misijných agentúr v Európe Covid-19 poukázal na niektoré základné slabiny našej vysielacej 
paradigmy, ako je závislosť od priaznivých geopolitických podmienok (voľný pohyb, víza, lacná a 
jednoduchá letecká doprava atď.), naše nákladné modely podpory misionárov (príspevky, zdravotné 
poistenie, vzdelávanie detí, dôchodky, školenia, administratívne kvóty atď.) a naša závislosť od 
vysielajúcich zborov, ktoré tiež prechádzajú významnými zmenami.132 

Hoci tvrdím, že misia sa správne presúva na miestne pôvodné kresťanské komunity, nesmieme zabudnúť 

na globálnu misiu. Boh je v pohybe po celom svete a stále existujú časti sveta, kam sa evanjelium nedostalo, 
v Európe aj mimo nej. Európa má stále čo robiť v globálnej misii. Veľká časť misie dnes spočíva v budovaní 

sietí, aby Božie zdroje na jednom mieste rozšírili jeho kráľovstvo na inom mieste. Transkultúrny misionár 
bude mať vždy svoje miesto, ale v dobe svetového kresťanstva to nemôže byť bežný spôsob misie. 
Namiesto toho, aby sme misiu chápali ako „všetci na inom mieste,“ možno nás Covid-19 prinútil uvedomiť 
si, že je lepšie chápať ju ako „všetci, všade“. 

3.3. Ako? – Nové spôsoby 

Súčasťou vyššie uvedenej novej definície misie je opätovné vnímanie misie cirkvi ako súčasti Božej misie. 
Ako hovorí Chris Wright: „Nejde ani tak o to, že Boh má poslanie pre svoju cirkev vo svete, ako skôr o to, 
že Boh má cirkev pre svoje poslanie vo svete.“133 Takže, keď sa zapájame do misie na danom mieste, 
robíme to s vedomím, že Boh je už tam a možno má aj iných, ktorí sa tiež zúčastňujú na jeho misii. 

Apoštol Pavol sa radoval s veriacimi vo Filipách z ich „účasti na evanjeliu“ (Flp 1:5). Žiaľ, preklad  
κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, doslova „spoločenstvo v evanjeliu“ ako účasť na evanjeliu má isté 

problémy. Slovo účasť má právne konotácie spojené s „časťami,“ ktoré sa každý zaväzuje plniť. 
Spoločenstvo je široké a v podstate vzťahové. Účasť alebo spoluúčasť je špecifická, utilitárna, podmienená 

a často paternalistická, pričom jedna strana (spravidla tá, ktorá riadi peniaze) dominuje nad druhou. Dejiny 
misie v 20. storočí sú plné smutných príbehov neúspešných účastí. 

Som presvedčený, že je potrebné znovu chápať účasť ako spoluprácu, vzťah s druhým a s Bohom, ktorý 
odzrkadľuje biblické pojmy zmluvy a spoločenstva (koinonia). Tento druh spolupráce je podieľanie sa na 
Božom poslaní, ktoré sa vyznačuje vzájomnosťou, nielen plnením zmluvných častí. Musíme prejsť od 

                                                      
130 Allen (1912) Missionary Methods: St Paul’s or Ours? Eerdmans: Grand Rapids; Allen (1927) The Spontaneous Ex- pansion of 
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hovorenia o účasti k hovoreniu o spolupráci, ktorá je oveľa bližšia Pavlovmu jazyku „spolupracovníkov“ 
(Rim 16:21; Flp 2:25, 4:3; Kol 4:11; 1Tes 3:2; Flm 1:24). 

Evanjelium Ježiša Krista je o vzťahoch, o obnovení nášho vzťahu s Bohom a medzi sebou navzájom, „veď 
všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani 
slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.“ (Gal 3:27-28) Sme povolaní k 

jednote, aby sme zbúrali múry nepriateľstva, ktoré nás rozdeľujú, pretože kresťanská misia je službou 
zmierenia (2 Kor 5:18). Žiaľ, až príliš často v našich spoluprácach uprednostňujeme produkt, účel, cieľ 

alebo výsledky pred vzťahom. Nikdy nezabudnime na spojenie medzi jednotou a misiou: „Ja v nich a ty vo 
mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. (Jn 
17:23) 

European Evangelical Alliance a Lausanne Europe tu zohrávajú kľúčovú úlohu.134 Oslovenie dnešných 
Európanov si vyžaduje nové spôsoby spolupráce medzi generáciami, národmi a kultúrami, aj nové spôsoby, 
ako môžu domáci Európania a vedúci cirkví v diaspóre spolupracovať. Potrebujeme prerozdelenie misie, 
spojenie a zdieľanie nášho duchovného bohatstva. Všetci sme totiž spolupracovníkmi Boha na jeho misii v 
dnešnej Európe. 

Ako povedal misiológ Andrew Walls: 

...(misijné) spoločnosti boli navrhnuté na jednosmernú prevádzku; predpokladalo sa, že jedna 

strana bude všetko dávať a druhá všetko prijímať. Teraz je našou zúfalou potrebou na Západe 
naučiť sa prijímať a „musíme používať prostriedky“ na zdieľanie všetkých darov, ktoré Boh 
dal všetkým svojim ľuďom.135 

Výzvu, ktorú toto prerozdelenie Božích zdrojov predstavuje, dokazuje komentár misiológa z východnej 
Európy: 

Žil som v krajine, ktorá hlavne prijímala (misionárov) a roky som sa snažil vyzvať svoj národ, 
aby dával a posielal. Teraz žijeme v Spojenom kráľovstve, ktoré len posiela a nemá schopnosti 
prijímať. Musím zmeniť svoje posolstvo, aby som pomohol Západu prijímať a zároveň 
pomohol Východu posielať.  Je to ťažká úloha.136 

Dopad Covid-19 

Covid-19 odhalil západným kresťanom krehkosť života, ktorú kresťania z väčšinového sveta poznajú až 
príliš dobre. Hoci je pravda, že pandémia zasiahla najmä komunity v diaspóre, všetky cirkvi čelili výzvam. 

Táto spoločná skúsenosť sa môže v nasledujúcich rokoch ukázať ako úrodná pôda pre spoluprácu. 

Avšak, práve v čase, keď sme sa vyrovnávali s prvým lockdownom, vražda Georga Floyda americkým 
policajtom vyvolala celosvetové pobúrenie a do popredia sa dostala otázka rasovej spravodlivosti. 
Dedičstvo kolonializmu sa väčšine pôvodných Európanov môže zdať nepodstatné, ale nespravodlivosť a 
nerovnosti, ktoré spôsobilo, sú pre mnohé komunity v diaspóre čerstvou spomienkou. V mnohých 

                                                      
134 European Evangelical Alliance. Dostupné na https://www.europeanea.org/; Lausanne Europe. Dostupné na 
https://www.lausanneeurope.org/ 
135 Walls (1988), The Missionary Movement in Christian History, Orbis: Maryknoll 
136 Vlasin (2021), osobná komunikácia 
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európskych krajinách sú naďalej vystavené marginalizácii a niekedy aj otvorenému rasizmu. Ako mi 
nedávno povedal Israel Olofinjana, odborník na zbory v diaspóre v Európe: 

Vražda Georgea Floyda a odhalenie, že náš svet nie je postrasový, znamená, že otázky rasizmu 
sa teraz berú vážnejšie ako kedykoľvek predtým. Ľudia si zrazu uvedomujú, že musia 
spolupracovať so zbormi v diaspóre a vedúcimi, ktorých predtým ignorovali alebo venovať 

väčšiu pozornosť tomu, čo hovoria. Otázky rasovej spravodlivosti sú teraz pre cirkvi povinné! 
Už ich nemôžeme ignorovať alebo oddeľovať od misie.137 

