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Abstrakt: Snahou tejto štúdie je poukázať na to, že výchova Cirkvi znamená 

v prvom rade vedenie, a to vedenie nielen ľudí mladých, ale aj tých starších a nie k 

nejakým všeobecným ideám, hodnotám či ideálom, ale predovšetkým vedenie ľudí 

k láske nášho Spasiteľa Isusa Christa. Vedenie v Cirkvi znamená to, aby sa človek 

naučil milovať Christa. Cirkev počas celej svojej histórie hlása a svedčí o láske 

k Bohu. 
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Abstract: This article shows that the education in the Church means at first leading 

not only the young people, but also the older people especially towards love of our 

Saviour, Lord Jesus Christ. It does not mean leading to some general ideas, values or 

ideals. The leading in the Church teaches a man to love Christ. The Church during its 

whole history proclaims and testifies about the love to God. 

 

Keywords: youth, leading, education, fear, Christ s love, Church, community, 

evidence 

 

 

Živý záujem Cirkvi o deti a mladých ľudí je v jej histórii možné pozorovať 

predovšetkým v jej samotnom praktickom živote, ako aj v myšlienkach a názoroch 

svätých otcov a cirkevných spisovateľov tej doby, v ktorej žili a ktorú vo svojich 

dielach predstavovali. Tieto deti a mládež, ktoré sú pokladané za živé údy Christovho 
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tela, teda Cirkvi, sa zo strany Cirkvi tešia rovnakej úcte, ako aj jej ostatní členovia1, 

keďže aj tieto nemluvňatá i mladí ľudia „sú preslávené u Boha“.2 

V Apoštolských ustanoveniach nachádzame veľmi jasné svedectvo nielen o 

výchove detí, ale aj o ich postavení a mieste, ktoré mali na Svätej Liturgii. 

Apoštolské ustanovenia svedčia o starostlivosti rodičov a ich kresťanskej výchove 

svojich detí takto: „teda vyučujte vaše deti Pánovmu slovu od útleho veku...a 

vyučujete ich sväté písmená a každé Sväté Písmo im odovzdávajte.3 A na inom 

mieste svedčia takto „od detstva ich uč bázni pred Bohom“.4  

Apoštolské ustanovenia ďalej svedčia aj o živej účasti detí a mládeže na Svätej 

Liturgii, teda o spievaní detí spolu s ostatnými členmi Cirkvi a o spôsobe ich 

pristupovania k svätému prijímaniu. Konkrétne uvádzajú poriadok a postupnosť 

prijímania svätých darov, podľa ktorého ako „prvý prijíma biskup, potom prijímajú 

presbyteri, diakoni, ipodiakoni, čteci, speváci, diakonysy, panny, vdovy a ihneď po 

nich nasledovali deti. Nakoniec prijímal veriaci ľud“5. 

