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VZDELÁVANIE KATECHUMENOV V RANEJ CIRKVI 

 
Ján Pilko 

 

Isus Christos učil svojich apoštolov, aby mohli odovzdať Jeho Evanjelium 

ostatným pokoleniam. Centrálnym bodom kázní apoštolov nebolo len akési mravné 

alebo morálne učenie Christa, ale zvesť o jeho smrti a vzkriesení.1 Tento fakt 

vzkriesenia Christa zohrával u kresťanov jednu z najdôležitejších úloh, pretože 

v prípade, že by Christos nevstal z mŕtvych kresťanská viera by bola mŕtva, ako 

hovorí apoštol Pavol: „Ak by Christos nevstal z mŕtvych, potom je márne naše 

hlásanie, a márna je aj naša viera. Potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, 

lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Christa, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj 

nevstávajú. Keď Christos nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich 

hriechoch. Ale Christos vstal z mŕtvych ako prvý zo zosnulých.“2 

V textoch Novej zmluvy môžeme vidieť určitý postup pred prijatím svätého krstu. 

Najprv je to ohlasovanie Evanjelia, jeho prijatie a potom nasledoval krst. Toto 

nerozdeliteľné prepojenie medzi naučeným a krstom je postavené na slovách 

Spasiteľa Isusa Christa, ktoré po svojom vzkriesení povedal apoštolom, keď na ich 

plecia položil misionársku a učiteľskú činnosť: „Choďte do celého sveta, kážte 

Evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto 

neuverí, bude odsúdený.“3  

Môžeme pozorovať, že hlavným predpokladom k prijatiu svätého krstu v Novej 

zmluve bola viera, nie však len prostá viera v Boha ako Stvoriteľa sveta4, ale viera 

v Isusa Christa ako Syna Božieho5, ukrižovaného a vzkrieseného. 

                                                 
1 Pozri ИЛАРИОН, A.: Православие. Том I. Москва 2008, s. 22. 
2 1 Kor 15, 14 – 20. 
3 Mk 16, 16. 
4 V Boha ako stvoriteľa sveta verili aj mnohé heretické skupiny atď. 
5 Pozri 1 Ef 1, 9 – 10. 
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Jednu z najstarších schém prvokresťanskej katechézy nachádzame v Skutkoch 

svätých apoštolov, a to konkrétne reč apoštola Petra.1 Hneď po vypočutí jeho reči sa 

nechalo pokrstiť niekoľko tisíc ľudí. Treba poznamenať, že prvé poučné slová 

apoštolov boli nasmerované predovšetkým k Židom,2 ktorí už poznali Sväté Písmo 

Starej zmluvy, verili v jediného Boha Stvoriteľa sveta, vedeli o príchode Mesiáša, 

o ktorom prorokovali proroci.  

V čase krutého prenasledovania mnohí kresťania odpadli od viery. Túto situáciu 

musela Cirkev riešiť primeranou prípravou katechumenov, aby posilnení vo viere 

dokázali odolávať silnému nátlaku zo strany prenasledovateľov.3 

V Katechetických školách ranej cirkvi sa vyučovali rôzne predmety, pretože 

neexistovala jasná hranica medzi svetským poznaním a kresťanským ako by sme to 

vnímali v dnešnej dobe. Kresťania v tomto období považovali všetko užitočné za 

súčasť svojho života.4 Samotné vzdelanie a gramotnosť bola na Východe na oveľa 

väčšej úrovni než na Západe.5  

Medzi jednu z najznámejších katechetických škôl patrila Alexandrijská 

katechetická škola, ktorej zakladateľom bol Panten, ktorý ju založil v roku 180.  