Táto správa dôrazne argumentuje, aby sa posilnila spolupráca medzi domácimi zbormi a zbormi v diaspóre 
v Európe. Musíme sa viac usilovať o budovanie vzájomného porozumenia. Ako poznamenal Stefan Paas: 

Nedostatok vzájomného porozumenia je hlboký. Je zaujímavé, že tento rozdiel sa interpretuje 
rôzne. Európania, kresťania aj nekresťania, túto priepasť zvyčajne vnímajú v zmysle kultúry. 
Afričania však vo všeobecnosti popierajú, že problémom je kultúra. Afričania tvrdia, že 
skutočnou príčinou nie je kultúra, ale sociálna a rasová vzdialenosť. Rasizmus je zlo, s ktorým 
sa väčšina prisťahovaných kresťanov stretáva takmer denne, v jemných i tvrdých formách.138 

Covid-19 odhalil potrebu silnejšej teológie utrpenia v učeníctve. Nie je to príležitosť učiť sa od našich 

bratov a sestier z väčšinového sveta a ich skúseností s historickým a súčasným utrpením? Ako hovorí 
Olofinjana: „táto pripravená šablóna utrpenia je základnou zložkou dekolonizácie západných modelov 

učeníctva a misie.“139 

Ak skutočne veríme v Božiu misiu a v to, že Boh rozmiestnil svoj ľud na opätovnú evanjelizáciu Európy, 
potom je budovanie porozumenia a spolupráce medzi národmi, denomináciami a rasami základnou úlohou 
misie v dnešnej Európe. 

  

                                                      
137 Olofinjana (2021), osobná komunikácia 
138 Paas (2015), Mission from Anywhere to Europe, Mission Studies, 32 (2015), 15. Dostupné na https://frt.vu.nl/en/Images/Mis- 
sion_from_Anywhere_to_Europe_%28proof%29_tcm239-597271.pdf, [cit. 2021-06-22] 
139 Olofinjana (2020), Decolonizing Mission, Lausanne Global Analysis vol.9 Issue 5, 9/2020. Dostupné na 
https://lausanne.org/con- tent/lga/2020-09/decolonizing-mission#post-177392-endnote-2, [cit. 2021-06-21] 
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3.4. Prečo? – Nové ciele 

Prvá klauzula Lausannského záväzku z Kapského mesta jasne hovorí, že misia je prejavom Božej lásky: 

Božia misia vychádza z Božej lásky. Misia Božieho ľudu vyplýva z našej lásky k Bohu a ku 
všetkým, ktorých Boh miluje. Svetová evanjelizácia je odlivom Božej lásky k nám a cez nás. 
Potvrdzujeme prvenstvo Božej milosti a na túto milosť odpovedáme vierou, ktorú prejavujeme 
poslušnosťou lásky. Milujeme, pretože Boh nás prvý miloval a poslal svojho Syna, aby sa stal 
obetou zmierenia za naše hriechy.140 

Misia sa začína v láske k Bohu, v láske, ktorú má k celému svojmu stvoreniu a všetkým ľuďom. Ak 
milujeme Boha, potom je misia súčasťou našej odpovede na túto lásku, keď sa podieľame na jeho láske k 
svetu. Misia nie je v zásade o tom, „čo robíme,“ ale „prečo to robíme,“ a dôvodom misie je láska. Láska je 
to, čo robí misiu misiou, pretože len vtedy možno hovoriť o účasti na Božej misii. 

Žiaľ, ako si mnohí nedávno všimli,141 jazyk misie stále do veľkej miery čerpá z myšlienok koloniálnej éry 
a z myslenia ovplyvneného osvietenstvom. Nejde len o to, že pojmy ako „polia“ alebo „mobilizácia“ sú 

anachronické alebo dokonca militaristické. Bránia nám čo najlepšie využívať novú realitu. Má zmysel 
hovoriť o „mobilizácii,“ keď väčšina ľudí, ktorí sú zapojení do Božej misie, je už tu? Môžeme zmysluplne 
hovoriť o geografickom „poli,“ na ktorom strategicky pôsobíme a snažíme sa ho kontrolovať, keď tam už 
sú iní, ktorí sa namáhajú a zbierajú úrodu? 

Naše predstavy o misii do veľkej miery vychádzajú aj z priemyselnej revolúcie, ktorá sa zameriava na 

plánovanie, systematizáciu, ciele, zámery, stratégie a merateľné výsledky. Tento jazyk môže byť účinný 
pri motivovaní k dávaniu a dokonca aj pri mobilizácii pracovníkov, ale zodpovedá skutočne misii ako 
„pripojenia sa k Duchu“?142 Skúsme si uvedomiť nasledovné: 

Boží Duch nepodlieha ľudskej kontrole. Ako povedal sám Ježiš: „Vietor veje, kam chce.“(Jn 
3:8) A misijné hnutie Ducha je rovnaké. Je nepredvídateľné. Nepodlieha strategickej 
analýze.143 

Mnohé z toho, čo Boh koná, sa vymyká našej kontrole a plánovaniu. Nemôžeme dosiahnuť „úspech“ 
prostredníctvom strategického plánovania, cieleného prideľovania zdrojov alebo mobilizácie väčšieho 
počtu pracovníkov. Samozrejme, potrebujeme plány, ciele a úlohy. Pavol mal plány a Ježiš tiež. Vieme, že 
aj Boh má plány so svojím ľudom a v konečnom dôsledku sa usiluje o zámer a cieľ pre celé stvorenie (Jer 

29:11; Ef 1; Kol 1 atď.). Výzvou je plánovať pokorne a flexibilne, vždy počúvať hlas Ducha, aby nás viedol. 
Pavlov sen o mužovi z Macedónska v Skutkoch 16 nám všetkým, ktorí pracujeme v Európe, pripomína, 

kto má skutočne všetko pod kontrolou. 

  

                                                      
140 Lausanne Movement, Cape Town Commitment, Part I Section I. Dostupné na https://lausanne.org/content/ctcommitment, [cit. 
2021-06-21] 
141 Smith (2003), Mission after Christendom, DLT: London; Matenga and Gold (2016), Mission in Motion, William Carey Library: 
Pasadena; Stroope (2017), Transcending Mission, Apollos: London 
142 Kim (2010), Joining in with the Spirit: Connecting World Church and Local Mission, SCM Press: London 
143 Memory (2016), „Movements of the Spirit: Church Planting and the Church in Mission“ in Eckstrom (ed.) The  Church in 
Mission, William Carey: Pasadena, 164 
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Možno nastal čas, aby sme prestali motivovať ľudí k misii na základe výsledkov, cieľov a úspechu, ale aby 
sme ich motivovali na základe lásky. Moderné misijné hnutie od 18. storočia motivuje k evanjelizácii na 
základe Veľkého poverenia z Evanjelia podľa Matúša 28:19-20. Nie je v dobe globálneho kresťanstva čas 
zmeniť misiu v zmysle toho, čo Jay Matenga144 nazýva Veľkým záväzkom v Evanjeliu podľa Jána 17:18-
20? Ježiš sa modlí k Otcovi: „Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta.“ Čo by to 

znamenalo pre naše chápanie a praktizovanie misie v Európe, keby sme boli motivovaní láskou, ktorá 
pochádza z láskyplnej vzájomnosti medzi Otcom, Synom a Duchom? 

