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Abstract: The article analysis the personality of the adolescent with a focus on the 

Holy Scriptures and the Holy tradition. It also presents the thoughts of important 

teachers in the church, philosophers and the other specifics of this important stage of 

life. It abets wide-spectrum analysis which is presenting interest of saints Father’s 

and teachers of the Church in this part of theology. 
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Obdobie mladosti je jedným z najvýznamnejších období v živote človeka. Je plné 

protikladov a vzbúr na jednej strane a formovania vlastnej identity a uvedomenia si 

zodpovednosti na strane druhej. Človek nachádzajúci sa v tomto období stojí pred 

mnohými zložitými voľbami, ktoré musí vykonať bez toho, aby mal hlbšie životné 

skúsenosti. Tieto skutočnosti si uvedomovali najvýznamnejšie kulturologické 

systémy v histórii ľudstva. Judaizmus jasne konštatuje, že významným momentom 

životnej múdrosti je skúsenosť plynúca z veku. Napriek tomu nezatracuje mladého 

človeka, ale pripúšťa jeho významné miesto v spoločnosti. Schopného a múdreho 

mládenca Talmud prirovnáva k novej čaši plnej starého vína.1  

Antická kultúra sa taktiež vyjadrovala paradoxne k týmto otázkam. Na jednej 

strane človek získaval svoje práva až v dospelosti a na strane druhej bola mladosť 

vyzdvihovaná ako niečo nadpozemsky krásne.2 Demokritos1 považoval za 

                                                 
1 Pozri COHEN, A.: Talmud (pro každého). Praha 2006, s. 222 – 223.  
2 Pozri XENOFÓN: Hostina, I, 9. In: Hostina / Sokratova obhajoba. Bratislava 2006, s. 35. 
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najprínosnejšie privedenie mladých ľudí k pracovným návykom.2 „Ak sú chlapci 

ponechávaní bez práce, nemôžu sa naučiť ani čítať, ani písať, ani hudbe, ani 

zápaseniu, ani tomu, čo najviac udržuje cnosť, totiž hanbe, pretože hanba vzniká 

práve z týchto činností.“3 Bez takéhoto pôsobenia, je podľa tohto atomistu, mládež 

ponechaná ľahkomyslenosti.4 

Mladého človeka samozrejme stretávame aj na stranách Svätého Písma. Samotná 

výzva Boha prorokovi Jeremiášovi je toho svedectvom. Mladosť v tomto prípade 

nebola výhovorkou odmietnuť Božiu výzvu kázať tam, kde je to nevyhnutné,5 ani 

zámienkou opájať sa vlastnou silou a krásou.6 Iným príkladom môže byť život 

apoštola Filipa. Je dôkazom toho, že mladý človek dokáže celý svoj život zasvätiť 

Bohu.  

V pramennej literatúre sa často stretávame so svedectvom o úprimnej 

a odovzdanej viere a snahe mladých ľudí.7 Origenes mal napríklad iba „osemnásť 

rokov, keď sa stal predstaveným katechetickej školy“8. Blažený Teodorit Kýrsky 

v týchto súvislostiach hovorí o počiatkoch svojho verejného pôsobenia. Podľa 

vlastných slov mu ešte nevyrástlo strnisko, keď pred ľuďmi predčítaval sväté knihy.9  

Samozrejme, nachádzame aj morálne opačné konanie, ktoré je charakteristické 

pre tento vek. Blažený Augustín sa o svojej búrlivej mladosti vyjadruje vo svojich 

Vyznaniach. Konštatuje, že často krát hrešil práve kvôli tomu, aby sa zapáčil svojim 

