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SOCIÁLNE PRVKY KRESŤANSKEJ EDUKÁCIE 
 

Bohuslav KUZYŠIN 
 

Abstract: Contribution analyses social elements of christianity education. It 
is introducing confessions of famous saint Fathers and teachers of Church 
like Basil the Great, saint Ambrose of Milan, saint Cyril of Jerusalem or 
Aurelius Augustinus. The present article is divided into four parts, which 
are speaking about main theme: 1. foreword, 2. social elements of christianity 
education in historical context, 3. personal and social competence of 
christianity education mediator, 4. social elements of christianity education.  

 
Výchova vždy patrila k hlavným úlohám Cirkvi. Podľa mnohých 

svätých Otcov je najťažším ale zároveň aj najkrajším umením. Každá 
služba, a o to viac služba Bohu, ktorou správna edukácia nepochybne 
je, si vyžaduje vhodných a spoľahlivých ľudí s primeranými vlastnos-
ťami. Len takto môže priniesť pozitívne výsledky spoločnosti. Môže 
počítať s úspechom a je všeobecne prospešná. 

Sociálne prvky kresťanskej edukácie vyplývajú už zo samotného 
vymedzenia výchovy ako procesu spoločenského. Zároveň musíme 
dodať, že katechetika, ako náuka zaoberajúca sa predovšetkým prin-
cípmi kresťanskej edukácie, môže len v kontexte vnímať sociologické 
ale najmä socio-centrické definície o náboženstve, ktoré ho definujú 
ako „súhrn presvedčení, postojov, symbolov a praktík založených na idei 
posvätného“1, a ktoré rozdiel medzi Cirkvou a sektou vidia v počte 
veriacich a spôsobe organizácie.2  

Pravoslávie a z neho plynúca kresťanská sociológia nikdy nevní-
mala cirkevné spoločenstvo ako nejakú inštitúciu alebo organizáciu, 
ale predovšetkým ako zhromaždenie.3 Boh nepremiestnil Cirkev a jej 
štruktúry z nebies na zem. Christos rozhodne nezaložil Cirkev ako 
inštitúciu s úradmi. Cirkev v byzantskej teológii znamená spolo-
čenstvo ľudí a Boha. Christos nás teda pozýva do spoločenstva 
s Bohom a Cirkev je vyjadrením tohto spoločenstva, ktoré je založené 
na slobode a na spolupráci so Svätým Duchom.4  
                                                 
1 Sociologický slovník. Red. J. Jandourek. Praha 2001, s. 167. 
2 Pozri tamže, s. 46. 
3 Pozri Sk 2, 44-46. 
4 Pozri JEŽEK, V.: Od individualismu k obecenství. Prešov 2005, s. 125. 
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Vývoj ľudského života, sociálneho cítenia, snaženia a viery sa 
nemôže vysvetľovať jednoducho z oboch pudov libida a agresie a ich 
bývalého slovného zvratu Oidipovského komplexu. Skôr treba už 
dopredu uznať aj grandiózny zážitok, zvedavosť, výkon a prosociál-
ne cítenie za samostatné motívy a neargumentovať sublimovaním 
alebo núteným zduchovnením.1 Preto sociálne prvky kresťanskej 
edukácie so sebou nesú špecifický a nezameniteľný charakter.  

 
Sociálne prvky kresťanskej výchovy v historickom kontexte 

Obsah kresťanskej výchovy bol od najranejších dôb úzko spätý 
práve so spoločenským kontextom. Takéto paralely badáme už 
v obdobiach Starej zmluvy, ktorá nepochybne pripravila dôstojný 
priestor pre dokonalejšie poňatie všetkých výchovno-vzdelávacích 
prvkov.  

