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MIESTO MLÁDEŽE V SPOLO ČNOSTI 

 
Ján Zozuľak 

 

Tohto roku si Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku pripomína 20. výročie 

od svojho založenia. Je to príležitosť zamyslieť sa nad miestom mládeže v súčasnej 

spoločnosti, v ktorej mladí ľudia sú kŕmení teoretickým i praktickým materializmom, 

pansexualizmom, egocentrickým humanizmom a náboženským synkretizmom. 

Diabol používa súčasné metódy, aby ovládol duše a telá ľudí. Používa ma-

sovokomunikačné prostriedky (televíziu, tlač, hudbu, rozhlas, kino, reklamy, 

turizmus, divadlo, literatúru) a tak sa mu darí budovať klímu ateizmu a odpadlíctva, v 

ktorej sa ľudia menia nie podľa obrazu Christa, ale podľa obrazu vzorov, ktoré sú im 

predkladané.  

Vzorom mladých sa stávajú hrdinovia bažiaci po rozkoši, či cynickí hrdinovia 

kín, ktorí neváhajú zavraždiť kohokoľvek, kto im stojí v ceste. V tých lepších 

prípadoch vzorom súčasného sveta je úspešný, spoločensky oddelený a sebestačný 

človek, ktorý koná dobro tak ako ho chápe bez žiadnej zmienky Boha. Je prirodzené, 

že mladí ľudia žijúci v tejto materialistickej a ateistickej klíme trpia skľúčenosťou, 

znepokojením, stresom, prázdnotou a hľadajú vyslobodenie v drogách, anarchii a 

sexuálnej nespútanosti.  

Dôležitým poslaním Cirkvi je správne zorientovať mladého človeka vo svete, aby 

vedel zaujať správny postoj k životu, teda k duchovným i materiálnym hodnotám. 

Dnes sa ponúka konzumný spôsob života a reklama doslova núti človeka myslieť na 

blahobyt a spokojnosť. Súčasný mladý človek, aj keď to nevie vyjadriť, očakáva od 

Cirkvi, aby ho viedla po správnej ceste. Mali by sme si to uvedomiť a začať ponúkať 

mladým ľuďom to, čo uspokojí ich duchovný smäd. 

Pre človeka nie je jednoduché ísť po ceste zdokonaľovania sa, pretože pokušenia 

sveta sú veľké a príťažlivé, takže ho veľmi ľahko zvedú na cestu zatratenia, ak si 
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nedá pozor. Blahobyt dáva človeku akýsi pocit šťastia, avšak veľmi ľstivým 

spôsobom ho odvádza od Boha, ktorý je jediným prameňom šťastia človeka. Deti a 

mládež sú veľmi ovplyvnené konzumným spôsobom života a technologický pokrok 

ich často vedie k vzájomnému odcudzovaniu. 

Na základe toho je zrejmé, že veľmi dôležitou povinnosťou zodpovedných 

predstaviteľov Cirkvi je venovať sa výchove detí a mládeže, pretože deti ako členovia 

Cirkvi majú tú istú hodnotu ako ostatní členovia. Kňazi nesmú podceňovať mládež, 

ani byť k nej ľahostajní, pretože „nesmieme zabúdať, že Spasiteľ Isus Christos prelial 

svoju najčistejšiu krv aj za ňu. Zohnime sa s láskou, obviažme jej rany a veďme ju 

obetavo do svätej Cirkvi, kde nájde spásu.“1 Musíme si uvedomiť, že neznalosť 

učenia Cirkvi a nezáujem o Božiu pravdu odďaľuje človeka od pravoslávnej tradície 

a života, preto takýto človek napreduje chaoticky bez túžby po účasti na Božom 

živote, teda zbožštení. 

Nezáujem o život v Cirkvi, ktorý ovládol súčasného človeka, ho vedie do 

bezvýchodiskovej situácie a spôsobuje mu vážne životné problémy. V tejto situácii 

kresťanská výchova znamená „pomôcť pri rozvoji slobodnej, dokonalej a zrelej 

osobnosti“2 cez aktívnu účasť na živote Cirkvi, preto sa dnes veľký dôraz kladie na 

spôsob kontaktu detí a mládeže so životom Cirkvi, ich vzťah s inými členmi Cirkvi, 

ich postoj k prírode, možnosti odpovedať na ich spoločenské otázky a problémy, 

správne usmernenie ich telesného a duchovného vývoja, kvalitu ich života a pod. 