Dopad Covid-19 

Pandémia odhalila základnú slabinu západnej misijnej stratégie – funguje len vtedy, keď nie sme v kríze. 
V takýchto chvíľach by bolo dobré počúvať ľudí z väčšinového sveta, ako je Jehu Hanciles: 

Faktory a úvahy, ktoré formovali západné misionárske hnutie – vrátane myšlienky 
kresťanstva, imperiálnej expanzie, politickej a ekonomickej nadvlády a technologickej 
prevahy – nápadne chýbajú v rodiacom sa nezápadnom hnutí. Tam, kde osvietenské istoty 
(vrátane univerzálneho významu západných myšlienok a ideálov), militaristický 
triumfalizmus a skôr sekulárny dôraz na prostriedky a ľudské plánovanie rámcovali západné 

hnutie, tam budú skúsenosti koloniálnej nadvlády, marginalizácie a intenzívne duchovný 
svetonázor určujúcimi prvkami v nezápadnom hnutí… Novozmluvný dôraz na „čo je pre svet 

slabé“ (1Kor 1:27) bude formovať myslenie a pohľad nezápadných misionárov.145 

Nevieme, ako bude svet vyzerať po Covid-19. To nevie nikto. Ako teda môžeme strategicky plánovať? 
Nuž, možno je načase, aby sme sa zbavili svojich svetských bohov a poučili sa od našich bratov a sestier z 
väčšinového sveta o tom, ako prosperovať uprostred rozvratu. Ako hovorí Nussbaumová: 

Kresťanské zmýšľanie predpokladá, že máme moc a môžeme žiť celý život v režime 
plánovania. Nabudúce, keď si budeme priať, aby sa naši „slabší“ partneri zlepšili v plánovaní 
a realizácii, spomeňme si, že sme rovnako kultúrne ochromení v realizácii, ako sú oni v 
plánovaní.146 

Obrysy novej paradigmy misie sa stále formujú, ale nedávny vývoj a dopad Covid-19 naznačujú, že 
prebiehajú nasledujúce zmeny: 

1. Misia sa nanovo definuje ako missio Dei, Božia misia, na ktorej sa podieľajú učeníci a spoločenstvá 
kresťanov, ktorí svedčia celým životom. 

2. Misia sa sústreďuje na miestnych a pôvodných obyvateľov. 
3. Misia sa prerozdeľuje ako spoločná úloha pre spoločenstvo Božieho ľudu. 
4. Misia je motivovaná láskou, nie úspechom. 
  

                                                      
144 Matenga (2021), Kotahitanga and Koinonia, International Review of Mission, Issue 110.1 (412), 5/2021. Dostupné na https://jay- 
matenga.com/pdfs/MatengaJ_KotahitangaKoinonia.pdf, [cit. 2021-06-24] 
145 Hanciles (2008), Beyond Christendom, Orbis: Maryknoll, 289-390 
146 Nussbaum (2020), Gethsemane and Beyond: Mission Disruption as Mission Advancement, Global Missiology, Vol.3, No.17, 
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4 

Dôsledky pre misiu v Európe 

V nasledujúcej kapitole sa budem venovať dôsledkom týchto trendov pre misiu v Európe. Keď kresťanskí 

vodcovia hovoria o veľkých výzvach v dnešnom svete, často sa odvolávajú na „Jissachárovcov, ktorí 
pochopili, ako sa budú vyvíjať udalosti a vedeli, čo má Izrael robiť.“ (1Krn 12:33) Exegéza tohto textu a 

jeho aplikácie na európsky kontext presahujú rámec tejto správy, ale uvediem jednu poznámku. Aj v 
Dávidových časoch sa na rozpoznávaní kontextu podieľali viaceré osoby. Predstavme si, že „Jissachárovci“ 
si spolu sadli, aby diskutovali o tom, čo videli, uvažovali o význame situácie, modlili sa, aby im Boh ukázal, 
čo je správne, a potom sa spoločne rozhodli, akú radu dajú Izraelu. Táto správa sa nesie v rovnakom duchu. 
Nemá konečné slovo o stave Európy z pohľadu misiológie, ale skôr prispieva do diskusie. Vychádza z 
veľmi širokého spektra zdrojov a obohacujú ju aj iní ľudia a ich zmýšľanie o misiológii. 

Keďže nepoznám váš kontext, zameral som sa na všeobecné dôsledky. Dôsledky pre váš zbor, vašu 
organizáciu, vašu situáciu budú konkrétnejšie a možno špecifické, takže musíte premýšľať aj sami. 
Záverečná kapitola nepredstavuje koniec tejto témy, naopak, je to začiatok pre vás. Pri čítaní premýšľajte 
nad otázkami, ktoré vám a ostatným pomôžu ďalej uvažovať o dôsledkoch. 

Povzbudzujem vás, aby ste sa za tieto body modlili. Na konci úvodu som citoval zo Žalmu 97: „Vrchy sa 
topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme.“ (Ž 97:5) Iba Pán dokáže roztopiť vrchy. Dokáže 

a aj to urobí. Pracujme a modlime sa za to každý deň, lebo vieme, ako sa tento príbeh skončí: Pán bude na 
svojom tróne: 

Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom 
nášho Pána a jeho Pomazaného 
a bude kraľovať na veky vekov. 

Zjavenie 11:15b 

4.1. Dôsledky politického kontextu 

Ožívajúci nacionalizmus predstavuje pre európske zbory a misijné agentúry osobitnú výzvu. Mnohí 
nacionalisti, najmä populistickí, sa prezentujú ako obrancovia tradičnej kultúry, kresťanského dedičstva a 

hodnôt. Tvrdia, že bránia svoj kresťanský národ pred zavádzaním liberálnych sociálnych hodnôt, 
multikulturalizmu alebo islamu. Pre kresťanov, ktorí smútia nad poklesom kresťanstva, je toto posolstvo 

veľmi príťažlivé. Je smutné, že niektorí evanjelikáli sa práve z tohto dôvodu postavili za nacionalistov a 
krajne pravicové politické strany. 

Dnešným európskym kresťanom musíme pripomenúť nebezpečenstvo zabalenia kríža do vlajky. Zbory 
musia obnoviť svoj prorocký hlas a odvážne sa vyjadriť nielen proti rasizmu, ale aj zákernejším formám 
„inakosti,“ ktoré sú spojené s nacionalizmom. Cirkev je povolaná byť spoločenstvo pre nás a pre druhých, 
ktoré je verné svojej základnej identite, nie v národe, ale v Kristovi, pretože „nie je ani Žid, ani Grék, nie 
je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.“ (Gal 3:28) 
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Zároveň nebuďme naivní, keď premýšľame o progresívnom politickom programe ľavice. Aj ľavica vytvára 
modly „tolerancie“ a „slobody“. Podľa Julie-Doxat Purserovej z EEA „v súčasnosti narastá počet prípadov, 
keď sa práva členov komunity LGBT+ nebyť urážaný uprednostňujú pred slobodou svedomia 
kresťanov.“147 Európa potrebuje kresťanov, ktorí sa budú angažovať vo verejnom priestore a školenia v 
oblasti verejnej teológie, ktoré ich na to pripravia. Cirkevní predstavitelia musia povzbudzovať kresťanov, 

aby viac premýšľali o politickom prostredí, v ktorom žijeme a modlili sa zaň. 

Z pragmatického hľadiska predstavujú prísnejšie obmedzenia pohybu súvisiace s brexitom a Covid-19 

špecifické výzvy. Zavedené paradigmy vysielania medzinárodných kresťanských pracovníkov z krajín 
mimo EÚ už nemusia byť realizovateľné. Takmer určite ich ohrozí dodatočná byrokracia a zvýšené 
náklady. Osobitnou výzvou môže byť krátkodobá misijná mobilizácia. Pozitívnejšie je, že sa misijné 
agentúry možno posunú od starej paradigmy, zmobilizujú a podporia viac pracovníkov prvej kultúry 
(štátnych príslušníkov krajiny, v ktorej pracujú). Skutočná spolupráca si vyžaduje iný model. Nestačí, ak 
jedna strana poskytuje finančné prostriedky a druhá personál. 

