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KRESŤANSKÉ VZORY PRE MLADÉHO ČLOVEKA 
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Abstrakt: V tomto príspevku sa venujeme kresťanským vzorom pre mládež. Prvým 

a najväčším vzorom je Isus Christos ako prototyp kresťanského života v súčasnosti. 

Dôležitú pozíciu pri formovaní mládeže na farnosti má kňaz ako duchovný otec. On 

je obrazom Isusa Christa a svojím životom napodobňuje život Isusa Christa. No 

existujú aj ďalšie vzory pre mladých ľudí. Samozrejme rodičia a tu na Slovensku aj 

Bratstvo pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS. Táto kresťanská organizácia pracuje 

s mladými ľuďmi a sprostredkováva im mnohé informácie o kresťanskom živote. 
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Abstract: We are speaking about Christian model for youth in this thesis. The first 

and the biggest model is Jesus Christ as a prototype of Christian life today. The 

strong position in forming of youth on the parish has priest as spiritual father. He is 

an icon of Jesus Christ and he is copying life of Jesus Christ. But there are others 

models for young man too. They are a parents and a special position in Slovak 

republic has The Fellowship of Orthodox Youth - Syndesmos. This Christian 

organization is working with young people and takes them much information about 

Christian life. 
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Život mladého súčasného človeka je zmietaný vnútorným bojom medzi tým, čo je 

správne a tým, čo ho obklopuje a čo by chcel vo svojom živote zažiť. Stojí uprostred 
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dvoch pomyselných svetov a každý mu ponúka protiklad toho druhého. Preto naša 

práca je skôr pokusom analýzy súčasného stavu a návrhom možnosti práce 

s mládežou viac-menej z doterajších praktických skúseností. 

Súčasný svet ponúka nespočetné množstvo vzorov, z ktorých si má možnosť 

vybrať každý jeden človek. Rovnako aj Cirkev nám ponúka mnoho vzorov duchov-

ného života. Vzory, ktoré nám však vnucuje tento svet, sa časom ukazujú ako 

bláznovstvo tohto sveta, za ktorým sa obracajú a nasledujú ho mnohí ľudia. 

Mnohokrát sa stretávame s ich pomenovaním ako idoly. No len málokto sa pozastaví 

nad pôvodným významom tohto slova. Boh sa vždy staral o človeka, ktorého stvoril 

na svoj obraz a podobu. Vyvolenému národu cez proroka Mojžiša zanecháva dosky 

zákona. A hneď prvé verše tohto zákona hovoria o tom, že človek, ktorý prijal živého 

Boha, „nemôže si vytvoriť iného boha, inú modlu z ničoho, čo je na nebi, na zemi, vo 

vode alebo pod zemou. Nemôže sa im klaňať a slúžiť,“1 lebo nie je možné, aby 

človek slúžil dvom pánom. Aj v životoch svätých čítame, ako ten-ktorý svätý zničil 

pohanské idoly, modly, za ktorými sa skrývali padlí anjeli, ktorí neboli schopní ostať 

v prítomnosti toho, kto je nositeľom Božieho svetla. 

Najväčším príkladom je prototyp duchovného života, Boží Syn Isus Christos. 

V každom pohľade dáva správny spôsob duchovného života každého kresťana. Či už 

je to pôst, modlitba, pokora, láska k blížnemu, ale aj nepriateľovi. Obzvlášť vyniká 

jeho pokora a krotkosť, a to až do smrti na kríži. No táto pokora nikdy nie je falošná, 

čo vidíme v mnohých prípadoch, kedy Christos prísne a horlivo, no zároveň s láskou 

napomína človeka, ako to urobil v jeruzalemskom chráme. Isus Christos nám však 

zanecháva ešte jeden veľmi dôležitý odkaz v slovách: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ 

stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia 

pošliapali.“2 A ďalej pokračuje: „Vy ste svetlo sveta… Nech svieti vaše svetlo pred 

ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“3  

                                                 
1 2Mjž 20, 2 – 5. 
2 Mt 5, 13. 
3 Mt 5, 14 – 16. 
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Mnohí svätí, ktorí žili duchom Evanjelia a osolili a osvetlili tento svet, stali sa 