Kliment Rímsky hovorí, že „mladých ľudí učme Božej bázni6“  a ďalej dodáva 

podrobný obsah celej výchovy mladých, pričom zdôrazňuje: „milovaní prijmime 

                                                 
1 Známi apológeta Tatianos narodený okolo roku 120, ktorý podľa Klimenta Alexandrijského 
pochádzal pravdepodobne zo Sýrie, nám svedčí, že: „τοὺς δὲ ἀκροᾶσθαι βουλοµένους πάντας 
οὕτως προσιέµεθα κἂν πρεσβύτιδες ὦσι κἂν µειράκια͵ πᾶσά τε ἁπαξαπλῶς ἡλικία παρ΄ ἡµῖν 
τυγχάνει τιµῆς·” (všetkých, ktorí chcú počúvať prijímame rovnakým spôsobom, či sú to starší, 
alebo deti, teda všetkým ľuďom bez rozdielu veku sa od nás dostáva rovnakej úcty). ΤΑΤΙΑΝΟΥ: 
Προς Έλληνας. In: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 83, Θεσσαλονίκη 1986, t. 2, s. 86. Aj čo sa 
týka modlitebného života sv. Bazil Veľký odporúča, aby modlitby konali spolu deti so staršími, od 
ktorých sa učia horlivosti askéze. Pozri ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όροι κατά πλάτος. In: Έλληνες 
Πατέρες της Εκκλησίας 8, Θεσσαλονίκη 1973, t. 8, s. 255. 
2 ΕΡΜΑ: Ποιµην, Παραβολή Θ΄. In: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 119, Θεσσαλονίκη 1994, t. 4, 
s. 580, XXIX, 3. 
3 ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: Για τους ορφανούς. In: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 114, 
Θεσσαλονίκη 1993, t. 1, s. 218, ∆΄, ΙΑ΄, 4. 
4 Tamže, s. 219. 
5 ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: Για τα χαρίσµατα, τις χειροτονίες και τους εκκλησιαστικούς 
κανόνες. In: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 114, Θεσσαλονίκη 1993, t. 1, s. 438, Η΄, ΙΓ΄, 14. 
6 „τοὺς πρεσβυτέρους τιµήσωµεν͵ τοὺς νέους παιδεύσωµεν τὴν παιδείαν τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ͵... 
Τὰ τέκνα ἡµῶν τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας µεταλαµβανέτωσαν· µαθέτωσαν͵ τί ταπεινοφροσύνη 
παρὰ θεῷ ἰσχύει͵ τί ἀγάπη ἁγνὴ παρὰ θεῷ δύναται͵ πῶς ὁ φόβος αὐτοῦ καλὸς καὶ µέγας καὶ 
σῴζων πάντας τοὺς ἐν αὐτῷ ὁσίως ἀναστρεφοµένους ἐν καθαρᾷ διανοίᾳ.“ (Starších majme 
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opäť učenie pre ktoré sa nikto nesmie hnevať, či rozhorčovať, pretože rady, ktoré 

všetkým dávame, sú dobré a veľmi osožné, pretože nás vedú do Božej vôle“1. 

Nakoniec dodáva „prijmite naše rady a nebudete ľutovať...2  

Polykarp Smyrnský nám radí: „Aby sme učili a vychovávali predovšetkým 

samých seba, aby sme nasledovali Pánove prikázania... a aby sme naše deti 

vychovávali s Božou bázňou“.3 Obracajúc sa k mladým im radí: “podobne aj vy, 

mladí, buďte vo všetkom čistí a predovšetkým, v prvom rade sa starajte 

o panenskosť, aby ste ovládali samých seba a vyhýbali sa každému zlu. Pretože je 

dobré, aby ste potlačili všetky svetské žiadosti“.4  

Kliment Alexandrijský píše vo svojom diele Pedagóg o jedinečne najvyššej 

Christovej pedagogike takto: „Lekári liečia choroby tela, ale múdrosť vyháňa 

poklesky duše. No dobrý Pedagóg, Μúdrosť, Slovo Otca, ktorý stvoril človeka stará 

sa (lieči) celé stvorenie (človeka)“.5  

V tejto chvíli je nevyhnutné zdôrazniť, že výchova Cirkvi znamená v prvom rade 

vedenie, a to vedenie nielen ľudí mladých, ale aj tých starších a nie k nejakým 

všeobecným ideám, hodnotám či ideálom, ale predovšetkým vedenie ľudí k láske 

nášho Spasiteľa Isusa Christa. Vedenie v Cirkvi znamená to, aby sa človek naučil 

milovať Christa, pretože toto je to, po čom túži. Cirkev počas celej svojej histórie 

                                                                                                                                                                  
v úcte a mladých ľudí učme Božej bázni... Naše deti nech prijímajú Christovú výchovu. Nech sa 
naučia akú silu má pokora pred Bohom, koľko môže dosiahnuť panenský čistá láska k Bohu, a že 
bázeň pred Bohom je dobrá a veľká a že zachraňuje všetkých, ktorý sa k Nemu obracajú zbožne 
a s čistou mysľou).  ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ: Προς Κορινθίους Α΄. In: Έλληνες Πατέρες της 
Εκκλησίας 118, Θεσσαλονίκη 1994, t. 3, s. 292. 
1 „Ἀναλάβωμεν παιδείαν͵ ἐφ΄ ᾗ οὐδεὶς ὀφείλει ἀγανακτεῖν͵ ἀγαπητοί. Ἡ νου θέτησις͵ 