                                                                                                                                                                  
1 Predstaviteľ klasickej gréckej filozofie. Ako jeden z prvých v dejinách myslenia zobrazuje 
atomistickú koncepciu sveta. Pozri LEŠKO, V., MIHINA, F. a kolektív: Dejiny filozofie. Bratislava 
1993, s. 30.    
2 Pozri ŘEČTÍ ATOMISTÉ, 545 [B 241]. Praha 1980, s. 222.   
3 Tamže, 547 [B 179], s. 223.    
4 Tamže, 549 [B 178].  
5 Pozri Jer 1, 7 – 8. 
6 Pozri Kaz 11, 9 – 10. Porovnaj Kaz 12, 1.  
7 Pozri ФЕОДОР СТУДИТ: Чаду Парфению, (CXC). In: Послания. Книга 2. Москва 2003, s. 
314-315. 
8 EUSEBIUS PAMPHILI: Církevní dějiny VI, III. In: Novák, J: Církevní dějiny (Ecclesiastica 
historia). Praha 1988. (online). [cit. 2007-07-05]. Dostupné na internete: http://www.fatym. 
com/taf/knihy/patrol/nabidka.htm 
9 Pozri THEODÓRÉTOS Z KYRRU: Historia religiosa. Bohumilá historie mnichů syrských, 12, 4. 
Praha 2005, s. 70. 
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vrstovníkom. Na ich vychvaľovanie reagoval ešte hanobnejšími skutkami.1 Svoju 

mladosť charakterizuje túžbou nasýtiť sa pekelnými radosťami a pôžitkami.2 Kradol,3 

vzpieral sa rozkazom rodičov a učiteľov, nachádzal zaľúbenia v hrách a bájkach a to 

bez akéhokoľvek úmyslu, alebo túžby po niečom lepšom. Tento život neraz oľutoval 

a zamýšľal sa nad tým, koľko úžitku by mu v živote prinieslo, ak by tento čas 

a energiu využil podstatne prínosnejším spôsobom.4 

Aj v Libaniových  Rečiach sme svedkami búrlivosti, ktorá sprevádza dozrievanie 

človeka. Jeho študenti miesto učenia venovali radšej svoju pozornosť spevu 

populárnych pesničiek, zábave, rozhovorom o športovcoch, hercoch, koňoch, 

tanečníčkach, alebo o minulom či pripravovanom zápase.5 

Ján Zlatoústy v tejto súvislosti mládencom radí snahu o čistotu a striedmosť, 

„pretože telesná vášeň sa v tomto veku najviac a silne prejavuje“6. Významným 

momentom je taktiež ich poslušnosť voči rodičom. Je to čiastočné navrátenie toho, čo 

svojmu dieťaťu dávajú.7 Vasilij Veľký považuje toto životné obdobie za najvodnejšie 

na formovanie ľudskej osobnosti. Zlyhanie procesu výchovy na tomto mieste má 

podľa spomínaného svätca dôsledky na celý jeho život. Preto radil, aby sa v srdciach 

mladých ľudí udomácňoval skutočne dôverný vzťah k cnosti a návyk na ňu. „Takto 

naučené zásady ostanú svojou prirodzenosťou neodstrániteľné, pretože sa 

zaznamenali až do hĺbky citlivých mladých duší.“8 Vasilij taktiež upozorňoval na 

prchavú podstatu mladosti. Sila, zdravie a krása mladého človeka nie je tým, čo robí 

ľudskú prirodzenosť tak vzácnou.9 Je to predovšetkým vzťah k Bohu a inému 

                                                 
1 Pozri БАБУРИН, С.: Паси агнцы моя. Москва 2001, s. 15. 
2 Pozri AUGUSTÍN: Vyznania II, 1. In: Vyznania. Bratislava 1997, s. 55.  
3 Pozri tamže, II, 4, s. 60.   
4 Pozri tamže, I, 10, s. 40.  
5 Pozri DOSTÁLOVA, R.: Byzantská vzdělanost. Vyšehrad 1990, s. 111.   
6 Pozri БАБУРИН, С., cit. dielo, s. 15.  
7 Pozri ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского, № 12. Санкт-Петербург 1906, s. 30. 
8 BAZIL VEĽKÝ: Povzbudenie mladým, aby využívali hodnoty svetskej literatúry, V, 2.  
In: Povzbudenie mladým. Listy I (R. 357 – 374). Prešov 1999, s. 29 – 30. 
9 BAZIL VEĽKÝ: Hexaémeron V, 2. In: Listy II (R. 375 – 378). Hexaémeron. Prešov 2002, s. 227. 
Porovnaj BASIL Z CAESAREJE: Devět kázání na stvoření světa V, 2. Praha 2004, s. 145 – 146.  
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človeku založený na vzájomnej láske. Na láske akú mal voči nám Boh a Jeho 

