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MLÁDEŽ A DNEŠNÁ SPOLOČNOSŤ 
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Abstract: We dedicate to spiritual life of youth in today’s society in this thesis. We 

are analysing concept of life of youth with the relevation on false values and priorites 

that many a time a familiar or social backround offers. We are offering a possibility 

to change a concept of this life that it possible by orthodox spirituality. There are 

christian values that are love, faith, hope, repentance and humility as help for this 

change in life. Christian education of the youth without virtuous life and right 

approach to them is not effective. 
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Spoločnosť, v ktorej žijeme prežíva duchovnú krízu. Určitou normou života 

spoločnosti sa stávajú úradné uzavretia manželstva, potraty, rozvody, alkoholizmus, 

drogová závislosť, neúcta mladých k starším a podobne. V takomto prostredí vyrastá 

naša dnešná mládež. Mladá generácia sú väčšinou deti, ktoré vo svojich 

domácnostiach takmer vôbec „nevidia“ svojich rodičov z rôznych sociálnych či 

ekonomických príčin. Vyrastajú v podmienkach neustáleho deficitu komunikácie 

a lásky vo vzťahu k svojim blízkym. 

Falošné hodnoty zo zdrojov masmédií formujú častokrát negatívne vedomie 

dnešnej spoločnosti. Mladí ľudia nielen že sú súčasťou tejto spoločnosti, ale do 

určitej miery aj znášajú všetky jej nedostatky. Avšak každý človek, tak starší ako aj 

mladší,  môže sa naučiť žiť tak, aby sa dokázal vyhnúť spomínaným vplyvom a môže 

začať kráčať cestou duchovnej obnovy v ktoromkoľvek okamihu svojho života. Preto 
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je nevyhnutné sa usilovať formovať názory spoločnosti v duchu Evanjelia, počnúc 

malými deťmi a končiac staršími ľuďmi, ale aj obnoviť kresťanské hodnoty a lásku 

k Bohu. V tomto smere nám jednoznačne pomôže pravoslávne ponímanie 

duchovnosti.  

Duchovnosť je otázkou, ktorá je spojená so zmyslom života každého človeka.1 

V súčasnosti o duchovnosti hovoria všetky svetové náboženstvá, rôzne okultné 

a mystické smery.2 Otázka duchovnej a etickej výchovy mladého človeka je jednou 

z hlavných otázok, na ktorú sa v dnešnej dobe pokúšajú odpovedať rodičia, 

spoločnosť aj štát. O duchovnosti počujeme aj v rámci dnešného sekularizovaného 

myslenia. Pravoslávna Cirkev v týchto neľahkých podmienkach má pred sebou veľmi 

ťažkú a zodpovednú úlohu – vychovávať dnešnú mládež v duchu Evanjelia a v 

spoločnosti obnoviť kresťanské duchovné hodnoty.3 Zároveň týmto ubráni mládež 

a spoločnosť od misie, ktorú dnes častokrát uskutočňujú rôzne sekty a náboženské 

hnutia s cieľom zaplniť duchovnú prázdnotu, vytvorenú v minulosti v dôsledku 

prezentovania ateizmu a popierania duchovných hodnôt. Cirkev prostredníctvom 

duchovenstva a veriacich mala by kráčať oproti mladému človeku, ktorý sa nachádza 

v stave náboženskej neistoty, a pomôcť mu vyhnúť sa všetkým lákadlám, ktoré 

ponúka dnešný sekularizovaný svet. My sa však pokúsime priblížiť niektoré aspekty 

pravej duchovnosti v širokom spektre jej rôznych podôb.  