Výchova izraelského národa k teokracii sa neobmedzovala iba na 
náboženskú a mravnú oblasť, ale prenikala do celej sústavy občian-
skeho života – štátneho, spoločenského a hospodárskeho. „V tejto sú-
vislosti sa Bohovláda prejavuje v tom, že Jehova ako Kráľ a Sudca vyvo-
leného národa zavádzal vo svojom kráľovstve prostredníctvom celého radu 
múdrych zákonov takú spravodlivosť, akú nepoznali okolité národy a ktorá 
robila izraelský štát vzorom aj v tejto súvislosti.“2  

Hlavná úloha výchovy spočívala v príprave detí k životu v spo-
ločenstve Izraela. Ideálom bolo vypestovať z nich pevné články v re-
ťazi tradície – tak, aby náboženský odkaz zdedený po predchá-
dzajúcich pokoleniach, mohol byť bez ujmy predaný nasledujúcim 
generáciám.3 Zákony slúžili na upevňovanie svätosti v izraelskom 
národe ako zvláštne nariadenia a ustanovenia. Ich základ a podstata 
sú vyjadrené na druhej tabuli Božích prikázaní a ich zmysel spočíva 
v požiadavke mravnej a telesnej čistoty každého človeka, ako aj 
prejavovania lásky vo vzťahu k blížnemu. Morálka a náboženstvo sú 
nerozlučne spojené a vyúsťujú k mimoriadnym požiadavkám prag-
matickej socializácie. Vzájomné vzťahy medzi ľuďmi sa budovali na 
celkom nových základoch, prvýkrát sa vyhlasovali zákony spolo-
čenskej rovnosti. Zákonodarstvo utvrdilo vieru v jediného a pravého 

                                                 
1 Pozri GROM, B.: Nábožensko-pedagogická psychológia. Trnava 1992, s. 3. 
2 ЛОПУХИН, А. П.: Библейская история Ветхoго Закона. Монтреаль 1986, s. 151. 
3 Pozri COHEN, A.: Talmud (pro každého). Praha 2006, s. 219.  
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Boha, čo malo výrazne progresívny charakter v súvislosti so vznikom 
a existovaním metahistorickej Cirkvi Christovej. Kto si uchováva 
dobré svedomie, je v spojení s Bohom. Mojžišova morálka a najmä 
mravnosť jeho ľudu ešte nedosahujú výšky prorokov a nadľudského 
lesku Evanjelia. No už je položený základ, ktorý spája vieru v Boha 
s dobrým správaním sa.1  

V periódach Novej zmluvy hlas Cirkvi nezadržateľne mocnel. 
V období, v ktorom nepríčetnosť bola uväznená nikejskými putami2 
sa vonkajšej misii kresťanstva otvoril priestor. Vo vnútri spoločnosti 
si zvesť Evanjelia razila cestu do najširších vrstiev obyvateľstva. 
Organizácia byzantského sociálneho systému si vyžadovala množ-
stvo vzdelaných ľudí. Aj najnižšie spoločenské triedy museli spĺňať 
základné predpoklady vzdelanosti. Táto potreba priamo súvisela 
s cirkevnou organizáciou ríše, kde pôsobilo veľké množstvo klerikov, 
mníchov, hypodiakonov, diakonís a podobne.3 Cirkev bola vzdelá-
vacou inštitúciou. Okrem toho sama vyžadovala, aby kresťanská 
komunita bola schopná reagovať na problematické dogmatické 
otázky a teologické pravdy. Znalosť Svätého Písma bola každo-
dennou súčasťou duchovného vzdelávania.4  

Sociálne prvky kresťanskej edukácie postupne rozširovali pole 
svojej pôsobnosti. Nadobúdali charakter uceleného systému, ktorý sa 
stal platformou pre súčasné spoločenské sústavy vyspelého sveta. 
Boli formované nielen ako štandardy pre tzv. „pospolitý ľud“, ale 
svoje požiadavky uvádzali v celej sfére vlastnej pôsobnosti. Jednou 
z takýchto sfér je nepochybne mimoriadna požiadavka na osob-
nostnú a spoločenskú spôsobilosť sprostredkovateľa kresťanskej 
edukácie.  