4.2. Dôsledky ekonomického kontextu 

Zbory a misijné agentúry v celej Európe reagovali na ekonomické výzvy posledných desiatich rokov 
mnohými sociálnymi iniciatívami. Ak však dlhy a Covid-19 spôsobia ďalšiu globálnu recesiu, výrazne 
ovplyvnia cirkev a medzinárodnú misijnú mobilizáciu. Ako poznamenal Eddie Arthur, mnohé zbory sa 
cítia preťažené neustálymi požiadavkami na podporu zo strany misijných agentúr.148 Pravdepodobne 

uprednostnia svoje ekonomické prežitie pred podporou misií. Finančné dary na misiu do určitej miery 
závisia od ekonomickej prosperity a zdá sa, že musíme urýchlene prehodnotiť model financovania mnohých 
misijných pracovníkov a projektov. Vytváranie pracovných miest a podnikateľská príprava sa stanú 
súčasťou požadovanej prípravy budúcich pracovníkov pre kresťanskú misiu v Európe. 

V širšom zmysle si „Nová misia“ vyžaduje, aby sme podnikanie ako misiu, vytváranie bohatstva a prácu 
vo všeobecnosti považovali za súčasť Božej misie. Ako povedal Dallas Willard: „Podnikanie je hlavnou 
hybnou silou Božej lásky v ľudských dejinách.“149 Našou úlohou je prinášať evanjelium do verejného 
priestoru, aby sme cez prácu a podnikanie riešili naliehavé spoločenské, ekonomické, environmentálne a 
duchovné potreby spoločnosti. Podnikanie ako misia sa stane pre kresťanov jedným z hlavných spôsobov, 
ako dať nádej budúcim Európanom. 

Pandémia nám pripomenula dôležitosť jednoduchých vecí. Ak sa blíži recesia, jednoduchosť a udržateľnosť 
sa v nasledujúcich rokoch stanú kľúčovými hodnotami. Cirkvi, organizácie a misijné agentúry by mali 

zhodnotiť minuloročné skúsenosti a snažiť sa o jednoduchšie, udržateľnejšie a vzťahovejšie nastavenie 
svojich činností. 

  

                                                      
147 Doxat-Purser, Freedom of Religion or Belief - An Introduction, Lausanne Europe Conversation, 2/2021. Dostupné na https:// 
www.lausanneeurope.org/freedom-of-religion-or-belief-an-introduction/. [cit. 2021-06-24] Podrobnejšie spracovanie témy, ako 
populistické hnutia menia tvár európskej politiky a sú nebezpečné pre kresťanov, nájdete v Kerr (Ed.), Is God a Populist? 
Christianity, Populism and the Future of Europe, Frekk Forlag: Oslo, 2019 
148 Arthur (2020), The Way Forward, 38 
149 Business as Mission, What is Business as Mission? Dostupné na https://businessasmission.com/get-started/ [cit. 2021-06-24] 
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4.3. Dôsledky spoločenského kontextu 

Migrácia predstavuje pre európske cirkvi a misijné agentúry obrovské výzvy a príležitosti. Niektoré z nich 
sú podrobnejšie rozobrané nižšie (4.7 a 4.8), ale nemôžem preceňovať vplyv migrácie na európsku 
spoločnosť. Nové vydanie knihy Jacksona a Passarelliho Mapping Migration, Mapping Churches‘ 
Responses in Europe je dôležitým príspevkom k nášmu chápaniu migrácie a cirkvi v Európe.150 Tvár 
európskeho kresťanstva sa mení. Nasledujúca európska generácia bude etnicky najrozmanitejšia v histórii. 

Oslovenie rastúceho počtu starnúcich Európanov je v súčasnosti jednou z najväčších výziev pre misiu v 
Európe. Boh priviedol do Európy milióny kresťanov z väčšinového sveta, z ktorých mnohí pracujú ako 
opatrovatelia našich starších ľudí. Nemali by sme sa hlbšie zamyslieť nad tým, ako spolupracovať s 
diaspórnymi zbormi a podporovať ich na tejto misijnej hranici? Mnohí z nich majú denne príležitosť ukázať 
a rozprávať o svojej láske k Ježišovi. 

V širšom zmysle, keďže Európa čelí rastúcemu medzigeneračnému napätiu, cirkev môže byť jedným z 
mála miest, kde ľudia nachádzajú skutočne medzigeneračné a medzinárodné spoločenstvo. To je silný 

dôkaz pravdy evanjelia. Mnohé zbory si však osvojili rozdelený priemyselný model cirkvi, majú rôzne 
zbory: zbor pre deti, zbor pre mladých, zbor pre seniorov a idú proti modelu medzigeneračnej rodiny. 
Celoživotné učeníctvo nie je len učeníctvo vo všetkých oblastiach môjho života, ale aj učeníctvo po celý 
môj život a na to potrebujem vzťahy s každou generáciou Božej rodiny. 

Rastúci počet mladých ľudí, ktorí sa označujú ako LGBT+ nemôžeme ignorovať. Glynn Harrison, emeritný 

profesor psychiatrie na Bristolskej univerzite a autor knihy A Better Story: God, Sex and Human 
Flourishing151 nedávno uviedol: 

Jednou z možností je, že sme svedkami skutočného nárastu miery príťažlivosti k rovnakému 
pohlaviu v kontexte kultúrnych zmien, ktoré priniesla sexuálna revolúcia. Ďalšou možnosťou 
je, že ľudia sú teraz úprimnejší vo svojich pocitoch. Je však tiež možné, že mladí ľudia dnes 
častejšie používajú módne označenia sexuálnej identity, ktoré im umožňujú cítiť sa „cool“ a 
zapadnúť. Ťažko povedať, ale predpokladám, že všetky tri faktory zohrávajú určitú úlohu. V 
konečnom dôsledku sa zdá, že naša ľudská sexuálna príťažlivosť je oveľa premenlivejšia, ako 
sme si doteraz mysleli, a je pravdepodobné, že na vzorce sebaoznačenia majú vplyv silné 
kultúrne a sociálne zmeny.152 

Švédsky teológ Olof Edsinger poznamenáva, že postmoderná filozofia podnietila skepsu voči binárnemu 
vnímaniu pohlavia, „ktoré podporuje myšlienku, že naše biologické pohlavie je skôr problémom, ktorý 

treba prekonať, než prínosom pri budovaní našej identity.“153 V súčasnosti, keď sa sexuálna orientácia stala 
jedným z najdôležitejších dostupných označení identity, sa cirkvi musia hlboko zamyslieť nad týmito 
otázkami. Musíme vyučovať teológiu tela, ktorá ukazuje, „ako je evanjelium dobrá správa pre naše fyzické 
ja.“154 Možno ešte dôležitejšie však je, aby sme si pripomínali lásku, ktorú mal Ježiš k tým, ktorí boli 
zlomení. Musíme si uvedomiť, že jedným z prvých nežidov, ktorých evanjelium oslovilo, bol etiópsky 

                                                      
150 Jackson and Passarelli (2021), Mapping Migration, Mapping Churches’ Responses in Europe, 3rd. Ed., CCME-WCC: Geneva. 
Dostupné na https://www.oikoumene.org/resources/publications/mapping-migration-mapping-churches-responses-in-euro- pe [cit. 
2021-06-25] 
151 Harrison (2017) A Better Story: God, Sex and Human Flourishing, IVP: London 
152 Evangelical Focus, Why are so many Gen Z self-identifying as LGBT?, 17. marec 2021. Dostupné na https://evangelicalfocus. 
com/life-tech/10673/why-are-so-many-gen-z-self-identifying-as-lgbt, [cit. 2021-04-13] 
153 Ibid 
154 Allberry (2021), What God has to say about our bodies: How the gospel is good news for our physical selves, Crossway: 
Wheaton 
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eunuch (Sk 8). Transrodoví ľudia očakávajú, že cirkev bude miestom, kde budú odsúdení a odmietnutí. 
Ako môžeme s láskou a milosrdne prijať transrodových ľudí do našich kruhov (zostať v blízkosti voza (Sk 
8, 29)) a zároveň neochvejne vyučovať biblickú teológiu tela a sexuality? To je v súčasnosti jedna z 
kľúčových výziev pre cirkev v Európe. 