Pre dnešného človeka vnímanie duchovnosti je spojené s jeho vnímaním Boha, 

v ktorého verí. Pokiaľ vychádza z predstavy o Bohu vyplývajúcej z Evanjelia, 

môžeme hovoriť o kresťanskej duchovnosti. Zvláštnu pozornosť v tomto smere je 

potrebné sústrediť na tých, ktorí osobnou askézou vo svojom živote dokázali naplniť 

túto duchovnosť a týmto poukázali na všetky jej charakteristické znaky. Ide o svätých 

našej Cirkvi a ich teologicko-asketické dedičstvo od prvých dôb kresťanstva až po 

                                                 
1 Pozri ŽUPINA, M.: Duchovný a etický život človeka. Prešov 2009, s. 8-11. 
2 Pozri ŠIP, M.: Nové náboženské hnutia ako opozitum voči Cirkvi. In: Pravoslávny teologický 
zborník. PU v Prešove, PBF 2006, roč. XXXI (16), s. 194-200.  
3 Pozri КУЛОМЗИНА, С.: Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание детей в 
современном мире. Москва 2008, s. 17-22. 
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súčasnosť, preto riešenie danej problematiky nie je možné bez svätootcovskej 

tradície. Pravoslávna duchovnosť vyplývajúca zo skúseností svätých otcov tvorí 

osnovou náboženskej výchovy, kde nejde len o to, aby sme hovorili o Christovi 

a Cirkvi, ale aj žili v Christovi a Cirkvi, pretože len takto je možné hovoriť o pravej 

duchovnosti a správnom smerovaní našej mládeže a spoločnosti. Základom 

pravoslávnej duchovnosti vždy bol život v Christovi a Eucharistia ako realita jednoty 

človeka s Bohom. Bez Božej blahodate a života v Cirkvi nie je možné hovoriť 

o pravej duchovnosti.1 

Všetky charakteristické znaky pravoslávnej duchovnosti nám zjavuje samotný 

Boh, činí ich dostupnými pre nás, pre náš duchovný rast.2 Hlavné vlastnosti, ktoré 

nám zjavuje Boh v Christovi sú láska a pokora.3 V Evanjeliu podľa Jána sa jasne 

hovorí o láske Boha voči svetu: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného 

Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“4 List apoštola 

Pavla Filipským kresťanom nám približuje, v čom spočíva pokora Bohočloveka Isusa 

Christa. Apoštol Pavol hovorí, že Christos „sa vzdal hodnosti, vzal na seba podobu 

služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol 

poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži“5. Boh miluje svoje stvorenstvo a cez 

svoju lásku nám zjavuje aj pokoru. Boh nielenže sa stáva človekom, ale aj zachraňuje 

ľudstvo cez hanbu, poníženie a smrť na kríži, ktorým boli vystavení najväčší zločinci 

vtedajšej spoločnosti. V tejto súvislosti apoštol Pavol hovorí: „My však kážeme 

                                                 
1 Pozri KOCHAN, P.: Božie energie. In: Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2009, 
roč. XXXIV (19), s. 110-118. 
2 Pozri ФАВОРОВ, Н.: Чтения о христианской нравственности. Киев 1879, s. 24-37. 
3 Porovnaj ZOZUĽAK, J.: Sociálna práca Vasilija Veľkého. In: Sociálna práca a jej kresťanské 
dimenzie. PU v Prešove, PBF 2005, s. 33-40. 
4 Jn 3, 16. 
5 Flp 2, 7-8. 
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ukrižovaného Christa, - Židom pohoršenie síce, pohanom bláznovstvo.“1 V týchto 

slovách je skrytá idea lásky a pokory ako základ kresťanskej duchovnosti.2 

Ďalšiu vlastnosť, ktorú nám Isus Christos zjavuje je pokánie. On sám svoju 

kazateľskú činnosť začína slovami: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo 