 

Výchova mládeže 

Výchova je veľmi komplikovaná záležitosť. Zvlášť dnes, kedy sa mládež búri a 

normálny život komplikujú drogy, zločinnosť a neviazaný život, uplatnenie výchovy 

nabralo dramatické rozmery. Rodičia i vychovávatelia prežívajú krízové a občas aj 

mučenícke chvíle. Sú zmätení a bezradní, pretože nevedia zvoliť taktiku na výchovu 

                                                 
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αρχιµ.: Τρόποι βελτιώσεως του κατηχητικού έργου. In: Θέµατα εκκλησιολογίας και 
ποιµαντικής, Άγιον Όρος, s. 153. 
2 ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Ι.: Κατηχητική και χριστιανική παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη 2000, s. 44. 
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svojich detí, a najmä tých starších, ktoré sa prudko stavajú na odpor, často i násilným 

spôsobom. Je potrebné zdôrazniť, že neexistuje väčšie umenie a ťažšia veda ako je 

výchova vzhľadom na to, že tu ide o formovanie duší mladých ľudí, ktorí menia 

svoju tvár nie z roka na rok, ale zo dňa na deň, či dokonca z hodiny na hodinu. Ján 

Zlatoústy považuje výchovu za najväčšie umenie: „Máš omnoho vyššie umenie. 

Nevytváraš zlaté nádoby, ale podobne ako mediar formuješ dušu, ktorá je omnoho 

cennejšia ako akákoľvek zlatá nádoba. Lebo neformuješ telesnú nádobu, ale zbavuješ 

dušu od všetkej svetskej fantázie.“1 

Podľa svätých Otcov nevychovávame nepokazeného, mravne čistého človeka, ale 

padlého človeka, ktorý padol z Božej cti a slávy a je ovládaný svojimi vášňami 

a slabosťami. Napriek tomu človek môže opäť získať prvotnú krásu a zmeniť sa na 

„dokonalého muža“2, ak sa bude snažiť obnoviť v sebe obraz večného a jediného 

„Prvoobrazu“ Isusa Christa a Jeho svätých. Preto podľa Jána Zlatoústeho „výchova je 

účasťou na svätosti“3. V tejto súvislosti profesor na Sorbone H. Marrou zdôrazňuje: 

„Otcovia Cirkvi dostali človeka odtiaľ, kde ho nechali iní, múdri sveta, aby ho 

zaviedli tam, kde iní ani nesnívali,“4 do zbožštenia. 

Isus Christos je jedinečným a neopakovateľným príkladom pre výchovu človeka, 

pretože v Ňom sa odhaľuje skutočná prirodzenosť človeka. „Christos mal podobu 

Božiu... a prijal podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a zjavil sa ako 

človek...“5 Boží Lógos sa stal človekom a zjavil skutočnú prirodzenosť človeka. 

Christos nám zjavil, že človek bol Bohom stvorený, aby sa stal bohom podľa 

blahodati. Uskutočnenie tohto cieľa tvorí náplň výchovy človeka, ktorý sa zjednocuje 

s Christom cez účasť na svätých tajinách. Apoštol Pavol sa neustále usiloval o sfor-

movanie Christa v srdciach ľudí: „Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, 

                                                 
1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Εις Πράξεις, Οµιλία 26, 4. In: ΕΠΕ 16A, 100 – 102. PG 60, 204. 
2 Ef 4, 13. 
3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Εις την προς Εβραίους επιστολήν, Οµιλία 29, 3. In: ΕΠΕ 25, 282. 
PG 63, 205. 
4 ΜΑΡΡΟΥ, Η.: Γρηγόριος ο Παλαµάς, marec 1952. 
5 Filip 2, 6 – 8. 
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dokiaľ Christos nebude sformovaný vo vás.“1 Christos „trpel za vás, dal vám príklad, 

aby ste nasledovali Jeho šľapaje“2. Človek je volaný nasledovať Christa, aby sa stal 

podobný obrazu Božieho Syna.3 Kresťanská výchova pretvára človeka do jeho 

pôvodnej krásy a premieňa ho slávou premeneného Pána na hore Tábor, preto jeho 

cieľom je spása, nie polepšenie sa človeka cez vylepšenie jeho morálky. Dôležité je 

posvätenie celého človeka na ceste k zbožšteniu, preto kresťanská výchova v Cirkvi 

má soteriologický charakter.  