Christos.1  

Tieto myšlienky analyzovali vo svojom diele svätý Polykarp Smyrnský a blažený 

Hieroným. Za najvhodnejší spôsob pôsobenia na mladého človeka považujú výchovu 

k čo najväčšej možnej čistote. K takémuto spôsobu života by mal byť človek vedený 

od najútlejšieho detstva.2 Mládež je povinná ostávať vo všetkom nepoškvrnená, 

starajúca sa o čistotu a zdržiavajúca sa od každej vášne.3 

Na tomto mieste musíme poznamenať, že aj tie najprísnejšie myšlienky svätých 

Otcov a učiteľov Cirkvi reflektovali toto vekové obdobie ako špecifické a vyžadujúce 

si individuálny prístup. Podotýkali, že prísna zdržanlivosť je pre dospievajúceho 

človeka nebezpečná. Preto radili určité výnimky, ako napríklad možnosť občasnej 

návštevy kúpeľov, vypitia malého množstva vína kvôli žalúdku, alebo určité ústupky 

so stravovania. To všetko preto, aby nezoslabli skôr, ako zápas vôbec začne.4 Ambróz 

Milánsky v týchto súvislostiach dodáva: „stáva sa niekedy, že aj keď je viera pevná, 

nedôveru budí mladosť. Požívaj teda skromne vína, aby si nezväčšovala5 telesnú 

slabosť, nie aby si prebúdzala chúťky. Oboje spôsobuje pokušenie: víno aj mladosť. 

Pôsty krotia aj mladistvý vek a striedmosť v jedle drží na uzde neskrotné túžby“6. 

Najdôležitejšie je, aby človek, a o to viac mladý človek, nebol vedený k egoizmu, 

k hromadeniu majetku, ale, naopak, k životu, ktorý je charakteristický skromnosťou, 

zbožnosťou a aktívnou filantropiou. Tento vek je veľmi vhodný na rozvoj 

                                                 
1 Pozri BASIL VELIKÝ: Moralia, 5, I. Velehrad 1998, s. 137.  
2 Pozri JERONÝM: Laetě o výchově dcery (Dopis 107). In: Výbor z dopisů. Praha 2006, s. 214 – 
240.  
3 Pozri POLYKARP SMYRNSKÝ: List k Filipským, II. In: PTZ XXXI (16). Prešov 2006, s. 129 – 
130. Porovnaj POLYKARP SMYRNSKÝ: List k Filipským, V, 3. In: Spisy apoštolských otců. 
Praha 2004, s. 149.  
4 Pozri JERONÝM, cit. dielo, 8, s. 229.  
5 Tento citát je z knihy svätého Ambróza Milánskeho O pannách, ktoré venoval svojej sestre 
Marceline, ktorá sa vydala na asketickú dráhu. Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Patrológia II. Cirkevná 
a kresťanská literatúra 2. až 8. storočia. Prešov 2003, s. 306.    
6 AMBROŽ: O pannách III, II, 5. (online). [cit. 2007-07-05]. Dostupné na internete: 
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/-3kn_o_p.htm#1  
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náboženského cítenia. Postoje nadobudnuté v tomto veku sú trvalejšie a často vydržia 

celý život. Preto je nebezpečné podceňovať mladého človeka. Je jednoznačné, že 

takéto zmýšľanie je v plnosti so Svätým Písmom a Svätou Tradíciou Pravoslávnej 

cirkvi. 
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