Nebeské.“3 Práve pokáním začína duchovný život človeka. Táto cesta vedie človeka 

k Christovi cez zápas s vlastnými vášňami a hriechmi. Svätí otcovia častokrát hovoria 

o tom, že naše pokánie začína vo chvíli, kedy sa zamyslíme nad vlastným životom 

a začíname ho porovnávať so životom Christa a jeho verných nasledovníkov, ktorých 

nazývame svätými. Vo chvíli, kedy si uvedomujeme, že nie sme tými, akými sme 

povolaní byť a toto uvedomenie je spojené so snahou zmeniť svoj život. Pokánie je 

počiatkom duchovného života.4 Z pokánia vyrastá pokora. Isus Christos učí človeka 

skutočnej láske a pokore. Pokora pre súčasného človeka častokrát znamená buď niečo 

nepochopiteľné, alebo niečo spojené so sebaponižovaním. Z tohto dôvodu sa 

pokúsime vysvetliť, čo chápeme pod pojmom pokora, keď o nej hovoríme ako 

o jednej z hlavných vlastností duchovnosti. Pokora nie je len falošné sebaponíženie 

ani nejaká chabá bezduchosť. Skutočná pokora je aktívna životná pozícia, ktorá 

spočíva v poznaní seba samého, vo videní našej poškodenej ľudskej prirodzenosti 

hriechom. Pokiaľ chceme vnímať Christa ako Spasiteľa, mali by sme vedieť, od čoho 

nás prišiel zachrániť. Bez pokory všetky cnosti môžu byť zbytočné a privádzajú 

človeka k stavu pýchy a povýšenia sa nad blížnymi. Kde nie je pokora, tam nemôže 

existovať ani láska k blížnemu. 

V dnešnej spoločnosti sa môžeme stretnúť s názorom, že určitým znakom 

duchovnosti človeka môže byť dokonca vyvinutý estetický cit, dobré vedomosti, 

                                                 
1 1Kor 1, 23. 
2 Porovnaj PRUŽINSKÝ, Š.: Vzťah medzi vierou a skutkami v učení svätého apoštola Pavla v 
porovnaní s učením svätého apoštola Jakuba. In: Pravoslávny biblický zborník. I/2009. K osobnosti 
svätého apoštola Pavla. Gorlice 2009, s. 10-26.  
3 Mt 4, 17. 
4 Pozri ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Ф.: Конспект по нравственному богословию. Москва 1990, s. 57-
62; PILKO, J.: Katechumenát v druhom a treťom storočí. In: Nipsis: časopis zaoberajúci sa 
otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte. roč. 4, č. 2 (8), Prešov 
2009, s. 33-39.     
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vynikajúca výchova, vzdelanie, kultúra, poznanie filozofie, umenia a podobne. 

Takýto názor je v rozpore s učením pravoslávnej Cirkvi. Skoro každý z rodičov si 

praje, aby jeho deti nepochybne mali podobné kvality. Rodičia často stanovujú 

deťom vysoké nároky, bez toho aby ich naučili skutočnej láske. Všetky tieto kvality 

sami o sebe neznamenajú nič bez lásky a pokory. O význame lásky veľmi výstižne 

svedčí apoštol Pavol vo svojej „Hymne o láske“.1 Pokúsime sa uviesť zopár 

príkladov, ktoré približujú realitu dneška. Rodičia, rodina ale aj spoločnosť častokrát 

bez toho, aby najprv naučili dnešnú mládež skutočnej láske, vyžadujú od mladého 

človeka niečo, čo sa bez lásky mení na to, čo jemu aj okoliu skôr ubližuje. 

Požiadavka plnenia si svojich povinností bez lásky privádza mladého človeka 

k reakcii dráždivosti. Zodpovednosť k bezohľadnosti. Spravodlivosť ku krutosti. 

Pravda ku kritizovaniu. Výchova k dvojtvárnosti. Rozumnosť k prefíkanosti. 