4.4. Dôsledky environmentálneho kontextu 

Ak misia vychádza z Božej lásky k jeho stvoreniu, potom by starostlivosť o stvorenie mala byť v centre 
kresťanského posolstva. Nezabúdajme, že konečným Božím cieľom je zmieriť „všetko“ v Kristovi (Kol 
1:15-20). Niektoré časti cirkvi vypracovali svoju teológiu misie na základe tohto. Anglikánske spoločenstvo 
so svojou formuláciou Piatich znakov misie je jedným z príkladov.155 

Päť znakov misie: 
Misia cirkvi je Kristova misia 

1. Zvestovať dobrú správu o kráľovstve. 
2. Učiť, krstiť a vychovávať nových veriacich. 

3. Odpovedať na ľudské potreby láskyplnou službou. 
4. Meniť nespravodlivé štruktúry spoločnosti, bojovať proti násiliu každého druhu a usilovať sa 

o mier a zmierenie. 
5. Snažiť sa chrániť integritu stvorenia, udržiavať a obnovovať život na zemi. 

Žiaľ, ekologické obavy sa u niektorých evanjelikálov stále stretávajú s podozrením. Mladšia generácia ich 

však považuje za životne dôležité. Z výskumu, ktorý uskutočnili organizácie Tearfund a Youthscape v 
Spojenom kráľovstve, vyplynulo, že 92% kresťanských tínedžerov je „znepokojených“ alebo „trochu 
znepokojených“ klimatickými zmenami a 84% súhlasilo s tým, že „je dôležité, aby kresťania reagovali na 
klimatické zmeny“.156 Správa dospela k záveru: „Kresťanskí tínedžeri chcú, aby Cirkev konala 
naliehavejšie a podporovala ich v reakcii na klimatické zmeny. Ak Cirkev nebude nasledovať príklad 
svojich mladých lídrov, môže ich úplne stratiť.“ 

To, čo nás náš (ne)záujem o životné prostredie neprinútil urobiť, nás prinútil spraviť Covid-19. Naučili sme 
sa mnohé veci robiť virtuálne a ušetrili sme peniaze za cestovanie, a tým znížili našu uhlíkovú stopu. 
Nepremeškajme túto príležitosť a prehodnoťme spôsob, akým robíme cirkev, konferencie a školenia. Ak 
bude vplyv klimatických zmien na život v službe v Európe taký, ako sa predpokladá, potom sa 

environmentálne záujmy a iniciatívy v priebehu storočia presunú z okraja do hlavného prúdu misie v 
Európe. 

  

                                                      
155 Anglican Communion, Marks of Mission. Dostupné na https://www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx 
[cit. 2021-06-24] 
156 Youthscape, Burning down the House: How the church could lose young people, 2020. Dostupné na https://www.youthscape. 
co.uk/research/burning-down-the-house [cit. 2021-06-25] 
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4.5. Dôsledky technologického kontextu 

Digitálna revolúcia prináša príležitosti pre kresťanskú misiu a mali by sme povzbudiť pracovníkov 
informačných technológií, aby pomohli cirkvi byť v tomto smere kreatívnejšou. Sú tu však aj niektoré 
významné výzvy, v neposlednom rade základná epistemologická výzva, ktorá je podrobne opísaná v tejto 
správe. Ako môžeme prezentovať pravdu evanjelia Európanom, ktorí sú takí náchylní uveriť digitálnemu 
klamstvu? Nie je to moment, keď treba zabezpečiť, aby boli vedúci cirkví a misijní pracovníci lepšie 
vybavení základnými nástrojmi digitálnej teológie? 

Upozornil som aj na vplyv týchto nových technológií na svet práce, v ktorom sa najmä mladšia generácia 
ocitla v neistom zamestnaní. Čo znamená „hlásať dobrú správu o kráľovstve“ prekariátu? A čo vplyv 
sociálnych médií na duševné zdravie dnešných mladých ľudí? Kážu a učia o tom naše zbory? Naši mladí 
ľudia sa učia prostredníctvom svojich mobilných telefónov. Ako im môžeme pomôcť zorientovať sa v 

tomto novom svete? 

Môžeme využívať výhody technologického zdokonaľovania, ktoré priniesol Covid-19, ale musíme si 

uvedomiť aj nevýhody virtuálnych stretnutí a virtuálnej práce. Čo sme sa počas tohto roka naučili o 
budovaní komunity a čo z toho môžeme preniesť ďalej? 

4.6. Dôsledky sekularizácie a desekularizácie 

Dôkazy o pokračujúcej sekularizácii v mnohých európskych krajinách predstavujú výzvu pre nás všetkých. 
Ako však poznamenali autori ako Kasselstrand,157 najsekularizovanejšie krajiny sa nevyznačujú rozšíreným 
ateizmom, ale skôr ľahostajnosťou voči náboženstvu. Ako som uviedol vo svojom nedávnom článku vo 
Viste: 

Sekularita a nenáboženstvo nie sú to isté, čo má významné dôsledky pre kresťanskú misiu. 
Apologetika, ktorá je zameraná na ateizmus, oslovuje len malú časť obyvateľov Európy. 

Oveľa väčšou výzvou je osloviť obrovský počet neveriacich Európanov, ktorí sú voči 
kresťanstvu ľahostajní a považujú náboženstvo za nepodstatné v modernom živote.158 

Keďže sekulárni Európania čelia neistej budúcnosti po skončení pandémie, musíme využiť túto príležitosť 
na hlásanie evanjelia nádeje. Musí to byť nádej, ktorá je autentická a úprimná. V priebehu tohto roka sa 
mnohí z nás naučili niečo o dôležitosti náreku a o potrebe začleniť do nášho učeníctva oveľa viac teológie 
utrpenia. Ako poznamenáva Israel Olofinjana: „ak naše programy a podujatia zamerané na učeníctvo 
nepripravia kresťanov na to, aby chápali a žili s utrpením a obetou, budú nasledovať Ježiša len vtedy, keď 
sa im bude všetko dariť. Výsledkom bude, že keď pôjde naozaj do tuhého, odídu od Boha.“159 

Ak si odmyslíme čísla a trendy sekularizácie a desekularizácie, nikdy by sme nemali zabúdať na silu 
učeníctva jeden na jedného. Každé stretnutie s druhým človekom je príležitosťou, aby som Kristovu nádej 
odovzdával ďalej, keď sa podelím o svoj život a svoje utrpenie. 