Neskôr v nej pôsobil ďalší významný teológ svojej doby Kliment Alexandrijský, 

ktorý bol  prvým významným predstaviteľom alexandrijskej školy.6 „Najprv táto 

škola pôsobila ako katechetická, ale neskôr sa vyvinula na slávne stredisko 

teologickej vzdelanosti.“7 

Táto škola bola na svojom začiatku súkromnou učiteľskou snahou a teologickým 

smerom, ale počas pôsobenia Origena v roku 217 fungovala pod cirkevným 

dohľadom.8 V čase prenasledovania kresťanov v Alexandrii sa Origenes venoval 

svojej práci katechétu. Počas dňa vyučoval a v noci sa venoval štúdiu. Jeho 
                                                 
1 Pozri Sk 2, 22 – 36. 
2 Pozri Sk 2, 14 – 15. 
3 Pozri ZOZUĽAK, J.: Katechetické poslanie Cirkvi. Prešov 2001, s. 25. 
4 Pozri JEŽEK, V.: Byzantská paideia vzdělávaní v Byzanci. Prešov 2006, s. 58. 
5 Pozri DOSTÁLOVÁ, R.: Byzantská vzdělanost. Vyšehrad 2003, s. 91. 
6 Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: Patrológia II. Prešov 2003, s. 59.  
7 ZOZUĽAK, J.: Filozofia, teológia, jazyk. cit, dielo, Prešov 2005, s. 124. 
8 Pozri tamže, s. 123. 
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prednášky na katechetickej škole navštevovalo čoraz viac ľudí a tak bol nútený 

rozdeliť žiakov na dve skupiny a venoval sa iba tým, ktorí už boli pokročilí. 

Začiatočníkov vyučoval jeho žiak Herakles.1  

V rámci všeobecného kresťanského vzdelania, Cirkev presadzovala katechizáciu, 

pritom katechizácia mohla mať rôzne formy, ale Christos ako učiteľ Cirkvi zostával 

hlavným vzorom. Biskupi, kňazi a učitelia, ktorí sa venovali katechetickej práci, vždy 

robili všetko preto, aby pomohli k rastu viery v Christa a Jeho svätej Cirkvi. Práve 

katechumenát bol tou inštitúciou, ktorá pomáhala ľuďom, aby ich viera v Christa 

rástla.   

Počas vládnutia Konštantína Veľkého bola Cirkvi Milánskym ediktom v roku 313 

daná sloboda. Cirkev tak po dlhom a ťažkom období prenasledovania vychádza 

z katakomb a začína naplno rozvíjať svoju katechetickú a pastiersku službu, keďže tá 

bola do tohto obdobia značne obmedzená kvôli krutému prenasledovaniu zo strany 

cisárov. S tým úzko súvisí aj rozvoj katechumenátu, v ktorom sa noví záujemcovia o 

kresťanskú vieru oboznamovali s učením a životom Cirkvi. Cirkev v snahe správne 

vychovávať Boží ľud určila, že je potrebné aby pred prijatím svätého krstu prebiehala 

určitá duchovná príprava a katechizácia všetkých tých, ktorí sa rozhodli, že chcú žiť 

novým životom v Christu.2 

Začiatok štvrtého storočia pre kresťanskú Cirkev znamená zmenu z pohľadu 

svetskej moci, ktorá postupne zmenila svoj vzťah ku kresťanstvu. Z takzvaného 

„nelegálneho“ náboženstva sa v roku 313 stáva oficiálnym náboženstvom rímskeho 

impéria. Kresťania po prvýkrát dostali možnosť verejne ohlasovať a vyznávať svoju 

vieru bez toho, aby sa báli prenasledovania zo strany pohanov. Samozrejme, že takáto 

zmena situácie spôsobila aj nové, vážne pastierske problémy a katechetické 

problémy. 

Už Origenes ľutoval zastavenie prenasledovania, ktoré podľa neho spôsobovalo 

formovanie katechumenov na skutočných kresťanov, ktorí boli pripravení prijať smrť 

                                                 
1 Pozri MILKO, P.: Órigenés učitel. Praha 2008, s. 20.  
2 Pozri ŠAK, Š.: Svätá tajina krstu. Prešov 1999, s. 95. 
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za vieru v Christa. „Keď si povieme pravdu... musíme si priznať, že my nie sme verní. 

Skutočne vernými boli vtedy, keď katechumenov katechizovali medzi mučeníkmi, pred 

tvárou smrti kresťanov vyznávajúcich pravdu do konca. Keď títo katechumeni súc 

poháňaní takýmito utrpeniami sa bez strachu pripojili k živému Bohu... Nakoniec, 

verných bolo menej, ale boli skutočne vernými, idúc drsnou a úzkou cestou, vedúcou 

k životu.“1 S nástupom „Cirkvi vo svete“ kvalita začala v mnohom ustupovať 

kvantite. 

V prvom rade sa zmenila príčina obrátenia na kresťanstvo. Keď prekážky zo 

strany pohanského štátu sprevádzajúce vstup do katechumenátu začali miznúť, stať sa 

členom Cirkvi bolo omnoho jednoduchšie. Čoraz častejšie sa objavovala neúprimná 

motivácia stať sa kresťanom. Ako príklad môžeme uviesť pohanov, ktorí sa obracali 

s prosbou o prijatie do katechumenátu, pretože si chceli brať za manželky kresťanky.  