ἣν ποιούμεθα εἰς ἀλλήλους͵ καλή ἐστιν καὶ ὑπεράγαν ὠφέλιμος· κολλᾷ γὰρ ἡμᾶς τῷ 

θελήματι τοῦ θεοῦ.“ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ: Προς Κορινθίους Α΄, cit. dielo, s. 331. 
2 „Δέξασθε τὴν συμβουλὴν ἡμῶν͵ καὶ ἔσται ἀμεταμέλητα ὑμῖν.“ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ 
ΡΩΜΗΣ: Προς Κορινθίους Α΄, cit. dielo, s. 335. 
3 ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ: Επιστολή προς τους Φιλιππησίους.  In: 
Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 119, Θεσσαλονίκη 1994, t. 4, s. 344, IV, 1 – 2. 
4 ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ: Επιστολή προς τους Φιλιππησίους,  cit. dielo, 
s. 344 - 346, V, 3. 
5 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΧΑΝΡΕΩΣ: Ο Παιδαγωγός Β΄. In: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 112, 
Θεσσαλονίκη 1992, t. 1, s. 274, 6,2. 
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hlása a svedčí o láske k Bohu. Zosvetštené chápanie náboženstva i Cirkvi hovorí len 

o viere v Boha a len o nej. Ale to, čo je v Cirkvi dokonalé, je láska, ktorá prebýva na 

veky, nakoľko viera a rovnako tak aj nádej, už nebudú vo večnosti, keďže vo večnosti  

zostane už len láska.1 Preto to, čo človek potrebuje a po čom skutočne z hĺbky duše 

túži je, aby sa naučil milovať Boha.  

Pochopiteľne to, aby človek veril, je základný stupienok, ten prvý, ktorý slúži na 

to, aby človek vystúpil na ďalší a ďalší a nie aby sa na tom prvom zastavil a stál. 

Totiž človek nemôže odovzdať celý svoj život niečomu, v čo iba verí, ak len nie 

v tom prípade, že je idealista. Vtedy to môže urobiť s pokojným svedomím, čo veľmi 

často vidíme v každodennom živote okolo nás. 

Na rozdiel od svetskej spoločnosti v Cirkvi vidíme, že existuje Christova láska. 

U veriacich ľudí je Christos to, čo hľadajú a po čom túžia. Christos je ten, ktorý je 

Utešiteľom každého človeka. Pozrime sa spoločne ako nádherne Christos hovorí vo 

svätom Evanjeliu: „Učte sa odo Mňa...2“ Teda človek sa učí od samotného Christa, 

z Jeho života, z Jeho slov a predovšetkým zo skúseností Božej lásky, ktorú prežíva vo 

svojom vnútri. Preto je táto skúsenosť taká silná a preto víťazí nad všetkou láskou 

tohto sveta.3 

Nestačí, ak mladým ľuďom hovoríme o Evanjeliových ideáloch. Nestačí, ak im 

hovoríme, že Evanjelium a Cirkev je to najlepšie čo im môže ktokoľvek dať, a že 

radosť, blahodať, spravodlivosť, sloboda a láska sú veľmi pekné. Samozrejme, nikto 

nepochybuje o tom, že je to veľmi pekné, ale to, čo potrebuje dnešný mladý človek 

je, aby sa naučil milovať Christa. Aby sa naučil, že to, čo mu Cirkev dáva, je sám 

Christos, ktorého mu svet nemôže dať. Totiž človek sa kdekoľvek môže naučiť mať 

v úcte ľudí, milovať ich, byť čestný, úprimný, spravodlivý, demokratický, priateľský 

atď. K tomu nie je potrebná Cirkev, toto nás naučí aj naša prirodzenosť, pretože sám 
                                                 
1 Pozri ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Προς τους νέους. In: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας 7, 
Θεσσαλονίκη 1973, t. 7, s. 331. 
2 „...učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše;  lebo moje 
jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“ Mt 11, 29 – 30. 
3 V tomto smerovaní podporuje mladých ľudí aj apoštol Ján, keď píše vo svojom liste „Napísal som 
vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom.“ 1J 2 14. 
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človek, naša ľudská prirodzenosť nás učí slobode, spravodlivosti, demokracii, úcte 

a láske k druhým ľuďom. To, k čomu nám má čo povedať Cirkev, je Christos. 