živým svedectvom Christovej lásky k človeku, ktorého neopúšťa ani po svojom 

vystúpení na nebesia, ako to aj sám potvrdzuje slovami adresovanými nielen 

apoštolom: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“1 Títo 

svätí sa stali prameňom duchovnej múdrosti, z ktorej čerpali tisíce ľudí, bažiaci po 

duchovnom chlebe života. A neboli to len vzory mladých väčšinou mučeníkov, ale aj 

starcov, ktorí žili v ústraní od spoločnosti, ale ich svetlo bolo žiarivejšie ako všetky 

lampy na tomto svete. Dávali mnohé poučenia a rady, ktoré pomáhali ľuďom v ich 

každodennom živote, či už tieto rady potrebovali mladí alebo starší. Napríklad abba 

Dorotej na otázku mladého človek, ktorý sa ho pýtal na to, čo robiť, keď človek 

padne, odpovedal: „Ak padneš, vstaň!“ A ak znova padneš? Znova vstaň!“ To je 

základom neustáleho duchovného boja v živote každého človeka. 

No duchovné vzory by sme nemali hľadať len v životoch svätých, ktorí odišli 

k Bohu. Tieto veľké vzory nachádzame aj tu medzi nami. Ak Christova Cirkev vždy 

vyberala na kňazskú službu to najlepšie z národa, potom títo kňazi sú pre nás vzorom 

nielen v chráme, ale v celom našom živote. Pochopiteľne, aj kňazi majú svoje 

nedostatky, ale kto z nás ich nemá? Duchovní predsa ako dobrí pastieri sú ochotní 

obetovať sa za svoje stádo v každom okamihu svojho života, slovami apoštola Pavla 

prežívajú všetky radosti aj starosti Božieho národa, aby tak ukazovali správny smer 

našej cesty k jedinému cieľu v živote každého kresťana, ku Christovi. Denne nám 

naši duchovní dávajú rady, ako prekonávať rôzne problémy, s ktorými každodenne 

zápasíme. Tešia sa z našich úspechov, podporujú nás a modlia sa za nás. Úlohou 

mladého kresťana je  počúvať tieto rady, ktoré pramenia zo Svätého Písma a Svätej 

tradície Cirkvi. Pred nejakým časom som mal možnosť vypočuť si duchovné slovo 

jedného kňaza, ktorý nezáväzne na situácii a udalosti, ktorá toto stretnutie spre-

vádzala, niekoľkými slovami hovoril o cnostiach. Nehovoril o všetkých cnostiach. 

Spomenul len tri, o ktorých svätý apoštol Pavol hovorí ako o najdôležitejších: viera, 

                                                 
1 Mt 28, 20. 
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nádej a láska. No kňaz všetkých prítomných poučil o dvoch snáď ešte dôležitejších. 

Povedal: „Tieto tri cnosti sú dôležité. No ich základom musí byť pokora. Tá sa totiž 

musí stať základom celej stavby. Načo by však boli základy a múry domu, ak by sme 

celú stavbu nezakryli strechou? Medzi cnosťami je touto strechou trpezlivosť. Preto 

všetky cnosti budujme na pokore a zastrešujme trpezlivosťou.“ 

Duchovný otec v cirkevnom spoločenstve sa stáva tou hybnou silou, tým 

motorom, ktorý naštartuje a bude ťahať celé spoločenstvo. Ale rovnako ako v stroji, 

aj tu musí byť súlad medzi jednotlivými článkami, medzi duchovným a ostatnými 

veriacimi. Obzvlášť, ak ide o mladých, ktorí sa v spoločenstve a živote ešte len 

hľadajú. Kňaz musí vnímať potreby mladých, vedieť zmýšľať ako oni, cítiť to, čo 

cítia oni. Len tak môže usmerňovať mladých v ich životoch. Tak sa kňaz slovami 

svätého apoštola Pavla stáva pre deti akoby dieťa, pre mladých akoby mladý, so 

súženými plače a s tými, ktorí sa radujú, teší sa tiež. Teda ak mladí ľudia chcú 

oddychovať, kňaz má usmerniť tento oddych tak, aby sa mohli duchovne obohatiť.  