Svätý Vasilij Veľký hovorí, že viera a krst sú dva obrazy spasenia, príbuzného 

pôvodu a sú od seba neoddeliteľné. Na jednej strane sa viera zdokonaľuje svätým 

krstom a na druhej strane krst je založený na viere.2 Atanáz Veľký k tomu hovorí, že 

Spasiteľ nám prikázal nielen krstiť, ale najprv učiť a potom krstiť, aby naučené 

porodilo skutočnú vieru a s vierou sme mohli prijať toto tajomstvo.3  

V týchto svedectvách môžeme vidieť, že v štvrtom a piatom storočí Otcovia 

Cirkvi neustále nabádali k opätovnému návratu k praxi v apoštolskej dobe 

a dodržiavaniu princípov k pripúšťaniu k svätému krstu, pretože situácia mohla veľmi 

ľahko skĺznuť k formalizmu, čo sa napokon aj stalo. 

Veľmi dôležitou formou katechizácie a samotného vzdelávania bola homília. 

Medzi najvýznamnejšie osoby patril jednoznačne svätý Ján Zlatoústy, ktorý dosiahol 

taký majstrovský  stupeň kázania, že chrámová obsluha musela umiestňovať po 

stranách chrámu v Antiochii plagáty, ktoré upozorňovali veriacich, aby neboli 
                                                 
1 ХУЛАП, В.Ф.: Катехуменат в истории Церкви, cit. dielo, In: http://www.biblicalstudies.ru-
/HC/35.html.  
2 Pozri BАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ: О Святом Духе к Амфилохию Иконийскому. In: http://www.-
biblicalstudies.ru/Lib/Father4/Vasilii28.html. 
3 Pozri СВ. АФАНАСИЙ ВЕЛИКИ, Втор. речь против Ария, 3In: ХУЛАП, В.Ф.: Катехуме-
нат в истории Церкви. http://www.biblicalstudies.ru/HC/35.html. 
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natoľko unesení jeho kázaním, že by prestali dávať pozor na svoje peňaženky a takto 

umožnili zlodejom ľahko sa dostať k ich peniazom. Homílie boli jedným z mála 

spôsobov, ktoré pomáhali negramotným kresťanom získať aspoň aké také vzdelanie.1  

Hlavným predmetom katechizácie bola predovšetkým Nová zmluva. Počas 

štyridsiatich dní biskup, alebo katechéta vysvetľoval celú Novú zmluvu a niektoré 

dôležité časti Starej zmluvy začínajúc od knihy Genezis a neskôr dával poučenia 

o všetkom čo sa týka viery a vzkriesenia. V štvrtom storočí sa katechizácia pred 

prijatím svätého krstu uskutočňovala v období veľkého pôstu. Po piatich nedeliach 

poučení prijali Symbol viery, ktorého obsah im bol podrobne vysvetlený takým istým 

spôsobom, ako im bolo vysvetľovaná Nová zmluva. Táto katechéza prebiehala od 

šiestej do deviatej, každé ráno počas celého pôstu, tri hodiny katechizácie za deň, ako 

sa o tom dozvedáme z listov pútničky Egérie, ktorá počas Veľkého pôstu navštívila 

Jeruzalem a mohla vidieť ako táto katechizácia prebiehala.2  

Samozrejme ak si predstavíme obdobie ranej Cirkvi, ktoré bolo veľmi ťažké 

z pohľadu prenasledovania, neskôr začínajú pribúdať aj rôzne nesprávne a heretické 

učenia a k tomu si ešte treba uvedomiť, že veľa kresťanov nemalo nijaké vzdelanie 

a už vôbec nevedeli čítať ani písať. Gramotnosť týchto ľudí z pohľadu vzdelania bola 

na veľmi nízkej úrovni, ale ich vzdelanie v oblasti viery to nijak neovplyvnilo, práve 

naopak títo kresťania boli skutočnými, jednoduchými kresťanmi, ktorí skutočne žili 

tým, čo sa naučili a prijali. Je to veľký paradox oproti súčasnej dobe a mnohým 

súčasným kresťanom, ktorí sú síce vysoko vzdelaní v porovnaní s kresťanmi v ranej 

Cirkvi, ale čo z toho, keď podľa toho, čo sa naučili, nežijú.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pozri JEŽEK, V.: Byzantská paideia vzdělávaní v Byzanci. Prešov 2006, s. 61. 
2 Pozri EGERIA: Púť do Svätej zeme, cit. dielo, s. 187 – 189  
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