 
Osobnostná a spoločenská spôsobilosť sprostredkovateľa 

kresťanskej edukácie  

                                                 
1 Pozri ROPS, D.: Biblia a jej ľud. Trnava 1991, s. 107. 
2 Pozri EVAGRIUS SCHOLASTICUS: Církevní dějiny I. In: Novák, J: Evagrius Scho-
lasticus, Církevní dějiny. Praha 1991. (online). [cit. 2007-11-15]. Dostupné na internete: 
<http://www.fatym.com/taf/knihy/ patrol/p_cdej3.htm>  
3 Pozri DOSTÁLOVA, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 2003, s. 111. 
4 Pozri tamže.  
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Je zrejme, že na učiteľov sú kladené výnimočné osobnostné 
požiadavky súvisiace s jeho sociálnou zručnosťou. O osobnostnej 
a spoločenskej spôsobilosti môžeme povedať, že v svätootcovskej 
pedagogike boli do určitej miery stotožňované. Tvoria ju vlastnosti 
vôle a charakteru, sociálna zrelosť, schopnosť medziľudských vzťa-
hov a predovšetkým morálne vlastnosti učiteľa.1 Kresťanský vycho-
vávateľ musí byť dokonalou „osobnosťou, mať učiteľské schopnosti, 
bystrého ducha, bohatú osobnú knižnicu a dobré vedecké, filozofické 
a spoločenské vzdelanie“2.  

Vychovávatelia majú podľa svätých otcov a učiteľov Cirkvi 
disponovať takými vnútornými vlastnosťami, aby boli v plnosti 
mravným vzorom pre vychovávaných, pretože iba v takom prípade 
môžu vychovávať ozajstných ľudí – pravých kresťanov. Ani svojimi 
besedami, a tým viac príkladmi, nesmú rozvratne pôsobiť na vycho-
vávaných. Ich slová a život musia hovoriť iba o cnosti, ich slová sa 
musia napĺňať v ich živote, lebo vychovávajú viac príkladom vlast-
ného života než slovami.3 Je potrebné, aby učiteľov život „odpovedal 
totiž tomu, čomu učil“4, aby „spolupôsobením Božej moci privádzal 
množstvo ľudí, aby ho napodobňovali“5.  

Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Ako môžeš priviesť na poriadok syna, 
priviesť k rozumu iného, ktorý opovrhuje svojimi povinnosťami, keď ty sám 
vo vysokej starobe správaš sa tak neslušne?“6 Vasilij Veľký dopĺňa: „Kto je 
vyvolený za učiteľa, musí sa ostatným stať príkladom vo všetkom dobrom, 
tak, aby čo učil, najprv aj sám robil.“7 „Lebo ak cieľom kresťana je 
napodobňovanie Christa primerane tomu, ako sa stal človekom a nakoľko je 
to zhodné s povolaním každého, tak komu je zverené vedenie mnohých, títo 
                                                 
1 Pozri PRŮCHA, J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha 2002, s. 32. 
2 Zozuľak, J.: Katechetické poslanie Cirkvi. Prešov 2001, s. 77. 
3 Pozri MIROLJUBOV, N.: Systematický výklad pedagogických názorov svätých Otcov 
a učiteľov Cirkvi, I. časť. In: Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 1995, roč. 
XVIII (3), s. 132. 
4 EUSEBIUS PAMPHILI: Církevní dějiny VI, III. In: Novák, J: Církevní dějiny (Ecclesiastica 
historia). Praha 1988. (online). [cit. 2007-11-15]. Dostupné na internete: 
<http://www.fatym.com/taf/ knihy/patrol/nabidka.htm>  
5 Tamže.  
6 Pozri MIROLJUBOV, N., cit. dielo, s. 133. Porovnaj Zozuľak, J.: Problematika výchovy 
a kvality života v myslení Jána Zlatoústeho. In: Sociálna práca – ľudské práva – vzdelávanie 
dospelých. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov 
1998, s. 258-265. 
7 BASIL VELIKÝ: Moralia, 70, X. Velehrad 1999, s. 158. 
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sú povinní svojím prostredníctvom ľudí ešte slabých povzbudzovať“1 
a neustále mať na pamäti, že „nikomu nie je dovolené nútiť druhých robiť 
to, čo sám nerobí“2, pokračuje svätý Vasilij. 