Okrem duchovných však máme ešte ďalšie vzory, ktoré mladý človek nachádza 

vo svojom živote. Sú to rodičia. Tí predsa vychovávajú svoje milované deti k láske 

k Bohu a ľuďom. Koľko starostí nesú rodičia vo svojom vnútri, koľko námahy 

dennodenne vynakladajú pre blahobyt svojich detí. Ak sa toto všetko deje 

v kresťanskom svetle, synovia a dcéry tak majú veľký duchovný vzor priamo pred 

sebou. Je to príklad lásky a obete, ktorá je zrkadlom lásky a obete samotného Christa 

k človeku. 

S radosťou môžeme skonštatovať, že už dvadsať rokov k tejto práci významnou 

mierou prispievajú práve tí, ktorí najlepšie poznajú život a zmýšľanie mladého 

človeka, Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku. Spoločenstvo mladých 

pravoslávnych kresťanov, ktorí pomáhajú formovať mladého človeka rôznymi 

duchovnými, spoločenskými, kultúrnymi, či športovými aktivitami, a to na 

medzinárodnej úrovni. Určite sa objavujú aj rôzne ťažkosti, no mladý človek dokáže 

častokrát rýchlo a veľmi dobre s jemu blízkym spôsobom prekonať tieto problémy. 

Najviac sú cenené duchovné aktivity, ktoré Bratstvo pripravuje, ako sú celonočné 
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bdenia v deň pamiatky jednotlivých svätých, duchovné stretnutia, návštevy 

cirkevných obcí, či letné tábory. V tomto im veľmi efektívne pomáhajú aj duchovní 

cirkevných obcí a zvlášť duchovní Bratstva. Z týchto dynamických prvkov 

v duchovnom živote mladých kresťanov tak vystupuje jedna dôležitá myšlienka – 

komunikácia, ktorá je nevyhnutná pre život celého cirkevného spoločenstva nielen 

v rámci jednej cirkevnej obce, ale v rámci celej všeobecnej Christovej Cirkvi. 

Súhrne však otázku prístupu k mladým a našu podporu v ich duchovnom 

napredovaní vidíme v jedinom smere – uvedomenia si seba samých ako 

pravoslávnych kresťanov. Dnes nie je dôležitá otázka, kde žijem, čo môžem urobiť, 

či ako mladý človek prídem do chrámu každú nedeľu a sviatok. Tieto otázky 

vyplývajú z oveľa podstatnejšej myšlienky. Dnes je pre mladého človeka dôležitá 

jediná skutočnosť – uvedomiť si, kto je. Každý z nás musí mladého človeka naviesť 

k uvedomeniu si toho, že je pravoslávny kresťan. Slovami jedného kňaza, človek sa 

potrebuje nadchnúť tým, že je kresťan. Veď z pravoslávia musí vždy vychádzať 

životný entuziazmus, radosť z toho, že získal niečo, čo je dané iba človeku – 

skutočné spoločenstvo s Bohom v Cirkvi. Ak si to uvedomí, sám sa zamyslí, či je 

naozaj kresťanom. Či žije tak, ako pravoslávny kresťan má žiť. Radosť zo života 

mladého musí prameniť z radosti a optimizmu samotného pravoslávia, ktoré ponúka 

človeku realizáciu rozvoja duchovného života. Ak si spomenieme na prvé dni po 

Zmŕtvychvstaní Christa, ktoré nám Biblia opisuje, pochopíme tú nepredstaviteľnú 

radosť, ktorú prežívali ženy myronosice a apoštoli. Takúto radosť prežívali všetci tí, 

ktorí pochopili zmysel Christovej obete na kríži a jeho Zmŕtvychvstanie. Prijali túto 

radosť do svojich sŕdc a túto radosť potom ďalej šírili. Každý kresťan potrebuje prijať 

najprv tento fakt, pochopiť Christovo dielo a prijať ho, stotožniť sa s ním a následne 

ho šíriť ďalej vo svojom živote.  
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