                                                      
157 Kasselstrand (2019), Secularity and Irreligion in Cross-National Context: A Non-Linear Approach, Journal for the Scientific 
Study of Religion, 58(3):626-642 
158 Memory (2021), Secularity and Irreligion in Europe, Vista 38, 5/2021. Dostupné na 
https://www.europeanmission.redcliffe.ac.uk/ latest-articles/secularity-and-irreligion-in-europe,[cit. 2021-05-19] 
159 Olofinjana (2020), Discipleship in a Context of Suffering and Loss, Lausanne Europe Conversation, 11. novembra 2020. 
Dostupné na  https://www.lausanneeurope.org/discipleship-in-a-context-of-suffering-and-loss/ [cit. 2021-05-19] 
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Nová evanjelizácia Európy sa začína práve tu, mojím učeníctvom v Kristovi a ľuďmi okolo mňa, ktorých 
sa snažím povzbudiť, aby ho nasledovali. Sme ďaleko od eschatológie zúfalstva, ale dnes máme byť verní 
v nádeji a očakávať znamenia vzkriesenia a oživenia v súčasnej Európe. 

4.7. Dôsledky narastajúceho islamu 

Rastúca moslimská populácia v Európe naznačuje, že je nevyhnutné, aby bola odborná príprava v oblasti 
moslimskej angažovanosti dostupná takmer všade. Nemôžeme sa spoliehať len na odborníkov. Keďže si 
uvedomujeme, že pre mnohých moslimov ide o „transformačný moment“, teraz je správny čas rozprávať 
sa s našimi moslimskými susedmi. Ako tvrdí Bert de Ruiter: 

Prítomnosť islamu v Európe musí byť jedným z hlavných bodov programu cirkvi v Európe. 
Cirkev nemôže ignorovať to, čo sa deje s Európou a islamom. Som presvedčený, že o 
moslimoch a s moslimami by sme mali hovoriť s postojmi, ktoré sú ovplyvnené Božím 

prístupom k nám. Naše myslenie, postoje, správanie vo vzťahu k islamu v Európe by sa malo 
riadiť Božou sebadávajúcou láskou, ktorá sa prejavila na golgotskom kríži. Navrhujem, aby 

cirkvi a kresťania v celej Európe reagovali na prítomnosť moslimov v Európe: a) súcitným 
srdcom; b) informovanou mysľou; c) angažovanou rukou; d) svedčiacim jazykom.160 

Colin Edwards, odborník na moslimsko-kresťanské vzťahy, sa domnieva, že prítomnosť významných 
moslimských komunít v Európe podkopáva sekulárny predpoklad, že náboženstvo je súkromné. „Islam robí 
náboženstvo verejným. Postupne mení atmosféru v spoločnosti a umožňuje Kristovmu telu byť vo svojej 

viere oveľa verejnejšie ako v minulosti.“161 

4.8. Dôsledky novej evanjelizácie: Cirkvi v diaspore 

Ako by mali európske cirkvi reagovať na jav, ktorý sa niekedy nazýva „spätné požehnanie“ (angl. blessed 
reflex)?162 Kresťania z väčšinového sveta so sebou prinášajú mnoho darov, o ktoré sa môžu podeliť so 

svojimi bratmi a sestrami v Európe: svoju živú spiritualitu, evanjelizačnú horlivosť a najmä svoju 
neochvejnú dôveru v Božie pôsobenie. Okrem toho ich teológia uznáva realitu duchovných síl, ktoré majú 

v západnom myslení málo miesta alebo ho nemajú vôbec, čo Paul Hiebert nazýva „chybou vylúčeného 
stredu“.163 Vzhľadom na zdanlivo nezadržateľný nárast sekularizácie v Európe sú to Božie požehnania pre 
európske cirkvi. 

Potrebujú nás však aj naši bratia a sestry z väčšinového sveta. Väčšina cirkví v diaspóre považuje 
evanjelizáciu Európanov za veľmi ťažkú. Kwiyani píše: 

  

                                                      
160 De Ruiter (2018), Muslims in Europe and the Response of the Church, Vista 29, 2/2018, 4. Dostupné na https://www.euro- 
peanmission.redcliffe.ac.uk/latest-articles/2018/05/24/muslims-in-europe-and-the-response-of-the-church [cit. 2021-04-12] 
161 Edwards (2021), osobná komunikácia 
162 Ross (2003), Blessed Reflex: Mission as God’s Spiral of Renewal, International Bulletin of Missionary Research 27, No.4; 
Kwiyani (2014), Sent Forth: African Missionary Work in the West, American Society of Missiology, Maryknoll: Orbis, 70-72 
163 Hiebert (1982), The Flaw of the Excluded Middle, Missiology: An International Review, Vol.10 Issue 1, 35-47. Dostupné na 
https://doi.org/10.1177%2F009182968201000103 [cit. 2021-06-25] 
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Toto je jedna z oblastí, v ktorej misijné partnerstvá medzi Afričanmi a Európanmi môžu veľmi 
pomôcť. Afričania sú horliví v modlitbe a evanjelizácii, Európania lepšie rozumejú kultúrnym 
rozdielom, ktoré musíme prekonať, aby sme nadviazali kontakt s ľuďmi. Ak ich spojíme, 
získame to, čo potrebujeme pre európske kresťanstvo.164 

Minulý mesiac ma kontaktoval vedúci siete 29 filipínskych zborov v Európe, aby som pomohol ich vedúcim 

porozumieť Európanom a osloviť ich. Medzinárodné misijné agentúry ako ECM, ktoré majú dlhoročné 
skúsenosti s kontextualizáciou svojej práce pre rôzne európske kontexty, majú jedinečnú príležitosť takto 

slúžiť Božej misii. 

V širšom zmysle by zbory v každom meste, kde sú diaspóry, mali pomôcť bratom a sestrám z Afriky, 
Latinskej Ameriky a Ázie. Mali by urobiť oveľa viac, než len prenajímať svoje cirkevné budovy na 
bohoslužby. Mnohí už robia viac, ale v niektorých častiach Európy sa vedúci zborov zatiaľ nezamysleli nad 
spoluprácou so zbormi v diaspóre. Možno sa najprv musia vyrovnať so svojím nevedomým rasizmom a 
koloniálnymi postojmi. 

Nakoniec musíme zvážiť dôsledky tejto skutočnosti pre misijnú prípravu. Keď som začiatkom 
deväťdesiatych rokov študoval na All Nations Christian College, Hiebertov koncept „vylúčeného stredu“ 

sa považoval za životne dôležitý  pre budúcich misionárov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Aké 
koncepcie európskeho myslenia si musia osvojiť vedúci diaspórnych zborov, aby sa úspešne zapojili do 

misie pre Európanov? A naopak, aké zmeny treba urobiť v učebných osnovách teologických a misijných 
škôl v Európe vo svetle tejto novej reality svetového kresťanstva na starom kontinente? 

Sme naozaj ochotní počúvať a učiť sa od vedúcich z väčšinového sveta? Alebo odmietneme dary, ktoré 
prinášajú ako súčasť „spätného požehnania“ Božieho Ducha? 

4.9. Dôsledky novej evanjelizácie: Hnutia zakladania zborov 

Keď sa Európa dostane z lockdownu, zakladanie zborov bude zohrávať rozhodujúcu úlohu. Mnohí 
Európania budú možno hľadať bezpečie „známeho,“ cirkevných budov, ktoré zostávajú silným symbolom 
kresťanskej kontinuity a normálnosti. Iní budú otvorení novým formám kresťanského spoločenstva. 
Existujú určité dôkazy, že aj v týchto náročných časoch sa objavujú „nové prejavy“.165 Ak majú tieto nové 
kresťanské spoločenstvá skutočne niečo zmeniť, naša kreativita musí byť vyvážená biblickou ortodoxiou. 