Zmyslom výchovy detí a mládeže je odhaliť im tajomstvo spásy, teda zjednotenie 

človeka s Trojjediným Bohom, ktoré je možné len v Cirkvi, Christovom Tele, do 

ktorého začleniť sa sú volaní všetci ľudia, aby spojili svoj život so životom Christa. 

Zo života Christa vyviera tajomstvo života, na ktorom sa všetci zúčastňujeme vďaka 

spoločenstvu lásky. 

Cieľom kresťanskej výchovy je „poskytnúť všestrannú pomoc vzdelávaným, aby 

sa rozvíjali ako slobodní jednotlivci v Cirkvi“4 a kráčali k dokonalosti podľa slov: 

„Svätí buďte, lebo aj ja som svätý.“5 Človek sa má snažiť o svätosť, pretože „aj ten, 

ktorý posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci sú z jedného“6. To znamená, že 

cieľom kresťanskej výchovy je priviesť človeka k svätosti života a naučiť ho 

prekonať uspokojovanie len svojich biologických potrieb a viesť ho k  neustálej 

snahe dosiahnuť spoločenstvo s Trojjediným Bohom a všetkými ľuďmi navzájom. 

Kresťania ako „bratia sú povinní žiť a stretávať sa navzájom s veľkou láskou“7, 

hovorí Makários Egyptský. Nezištná láska je základom tohto spoločenstva a podnieti 

všetkých slúžiť svetu a človeku, pre spásu ktorého sa Christos stal človekom.8 

                                                 
1 Gal 4, 19. 
2 1Pt 2, 21. 
3 Pozri Rim 8, 29. 
4 ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Ι.: Κατηχητική και χριστιανική παιδαγωγική, cit. dielo, s. 201. 
5 1Pt 1, 16. 
6 Žid 2, 11. 
7 ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ: Οµιλίαι πνευµατικαί 3, 1. In: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των Νηπτικών και 
ασκητικών, 7, ΕΠΕ, s. 48. 
8 Pozri ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Ι.: Η ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδικήν ηλικίαν των 6 – 13 ετών. 
Ορθόδοξος θεώρησις και συµβολή εις την µυστηριακήν αγωγήν. Θεσσαλονίκη 1980, s. 111. 
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Cieľ výchovy sa zhoduje s cieľom ľudského života, ktorým je podľa kresťanského 

učenia zbožštenie. Človek je povolaný stať sa „dokonalým v Christu“1 a dôjsť 

k dokonalosti, meradlom ktorej je Christos,2 aby získal „Christovu myseľ“3 a aby 

Christos prebýval v jeho srdci.4 Myšlienku apoštola Pavla, aby človek žil v Christu, 

„Otcovia Cirkvi nazvali zbožštením (θέωσις), aby zdôraznili konečný cieľ a skutočný 

obsah života v Christu“5. Zjednotenie s Christom, Originálom – Archetypom človeka, 

vedie človeka k zavŕšeniu cieľa, pre ktorý bol stvorený. 

Čo znamená Originál – Archetyp? Odpoveď na túto otázku má veľký význam. 