A práve toto je ten kritický bod, v ktorom zlyháme ako kresťania, pretože vnímame 

Cirkev ako ideologický systém a myslíme si, že stačí, ak budeme dobrí ľudia. Ale 

Christos nás prosí, aby sme boli svätí a dokonalí „Vy teda buďte dokonalí, ako je 

dokonalý váš Otec nebeský.1“  

Častokrát sa presviedčame, že stačí, ak dodržiavame naše povinnosti vyplývajúce 

z cirkevných noriem a predpisov. Stačí, ak sa naše deti správajú slušne, ak 

nevyrušujú a nevystrájajú niečo nepekné na verejnosti. Občas síce niečo nevhodné 

povedia, čo si vypočujeme a nad čím sa len s pochopením a zhovievavosťou 

pousmejeme, ale čo vôbec nevyjadruje Cirkev. Rodičia často krát hovoria „Je lepšie, 

keď deti sedia v Cirkvi, ako keby sedeli v krčme“, alebo „je lepšie, ak naše deti sedia 

v Cirkvi, ako keby mali sedieť vo väzení“. Niekto by si mohol povedať, že Cirkev je 

ako keby opakom krčmy, alebo väzenia. Teda, alebo si v Cirkvi, alebo v krčme. 

Niekomu sa to javí ako dve rovnaké cesty. Ale nie je tomu tak. Totiž človek nemusí 

byť v Cirkvi a môže byť čestný, spravodlivý, úprimný, dobrý rodič, otec, alebo 

matka, teda samá dobrota. Práve z toho dôvodu častokrát nemôžeme pochopiť, prečo 

naše deti majú úplne iný vzťah k Bohu, než by ho mali mať. A prečo to my, starší 

nemôžeme pochopiť? Preto, lebo my sami hovoríme našim deťom: „Nestačí ti, že si 

dobrý človek, dobrý vedec, že máš prácu a toľko veľa robíš pre túto spoločnosť? Čo 

chceš viac? Nepreháňaj, to je fanatizmus, choré veci“.  

Určite si niekto položí otázku prečo ľudia siahajú po takýchto názoroch? Najskôr 

preto, lebo život merajú nie podľa lásky, teda podľa Boha, pretože Boh je láska,2 ale 

podľa povinností, teda podľa sveta. „Teda splň si svoje povinnosti a to úplne stačí“. 

Ale nezabúdajme, že láska nemá hranice. Keď milujeme Boha, milujeme ho bez 

hraníc. To isté platí aj pre lásku k človeku. Keď milujeme človeka, chceme byť vždy 

spolu s ním, chceme spojiť svoj život s jeho životom. Či azda je možné vymedziť 

                                                 
1 Mt 5, 48. 
2 1J 4, 8. 
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hranice pre takúto lásku? Takáto láska je oheň, ktorý horí v srdci človeka. Nemôžeme 

predsa túto lásku vtesnať do nejakých hraníc či súboru povinnosti, alebo do nejakej 

škatuľky ľudskej logiky, pretože táto láska je činná sama o sebe, nakoľko funguje 

srdcom a nie rozumom. Cirkev je tá, ktorá učí a pozýva človeka, aby miloval Christa 

viac, ako čokoľvek iné. 

Je potrebné spomenúť, že kedysi v minulosti a ešte aj v čase komunizmu bolo v 

Cirkvi vidieť veľmi veľa detí. Zúčastňovali sa na náboženskej výchove a mali aký 

taký vzťah s Bohom, ale v určitom veku sa začali strácať. Predovšetkým pri nástupe 

na strednú, alebo vysokú školu sa snaha všetkých, ktorí sa podieľali na ich výchove, 

vytratila. Čo sa stalo? Kde sa stala chyba? Samozrejme, môžeme sa vyhovoriť na 

ľudské slabosti,  ku ktorým sa človek uberá v určitom veku. Ale tou chybou, ktorú 

sme urobili ako spoločenstvo Cirkvi, bolo to, že sme vôbec nepochopili, že naším 

deťom a mladým ľuďom sme mali dať v prvom rade Christovu lásku. Učili sme ich 

Evanjeliové idey aj to v povrchnej forme, akými sú: „buď dobré dieťa, maj rád ľudí, 

buď milosrdný, spravodlivý, teda dobrý človek“, ale o Christovej láske sme akosi 

pozabudli rozprávať a najmä svedčiť, teda dať im príklad, ktorý veľmi absentuje 

v dnešnom svete a ktorý je tak veľmi potrebný. Nakoľko aj pre nás samotných bola 

teológia skôr ideologická, filozofická, ktorej centrom bol predovšetkým človek a len 

človek, teda antropocentrická.  