 
Sociálne prvky kresťanskej edukácie 

Vyjadrením všetkých prvkov sociálnej edukácie je predovšetkým 
spoločenstvo svätých – Cirkev. Na svätej Eucharistii sa stávame 
christonoscami.3 „Kto je v spoločenstve oltára, je čistý; kto je mimo, nie je 
čistý...“4 „K životu večnému je tiež nutná účasť na tele a krvi Christovej.“5  

Uvedené skutočnosti neznamenajú, že Cirkev rezignovala na 
pragmatické sociálne sféry kresťanského života. Mnohé cenné rady 
o tom, ako vychovávať k spoločenskej zodpovednosti, nachádzame 
u svätého Ambróza Milánskeho v jeho troch knihách „O pannách“. 
Tento spis je venovaný predovšetkým kresťanom, ktorí sa vydali na 
asketickú cestu panenstva.6 Napriek tomu myšlienky a odporúčania, 
ktoré sú v tomto diele podávané čitateľovi majú univerzálnejší cha-
rakter a pre vedu o výchove sú cenným prameňom.  

Svätý Ambróz Milánsky vo svojom diele často vyzýva k filantro-
pii: „Nezhromažďuj len sebe, ale mnohým! Či azda vieš, kedy duša tvoje 
požiadaná bude od teba, aby si opustila sklady sýpok naplnených obilím, 
ktoré sú bez prospechu tak pre tvoj život, ako aj pre tvoje zásluhy, a aby si 
nebola vytrhnutá tam, kam svoj poklad odniesť nemôžeš.“7 „O čom teda ešte 
hovoriť? O šťastí, že vás neláka chtivosť majetku? Chudobný žiada to, čo 
máš, nehľadá to, čo nemáš. Výťažok tvojej práce je pre chudobného pokla-
dom; aj keby to boli len dva peniaze, tak to je dar hodný štedrého darcu.“8 

                                                 
1 Pozri Miroljubov, N., cit. dielo, s. 132. 
2 BASIL VELIKÝ, cit. dielo, s. 158.  
3 Pozri КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ: Поучения тайноводственные IV, 3. In: 
КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ: Поучения огласительные и тайноводственные. 
Москва 1991, s. 330. Porovnaj CYRIL JERUZALEMSKÝ: Mystagógické katechese IV, 3. 
Velehrad 1997, s. 53.  
4 IGNATIOS ANTIOCHEJSKÝ: List Tralleským, VII, 2. In: Spisy apoštolských otců, cit. 
dielo, s. 127.  
5 BASIL VELIKÝ, cit. dielo, 21, I, s. 143. Porovnaj J 6, 53.  
6 Porovnaj PRUŽINSKÝ, Š.: Patrológia II. Cirkevná a kresťanská literatúra 2. až 8. storočia. 
Prešov 2003, s. 306.  
7 AMBROŽ: O pannách I, VIII, 42 (online). [cit. 2007-11-15]. Dostupné na internete: 
http://www.fatym.com/taf/knihy/ patrol /3kn_o_p.htm#1 
8 Tamže, I, IX, 54.  
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Svätý Ambróz Milánsky sa v rámci svojich odporúčaní venuje aj 
viacerým iným prvkom sociálno-kresťanskej edukácie. Samozrej-
mosťou je výchova k spoločenskej skromnosti a striedmosti. V tomto 
prípade musíme vo väčšej miere reflektovať skutočnosť, že citujeme 
z diela, ktoré sa zaoberá predovšetkým výchovou k mníšskemu 
životu. Neznamená to, že nižšie uvedené odporúčania nemajú hlbší 
zmysel aj pre širšie spoločenské skupiny. Svätý Ambróz radí „aby 
u mladších osôb boli tiež menej časté návštevy, aj keď sú to rodičia alebo 
družky“.1 Pod rúškom zdvorilosti mizne vzájomnou pozornosťou ostych, 
rastie smelosť, vkráda sa smiech, skromnosť povoľuje. Neodpovedať na 
otázky je detinské, odpovedať znamená zbytočnú reč.“2 „Mlčanlivosť je 
veľká cnosť, predovšetkým v chráme. Ak napneš sluch a umlčíš hlas, tak ti 
nič zo slova Božieho neunikne. Ak nie si si celkom istá, tak ani slovo 
nepovedz, ktoré by si musela neskôr odvolať. Mnohovravnosť pričasto vedie 
k hriechu.“3 „Je mojím prianím, aby sa posvätne panny vyhýbali tancu. 
Pretože nikto, hovorí jeden svetský filozof, netancuje v triezvosti, ale 
v podnapitosti. Ak je teda podľa svetskej múdrosti dôvodom k tancu opitosť 
čí omamnosť, akú váhu budú mať pre nás varovne príklady z Písma! Ján, 
predchodca Pána, ktorý bol sťatý tanečnicou,4 je príkladom, že viac škody 
spôsobil zvodný tanec ako šialená zločinnosť.“5 