Podľa svätých Otcov Christos je Originálom – Archetypom človeka. Jasne to 

potvrdzuje text Nikolaja Kavasilasa, ktorý je podobný textu Gregora Nysského 

a zároveň ho vysvetľuje: „Ľudská prirodzenosť bola od začiatku stvorená pre Nového 

človeka, Christa. Pre Neho bola stvorená aj myseľ a túžba. Dostali sme rozum, aby 

sme poznali Christa; dostali sme túžbu, aby sme utekali k Nemu; máme pamäť, aby 

sme na Neho pamätali, pretože keď sme boli stvorení, On bol originálom – 

archetypom. Nie starý Adam bol vzorom pre Nového, ale Nový bol vzorom pre 

starého. A keď sa uvádza, že Nový Adam sa podobal na starého,6 hovorí sa to vo 

vzťahu k rozkladu, ktorý ako prvý vniesol prvý stvorený človek a zdedil ho Christos, 

aby uzdravujúcimi prostriedkami, ktoré mal, uzdravil chorobu ľudskej prirodzenosti, 

aby život zničil smrť, ‚aby život zvíťazil nad smrťou‛7, ako hovorí apoštol Pavol.“8 

Originál – Archetyp človeka nie je len Lógos, ale vtelený Lógos, ako to vystihol 

Nikolaj Kavasilas: „Človek kvôli prirodzenosti, vôli a rozumu smeruje k Christovi, 

                                                 
1 Kol 1, 28. 
2 Pozri Ef 4, 13. 
3 1Kor 2, 16. 
4 Pozri Ef 3, 17. 
5 ΝΕΛΛΑ, Π.: Ζώον θεούµενον, Προοπτικές για µία ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπου. Αθήνα 
1995, s. 41. 
6 Pozri Rim 8, 3. 
7 2Kor 5, 4. 
8 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Περί της εν Χριστώ ζωή, Λόγος 6, 84 – 85. In: PG 150, 680A. Pozri aj 
Rim 5, 14. 
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a to nielen preto, že Christos je Boh a teda konečným cieľom všetkého, ale pretože je 

aj človekom.“1 

Christos prišiel, aby rozviazal putá diabla a Cirkev pokračuje v Jeho diele, aby z 

pazúrov rozzúreného leva vyslobodila svoje deti, ktoré pokrstila a pomazala myrom, 

ktoré sa veľmi ľahko stávajú obeťami opačného a antichristovho sveta. Avšak je 

smutné, že aj tí, ktorí sú duchovne znepokojení a hľadajú pravdu, váhajú sa priblížiť 

k Cirkvi, pretože ju vidia ako múzeum alebo byrokratickú organizáciu či akýsi druh 

moci. Možno by chceli vidieť viac dôslednosti zo strany tých, ktorí sú jej členmi. Ak 

chceme byť úspešní v práci s mládežou, je nevyhnutné žiť v neustálom pokání, aby 

sme sa stali vzorom pre ostatných, lebo Christos obnovuje Cirkev len cez jej 

obnovených členov, cez svätých.2 

 

Záver 

Človek má byť duchovne slobodný. „Dnes všetci hovoria o nevyhnutnosti 

slobodného vzdelania. Napriek tomu v osobnom živote, ale aj v iných oblastiach 

kultúrnej činnosti (napríklad v umeleckej, vedeckej, vzdelávacej, ekonomickej alebo 

politickej sfére) je možné pozorovať na jednej strane falošné emócie a ilúzie slobody, 

na druhej strane jej cynické skomolenie na úkor ľudskej dôstojnosti.“3 Ozajstná 

sloboda v Christu znamená „oslobodenie z moci hriechu, rozkladu a smrti a 

uskutočňuje sa cez poznanie a prežívanie Christom zjavenej pravdy. Túto pravdu 

zdôrazňuje Christos slovami: „Keď vás Syn vyslobodí, naozaj budete slobodní.“4 

Potvrdzuje to aj apoštol Pavol: „Kde je Duch Pánov, tam je sloboda“5 a pokračuje: 

„Christos nás oslobodil pre slobodu.“6 

Zachovajme si túto slobodu a snažme sa žiť len pre Christa, ktorý nás nikdy 

nezradí. 
                                                 
1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Περί της εν Χριστώ ζωή, Λόγος 6, 90. In: PG 150, 681AB. 
2 Pozri ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αρχιµ.: Τρόποι βελτιώσεως του κατηχητικού έργου, cit. dielo, s. 133 – 134. 
3 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Ε.: Μαθήµατα κατηχητικής ή χριστιανικής παιδαγωγικής. Εν Αθήναις 1988, s. 179. 
4 Jn 8, 36. 
5 2Kor 3, 17. 
6 Gal 5, 1. 
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