Prívetivosť k pokrytectvu. Dôstojnosť  k namyslenosti.2  

Úlohou Cirkvi je neustále svedčiť o kresťanských hodnotách dnešnej mládeže 

a spoločnosti. Takáto duchovná výchova dosahuje stanovené ciele, pokiaľ nie je 

umelo vytvorená. Apoštol Pavol prirovnáva Cirkev Christovu k telu človeka.3 

Podobne ako ľudské telo, Cirkev je vytvorená z rôznych údov, častí. Každý úd má 

špeciálnu a dôležitú funkciu. Napríklad mozog a srdce majú odlišné funkcie, ale vo 

svojej podstate majú spoločný cieľ – byť v harmónii s ostatnými časťami tela, čo 

umožňuje fyzický rast a zdravie. Podobne aj kňazi, laici, mladí a starší, aktívni 

členovia alebo pozorovatelia majú odlišné funkcie v Tele Christovom, avšak majú 

spoločný cieľ – duchovný rast, zdravie a spásu celého cirkevného spoločenstva. 
                                                 
1 Pozri 1Kor 13, 1-13. 
2 Pozri ВЕСЕЛОВА Е.:  Психологические проблемы духовно-нравственного воспитания и 
образования молодежи. In: Философско-педагогические и религиозные основания 
образования в России. история и современность. Рязань 2006, s. 42-46;  NIKULIN, A.: 
Duchovný a psychologický pohľad na bláznovstvo pre Christa. In: Nipsis: časopis zaoberajúci sa 
otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte. roč. 3, č. 2 (6), Prešov 
2008, s. 41-49. 
3 Pozri Ef 4, 4-6; 4, 11-16; 5, 23-33; Hebr 12, 22-24; a tiež ZOZUĽAKOVÁ, V.: Cirkev ako 
bohoľudské spoločenstvo. In: Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice 
2009, s. 32-41.  
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Každý z nás dostáva od Boha rôzne dary, pomocou ktorých môže plniť svoje 

špeciálne funkcie v Cirkvi. Osobitné miesto v Tele Christovom majú deti a mládež. 

V poslednej dobe často hovoríme o tom, že oni sú budúcnosť Cirkvi. Z detí, ktoré 

dnes krstíme, môžu byť zajtra kňazi, katechéti, mnísi, laici alebo rodičia. Naša 

mládež hrá osobitnú rolu v živote Cirkvi a spoločnosti, preto prvoradou úlohou je 

pochopiť dnešného mladého človeka.  

Pokúsime sa načrtnúť niekoľko výziev, ktoré nám možno pomôžu duchovne 

formovať našu mládež v duchu Evanjelia. Prvá je nasmerovaná k nám duchovným na 

každej jednej cirkevnej obci. Kňaz v súčasnosti by sa mal v prvom rade naučiť 

vypočuť mladých ľudí s ich problémami a ťažkosťami. Evanjelium ponúka odpovede 

na všetky otázky a ťažkosti, s ktorými zápasí dnešná mládež. Druhá výzva spočíva 

v tom, že by sme mali brať mládež takú, aká je, aj keď sa táto skutočnosť nie vždy 

zhoduje s našou predstavou. Isus Christos počas svojho pôsobenia vedel vypočuť 

každého. Prijímal ľudí takými, akí sú. Keď rozpráva s remeselníkmi alebo 

poľnohospodármi, rozpráva s nimi v ich jazyku, ktorý im je zrozumiteľný. Keď 

hovorí o Božom kráľovstve, používa pojmy ako sejba, zber úrody a podobne. 

S jednoduchými ľuďmi hovorí jednoduchým jazykom, avšak so vzdelanými 

komunikuje jazykom, ktorý im je blízky. Christos vedel, s kým má akým jazykom 

rozprávať, pretože s počiatku si vypočul tých, s ktorými rozprával. Preto aj duchovný 

by mal vždy vypočuť mládež bez zbytočných predsudkov.   

Isus Christos nás učí, že všetko je založené na jedinom prikázaní: na láske k Bohu 

a na láske k blížnemu. Z jeho pôsobenia je vidieť, že láska má uzdravujúci charakter. 

On sa stretol s mnohými, ktorí ho prosili o uzdravenie, buď duchovné, alebo fyzické. 