Sociálna edukácia na báze kresťanského učenia jednoznačne 
vyplýva zo vzájomnej interakcie. Blažený Augustín upozorňoval, aby 
na túto skutočnosť nezabúdal žiaden učiteľ. Z jeho diela citujeme: „A 
keď ho poučuješ proti tým, ktorých zlé zástupy svojimi telami zaplňujú 
chrámy, zároveň krátko a taktne pripomeň prikázanie počestného kresťan-
ského spôsobu života, aby sa rozhodne držal stranou od opilcov, lakomcov, 
podvodníkov, hazardných hráčov, cudzoložníkov, smilníkov, milovníkov 
divadla, svätokrádežníkov, zaklínačov, astrológov a veštcov predpoveda-
júcich budúcnosť akýmikoľvek podvodnými a zlými prostriedkami a od 
ostatných im podobných.“6  

                                                 
1 Tamže, III, III, 9. 
2 Tamže.  
3 Tamže, III, III, 11. 
4 Pozri Mt 14, 1-12. 
5 AMBROŽ, cit. dielo III, V, 25.  
6 AUGUSTÍN: O náboženském vyučování katechumenů, VII, 11. In: AUGUSTÍN: 
Katechetické spisy. Praha 2005, s. 22.  
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V dielach svätých Otcov a učiteľov Cirkvi sa často stretávame 
s odporúčaniami prejavovať svoju vieru nielen spoločenským sprá-
vaním, ale celým svojim výrazom. Podobne ako svätý Ambróz aj 
svätý Vasilij Veľký radí, aby skutočný kresťan nevyčnieval z davu 
kvôli vlastnému zovňajšku, ale aby jeho výnimočnosť spočívala 
v múdrosti a cnosti. „Starať sa o svoj účes a o šaty vyše miery je podľa 
Diogenovho výroku príznačné buď pre ľudí, ktorí sa cítia nešťastní, alebo 
pre tých, čo páchajú bezprávie“1 hovorí svätý Vasilij Veľký. „Preto 
hovorím, že mládenci, ako ste vy, majú byť presvedčení, že fintiť sa ako 
fičúr, alebo mať takú povesť, je rovnako hanebné, ako oddať sa prostitúcii, 
alebo rozbíjať druhým manželstvo.“2 

„Pre muža – aspoň pre takého, ktorý si skutočne zasluhuje označenie 
slovom muž – oddávať sa parádeniu a mať záľubu v pestovaní tela, nie je 
o nič menšou potupou, než slabošsky otročiť hociktorej inej vášni.“3 
„Slovom, kto sa nechce utopiť vo svojich pôžitkoch ako v dajakej barine, ten 
musí svoje telo úplne prehliadať, alebo venovať mu starostlivosť len do takej 
miery, do akej mu to môže poslúžiť – podľa Platónových slov v osvojovaní 
filozofie, lásky k múdrosti.“4 

Kresťanstvo je predovšetkým spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré 
determinovalo evolúciu ľudstva tak, ako nič pred ním. Societa 
ľudstva vstupom Cirkvi do histórie prekonáva viditeľný progres. Je 
nepochybné, že kresťanská edukácia v tomto procese má svoje 
nezastupiteľné miesto. Veď v čom inom by inak spočíval jej význam?  

 
 
 

                                                 
1 BAZIL VEĽKÝ: Povzbudenie mladým, aby využívali hodnoty svetskej literatúry, IX, 3. In: 
BAZIL VEĽKÝ: Povzbudenie mladým. Listy I (R. 357-374), Prešov 1999, s. 37. 
2 Tamže.  
3 Tamže, IX, 5, s. 37-38.  
4 Tamže, IX, 12, s. 39.  
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