Nové zbory sa oveľa pohotovejšie prispôsobujú rýchlo sa meniacemu kontextu a môžeme ďakovať Bohu, 

že v čase zdanlivého úpadku zborov vznikajú platformy a hnutia na zakladanie zborov, ako aj diaspóry v 
mestách od Dublinu po Dubrovník. Musíme sa však hlboko zamyslieť nad ponaučeniami z uplynulého roka 

o podstate kresťanského spoločenstva. Cirkev, práca a život vo všeobecnosti budú aj v nasledujúcich rokoch 
hybridnými skutočnosťami, ktoré sú digitálne a fyzicky prítomné. Jednou z priorít v tejto oblasti je prepojiť 
európske siete a siete zakladania zborov v diaspóre, aby sa navzájom delili o Božie dary, a tým znovu 
evanjelizovali Európu. Za to sa modlím pre nadchádzajúcu konferenciu Lausanne Europe Conversation 
and Gathering: Dynamic Gospel – New Europe.166  

                                                      
164 Kwiyani (2017), Blessed Reflex: African Christians in Europe, Missio Africanus, Vol 3, Issue 1, 2017 p.47. Dostupné na 
https://decolonisingmission.com/wp-content/uploads/2019/05/Harvey_Kwiyani_Blessed-Reflex-African-Christians-in-Europe. 
pdf, [cit. 2021-05-20] 
165 Moynagh (2020) Christian Communities for Every Context, Lausanne Global Analysis, Vol.9, Issue 5, 9/2020. Dostupné na ht- 
tps://lausanne.org/content/lga/2020-09/christian-communities-for-every-context [cit. 2021-05-20] 
166 Lausanne Europe Conversation and Gathering. Dostupné na https://www.lausanneeurope.org/ 
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4.10. Dôsledky novej evanjelizácie: Budúca generácia 

Väčšina prebudení v dejinách sa udiala medzi mladými ľuďmi. Presnejšie povedané, viedli ich mladí ľudia. 
Misijnú agentúru, s ktorou spolupracujem, European Christian Mission, založil na modlitebnom stretnutí v 
Estónsku v roku 1903 Ganz Raud, keď mal len 25 rokov.167 YWAM, OM, 24/7 Prayer založili ľudia vo veku 
20-30 rokov. Ako poznamenal Brian Stanley: „aj v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike boli kľúčovými 
aktérmi misie často mladí ľudia alebo ženy.“168 

Mladá európska generácia sa javí ako krehká a zmätená a jej budúcnosť je neistá. Boh potrebuje práve 
takých ľudí: mladú generáciu, ktorá je ochotná hľadať odpovede na otázku, ako vyzerá život v hojnosti, za 
hranicami ľudskej politiky. Potrebujú naše modlitby, naše povzbudenie a slobodu, aby mohli používať 
svoje dary na Božiu slávu. Určite ste si všimli, že väčšina komunity kresťanov v diaspóre v Európe je mladá. 
Nová evanjelizácia Európy závisí od ďalšej generácie. Musíme ich pustiť do vedenia. 

Musíme si však uvedomiť aj ďalšiu tvrdú pravdu. Mnohé z vedúcich povinností našich existujúcich štruktúr 
jednoducho nie sú pre budúcu generáciu také atraktívne. Ako hovorí Christian Kuhn, riaditeľ Swiss 

Evangelical Alliance: „budúca generácia nemá záujem o zachovanie týchto modelov riadenia… (hľadajú) 
spoločné vedenie, poradenské vedenie, zodpovedné a efektívne vedenie.“ Ak však dokážeme využiť ich 
podnikateľský potenciál v misii, „môže nám veľmi poslúžiť pri tisíckach projektov zakladania zborov alebo 
učeníctva.“169 

4.11. Dôsledky novej misie 

Nové definície misie nezmenili základnú úlohu misie, ktorou je verné svedectvo o panstve Ježiša Krista 
nad všetkými vecami alebo, ako sa píše v úvode k Záväzku z Kapského mesta: „Vydávať svedectvo o 
Ježišovi Kristovi a celom jeho učení – v každom národe, v každej spoločenskej oblasti a v oblasti ideí.“170 

Vydávame svedectvo slovom, ale aj skutkom, pretože misia v dnešnej Európe musí byť ucelená. Účasť na 

Božej misii zahŕňa ohlasovanie a sociálnu činnosť, starostlivosť o stvorenie a prorocký hlas za 
spravodlivosť. Naším poslaním je celoživotné učeníctvo, ktoré odmieta dichotómiu posvätného a svetského 

a prijíma poslanie žiť vieru v každej oblasti bežného života. 

  

                                                      
167 Butterworth (2010), God’s Secret Listener, Monarch: Oxford, 52 
168 Stanley (2013), The Global Diffusion of Evangelicalism, IVP Academic: Downers Grove, 91 
169 Kuhn (2021), osobná komunikácia 
170 Lausanne Movement, Our Legacy for the Future, 2010. Dostupné na https://lausanne.org/gatherings/related/our-lega- cy-for-
the-future [cit. 2021-05-20] 
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4.12. Dôsledky nového miesta 

Globálna misia je už niekoľko rokov polycentrická, polysmerná a polyfónna. Globálna pandémia nám však 
otvorila oči a ukázala, že misia je predovšetkým lokálna. Samozrejme, tak to bolo vždy. Ako pripomína 
Eddie Arthur: „väčšinou sa na evanjelizácii a získavaní učeníkov najviac podieľali neznámi miestni ľudia 
– nie vyslaní misionári.“171 

Covid-19 nás prinútil oveľa viac si uvedomovať našu lokálnu komunitu a fyzické okolie, kde bývame. 
Misia v našej lokalite v dnešnej Európe síce znamená kontextualizáciu a ohlasovanie dobrej zvesti o 
Ježišovi Kristovi a formovanie miestnych kresťanských komunít, ale znamená to aj rozšírenie našej vízie 
tak, aby zahŕňala aj naše okolie. Ako hovorí Carol Kingston-Smith: „všade, kde je to možné, musíme 
presadzovať lokálnu komunitu a pracovať na udržaní dôstojnosti a integrity krajiny i jej obyvateľov, ktorí 
sú spojení zmluvou. Mnohí z nás túto myšlienku v misii prehliadame.“172 

4.13. Dôsledky nových spôsobov 

Európa predstavuje asi najväčšiu výzvu vo svetovej misii. Zdá sa, že väčšina Európanov bola proti evanjeliu 
zaočkovaná vakcínou kultúrneho kresťanstva. Verím však, že slabá cirkev je zároveň Božou príležitosťou. 

Európski kresťania oveľa viac spolupracujú, vytvárajú siete a zakladajú spoločné zbory a do tejto zmesi 
Boh primiešal vitalitu kresťanov z väčšinového sveta. 

Misia je určená celému Božiemu ľudu: ženám a mužom zo všetkých národov a všetkých generácií. Ak však 
chceme skutočne spolupracovať, spolupráca s diasporálnymi zbormi vyžaduje zásadnejšie prehodnotenie 
našich podvedomých predsudkov. Ako hovorí Harvey Kwiyani: „nemôžeme sa skutočne zapojiť do Božej 
práce, ak pri stole nebudú prítomné hlasy z iných častí sveta, odlišné od hlasov, ktoré sme vždy počúvali.“173 

Počúvanie je náročné. Radšej by sme hovorili. Príliš dlho bol dominantným hlasom v európskej misii hlas 
severoeurópskych mužov určitého veku. Ich hlas bude počuť aj naďalej, ale práve teraz je potrebné počúvať 

ľudí z južnej a východnej Európy, ženy, mladých ľudí a vedúcich z diasporálnych zborov. 