Raz stretol ženu, obvinenú z cudzoložstva, ktorú sa rozhnevaný dav ľudí rozhodol 

ukameňovať. Podľa zákona by mala byť ukameňovaná, avšak láska Isusa Christa ju 

premenila. Christos sa k nej priblížil, vypočul hlas jej srdca. Neodsúdil ju, ani ju 

nepoučoval o cudzoložstve. Naproti tomu jej však povedal: „Choď a odteraz viac 
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nehreš.“1 To, že ju Christos prijal takú, aká je, premenilo ju. Svojím konaním jej 

ukázal, že to, čo robí, je nesprávne, ale ona je vo svojej podstate dobrá. Dáva jej 

možnosť prejaviť v sebe dobro, zmeniť sa, činiť pokánie a prijať Boha. Nech Isus 

Christos bude v tomto smere pre nás duchovných vzorom pri riešení rôznych 

duchovných otázok.2 

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je to, že určitým základom pre duchovnú obnovu 

mládeže by mali byť dobre vzdelaní v tomto smere duchovní, dospelí a mladí ľudia, 

ktorí  majú osobné vlastné skúsenosti v práci s mládežou a môžu ich naplno 

aplikovať v praxi. Myslíme si, že nie každý má dar práce s mládežou, preto je 

potrebné dať priestor a podporiť akoukoľvek formou ľudí, ktorí chcú pracovať 

s mládežou, chcú sa podeliť vlastnými skúsenosťami, ako mladých ľudí vychovávať 

v kresťanskom duchu. Takýto človek by mal mať niekoľko základných vlastností, 

ktoré mu pomôžu v tejto neľahkej práci: 

 

1) mal by prijímať mládež takú, aká je; 

2) mal by sa naučiť ju dobre počúvať; 

3) mal by vedieť, kedy má rozprávať a kedy počúvať; 

4) mal by zistiť, v čej prítomnosti sa mládež cíti dobre, nemá obavy a je otvorená; 

5) mal by sa naučiť prežívať spoločne s mládežou jej ťažkosti, obavy, problémy 

a neistoty, rovnako ako aj radosti, nádeje a úspechy; 

6) mal by byť otvorený v otázkach viery a skúsenosti Cirkvi; 

7) mal by byť čestný a hodný dôvery; 

8) mal by byť prívetivý, otvorený a vždy ochotný podeliť sa s vlastnou 

skúsenosťou; 

9) mal by byť vzor v duchovnom živote; 

10) mal by si vedieť priznať aj vlastnú vinu; 
                                                 
1 Jn 8, 11. 
2 Porovnaj ŠAK, Š.: Antropologická obnova spoločnosti. In: Cesta obnovy človeka v súčasnej 
pluralitnej spoločnosti. Gorlice 2009, s. 122-131.     
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11) mal by si uvedomovať aj vplyv okolia na dnešnú mládež; 

12) mal by objavovať a rozvíjať talenty mládeže; 

13) mal by si uvedomiť, že každý jeden mladý človek je výnimočný a špecifický; 

14) mal by si uvedomovať, že duchovnosť mládeže je šíriacou sa kresťanskou 

duchovnosťou, ktorá by mala priviesť mládež k spáse; 

15)  mal by odsunúť nabok vlastné záujmy a namyslenosť; 

16) mal by byť prirodzený; 

17)  mal by prejavovať dôveru; 

18) mal by sa pousilovať pochopiť súčasné záujmy a kultúru mládeže; 

19) mal by sa usilovať žiť v duchu Evanjelia. 

 

Najdôležitejšie je však to, že takýto človek, ktorý pracuje s mladými, v prvom 

rade by mal k nim prejavovať lásku a  vnímať ich ako sebe rovných. V tomto smere 

by pre nás mal byť vzorom Isus Christos, ktorý premieňal a poučoval veľkých 

hriešnikov, vyberačov daní, ťažko chorých a všetkých, ktorých spoločnosť v tomto 

čase odsudzovala a neprijímala. On ich bral takými, akými boli a nikdy ich 

nepovažoval za menejcenných.  
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