Totiž neustále ignorujeme a zabúdame na  Božiu lásku a rovnako tak na to, čo 

znamená milovať Christa. Preto bolo pre týchto mladých ľudí normálne, že 

neprejavovali záujem o to, aby sa naučili postiť, bdieť na modlitbách, prijímať svätú 

Eucharistiu, činiť pokánie, pristúpiť k spovedi, čítať životy svätých atď. Prečo by to 

mali robiť? Či azda z povinnosti, aby bola spokojná mamka či babka, atď.? Pre nich 

postačovalo, ak čítali inú literatúru, ktorú mali radi, v ktorej hľadali útechu a lásku 

a nie povinnosti. Životy svätých sa tak dostali na perifériu ich záujmu a rovnako tak 

aj asketický život, ktorému nerozumeli a po ktorom vôbec netúžili. Veď kto by túžil 

žiť asketický život z povinnosti?  
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Preto mladý človek, ktorý bol pozvaný, aby žil Christa v centre mystéria 

(tajomstva) Cirkvi, sa dostal na jej okraj, alebo úplne mimo nej. Do centra jeho 

záujmu sa dostali iné, tzv. dôležitejšie veci. Z toho dôvodu Cirkev strácala a dodnes 

stráca mladých ľudí len čo dosiahnu pubertálny vek. Pretože hriech má silu 

i skúsenosť. Je to niečo čo človeka priťahuje až ho nakoniec urobí otrokom. Ale 

spýtajme sa samých seba čo človeka posunie dopredu? Idey a ideály? Vieme, že idey 

a rovnako tak ideály sú mŕtve tiene vecí. Samotná idea predsa nemôže udržať človeka 

aj keby si bol seba väčší idealista.  

Vďaka Bohu svitá na lepšie časy, nakoľko sa objavujú mladí ľudia, ktorí nanovo 

hľadajú a objavujú samých seba, svoje korene i tradíciu pravej Christovej Cirkvi. 

V Cirkvi opäť vidíme  mladých ľudí, hoci ich nie je veľa, ktorí spontánne a zo srdca 

milujú Boha, prichádzajú do Cirkvi za úplne nových podmienok a skutočností, bez 

nánosu cirkevného folklóru, nacionalizmu, egoizmu a slepého tradicionalizmu, či 

západného moralizmu. Určite majú svoje ťažkosti, problémy, slabosti a poklesky ako 

všetci, ale počúvajú o Božej láske a snažia sa ňou žiť. A práve toto je to, čo títo mladí 

ľudia potrebujú počuť. Aby sa naučili milovať Boha. Totiž, ak budú milovať Boha, 

vtedy v sebe objavia tú obrovskú skúsenosť Jeho nekonečnej lásky. Vtedy sa naučia 

získať vo svojom vnútri duchovnú vakcínu, ktorá vytvorí v našom vnútri protilátky 

voči chorobe zvanej hriech. A aj keď sa tento mladý človek občas poraní hriechom, 

prítomnosť Christovej lásky uteší a zahojí jeho srdce. On totiž veľmi dobre vie, že 

nebude spasený svojimi schopnosťami, ani svojimi silami, ani zachovávaním 

povinností, ale Božou láskou, obeťou Christa na kríži, ktorú priniesol za všetkých 

nás, ľudí žijúcich na tejto zemi. Keď hovoríme o súčasnom vedení a výchove 

v Cirkvi, na farnosti, hovoríme presne o tomto napodobovaní Christovej lásky 

a zasväcovaní  sa Jeho svätému životu. Aby sme pomohli mladému človeku milovať 

Boha v duchu slov apoštola Jána, ktorí vo svojom liste píše: „...milujme sa, pretože 

láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, 

nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my 

sa máme milovať navzájom.  ...ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v 
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nás dokonalá. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v 

ňom. V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, 

pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. V láske nieto strachu, ale dokonalá 

láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, 

nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.“1  
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