Vedúci z južnej a východnej Európy majú dôležité pohľady, ktoré môžu prispieť k nášmu chápaniu misie 

v regiónoch, kde má kultúrne kresťanstvo stále obrovský vplyv.174 Hlas žien v mnohých rozhovoroch chýba. 
Ako vysvetľuje Evi Rodeman: 

Pri mentorovaní a rozhovoroch so ženami v službách po celej Európe často spomínajú, že ich 
hlasy nie sú brané vážne alebo sa necítia byť vypočuté. Ak sedia na stretnutiach, neočakáva sa 
od nich, že prispejú. Ak sa uvoľní vedúca pozícia, v mnohých prípadoch je vybraný muž. Nie 
nevyhnutne preto, že je kvalifikovanejší, ale preto, že má "správne" pohlavie.175 

                                                      
171 Arthur ibid., 10 
172 Kingston-Smith (2020) Hungry for Good News in Pandemic Times, Lausanne Global Analysis Vol.9 Issue 5, 9/2020. Dostupné 
na https://lausanne.org/content/lga/2020-09/hungry-for-good-news-in-pandemic-times [cit. 2021-05-21] 
173 Kwiyani (2021), Intercultural Mutuality as Innovation in Missions, On Mission Conference, 10.3.2021. Dostupné na https:// 
missio-2021-onmission.s3.amazonaws.com/Transcripts/Harvey+Kwiyani+Final.pdf, [cit. 2021-05-21] 
174 Vlasin (2019), A Romanian Perspective on Mission in Europe, Vista 34, 10/2019, 8-9. Dostupné na https://www.europeanmis- 
sion.redcliffe.ac.uk/s/vista-issue-34-final.pdf [cit. 2021-06-25] 
175 Rodemann (2019), A Women’s Perspective on Mission in Europe, Vista 34, 10/2019, 6-7. Dostupné na https://www.european- 
mission.redcliffe.ac.uk/s/vista-issue-34-final.pdf [cit. 2021-06-25] 
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Aj mladí majú problém byť vypočutí, ale ich pochopenie sekularizovanej globálnej kultúry mládeže bude 
neoceniteľné pre našu ďalšiu misijnú reflexiu.176 A musíme načúvať hlasu kresťanov z väčšinového sveta. 
Potrebujeme počuť ich vášeň pre evanjelizáciu, ich nekompromisný postoj k potratom, eutanázii, sexualite 
a rodovým otázkam, za ktoré niektorí európski kresťania prestali bojovať, ale predovšetkým potrebujeme 
počuť ich výzvu o sile modlitby. Ako hovorí Kwiyani: 

Duchovné obnovy sa dejú - tým som si istý - ale dejú sa vďaka modlitbe. Potrebujeme 
modlitbu, keď zakladáme zbory, keď prevádzkujeme potravinové banky, keď rozdávame 

traktáty na hlavnej ulici, keď navštevujeme chorých v nemocnici a keď navštevujeme tých, 
ktorí sú vo väzení. Modlitbu potrebujeme pri všetkom, čo robíme.177 

4.14. Dôsledky nových cieľov 

Covid-19 poukázal na to, ako veľmi v našej misijnej paradigme naďalej dominujú priemyselné hodnoty, 

ako ich nazýva Jay Mantenga. Myšlienky, ktoré pochádzajú z osvietenstva a sú aplikované na celý život 
vrátane misie.178 Peruánsky misiológ Samuel Escobar varoval pred nebezpečenstvami „manažérskej 

misiológie,“ ktorá sa snaží premeniť misiu na predvídateľný a kontrolovateľný strategický proces s 
merateľnými cieľmi a zameraním na výsledky.179 Niektoré zbory to môže motivovať k dávaniu a niektorých 
ľudí k mobilizácii, ale v podstate tým berieme Božiu misiu do našich rúk. Nemali by sme sa pozrieť do 
svojho vnútra a zamyslieť sa nad našimi motiváciami v misii? Je našou hlavnou motiváciou naozaj láska k 
Bohu a k jeho svetu? 

Krízy, podobné ako tá minuloročná, nám ukazujú, kto naozaj sme a čomu naozaj veríme. Kríza zmenila 
náš európsky kontext, ale zmenila aj nás. Sme ochotní nechať Boha, aby nás naďalej formoval podľa svojho 
zámeru, aby evanjelium Ježiša Krista mohlo opäť premeniť tento kontinent? 

  

                                                      
176 Greenwood (2019), The Spiritual Hunger of a Secularised European Youth Culture, Vista 34, 10/2019, 4-5. Dostupné na https:// 
www.europeanmission.redcliffe.ac.uk/s/vista-issue-34-final.pdf [cit. 2021-06-25] 
177 Kwiyani (2019), Rethinking Mission in Europe: An African Contribution, Vista 34, 10/2019, 11-12. Dostupné na https://www. 
europeanmission.redcliffe.ac.uk/s/vista-issue-34-final.pdf [cit. 2021-06-25] 
178 Matenga (2021), Centring The Local: The Indigenous Future of Mission, WEAMC, 1/2021. Dostupné na https://jaymatenga. 
com/pdfs/MatengaJ_CentringLocal.pdf [cit. 2021-05-21] 
179 Escobar (1991), Three approaches to world evangelization stand in tension with one another, Transformation 8 (4):7-13. 
Dostupné na https://doi.org/10.1177%2F026537889100800409, [cit. 2021-06-22] 
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4.15. Všeobecný záver 

Som presvedčený, že Európu musíme brať vážne ako misiologický kontext. O to som sa pokúsil v tejto 
správe. 

V istom zmysle je kontext a doba, v ktorej žijeme, pre úlohu kresťanskej misie druhoradá. Našou úlohou je 
„vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a celom jeho učení – v každom národe, v každej spoločnosti oblasti 
a v oblasti ideí“.180 Pavol povzbudil Timoteja, aby „hlásal slovo, naliehal vo vhodnom i nevhodnom čase“ 
(2Tim 4:2). Bez ohľadu na kontext alebo moment v dejinách je naša úloha rovnaká. 

Ani náš kontext by nemal ovplyvňovať náš motív misie. Niektoré časti sveta sú vnímavejšie na evanjelium 
a výsledky sú viditeľnejšie. Ako sme však videli, motívom misie by mala byť láska, nie úspech. Vernosť 
je hlavným meradlom účinnosti služobníka: „…správne, dobrý a verný sluha!“ (Mt 25:23) 

Napriek tomu podobenstvo o rozsievačovi (Mt 13; Mk 4; Lk 8) poukazuje na dôležitosť pôdy (kontextu) 

pre prijatie evanjelia a šírenie Božieho kráľovstva. Preto sa niekedy nazýva aj podobenstvo o pôde. Múdry 
roľník by sa vyhol sejbe medzi burinu, do kamenistej pôdy alebo na cestu, ale my nemáme plnú kontrolu 

nad tým, kam semeno evanjelia dopadne. Príprava srdca je úlohou Ducha a to opäť poukazuje na dôležitosť 
modlitby. Hlavnou pointou podobenstva je však moc evanjelia vo vnímavom srdci. Nasledujúce 
podobenstvá o rastúcom semene a horčičnom semene (v prípade Evanjelia podľa Marka) posúvajú dobrú 
správu ďalej. Hoci je semeno kráľovstva spočiatku takmer neviditeľné, nezadržateľne rastie. 

Dnešná pôda Európy sa môže zdať vyprahnutá a neúrodná, ale semeno kráľovstva je zasiate a prinesie 

ovocie. Našou úlohou je zasiať. Našou motiváciou je láska k Bohu a jeho svetu. Naším poľom je Európa. 
Preto „neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.“ (Ga 6:9)

                                                      
180 Lausanne Movement (2010), ibid 
 




