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Môže pravoslávny človek používať homeopatickú1 liečbu, alebo sa 

liečiť „novými netradi čnými“ spôsobmi? 

 

Tento príspevok považujte za správu z konferencie, kde okrem iného 

zaznelo aj to, že jednotlivé autokefálne pravoslávne Cirkvi, kňazi, 

bohoslovecké školy, zväz pravoslávnych lekárov2 venovali tejto 

problematike zvýšenú pozornosť. V dňoch 6.-9.10.2011 sa uskutočnila 

štvrtá medzinárodná pravoslávna konferencia v Centre pre skúmanie 

nových náboženských hnutí a deštruktívnych kultov na tému: 

Pseudomedicínske sekty, okultné liečebné praktiky a psychokulty: sociálno 

- pastoračné problémy. Konferencia sa uskutočnila v Tesalonikách 

a zúčastnili sa na nej odborníci z Grécka, Kréty, Cypru, Bulharska, Ruska, 

Ukrajiny, Bieloruska, Poľska. Na konferencii zaznelo veľa zaujímavých 

prednášok a príspevkov z úst lekárov, vedeckých pracovníkov, teológov 

a biskupov. Zvlášť zaujímavé boli diskusie a jednotlivé postrehy po týchto 

príspevkoch a následné vystúpenia v pracovných skupinách. Pokúsim sa 

o stručné a zrozumiteľné zhrnutie najdôležitejších myšlienok, ktoré tam 

zazneli vzhľadom k tomu, že oficiálna správa pre média a oficiálne závery 

z konferencie budú publikované v gréčtine a ruštine.  
                                                 
1 Na Slovensku som sa mal možnosť stretnúť s názorom od istej bohabojnej 
rímskokatolíčky, ktorá je zároveň magistrou v lekárni, ktorá nebola príliš nadšená, keď 
som si ako kňaz kupoval tieto lieky. Ohľadne používania homeopatických liekov som 
mal možnosť konzultácie aj s istou pravoslávnou mníškou z Bieloruska, ktorá bola tiež 
pôvodne magistrou v lekárni. Tá sa vyjadrila, že nevidí v používaní v týchto liekoch 
nejaký vážny problém. Podstata liečenia homeopatikami je postavená na liečení 
prírodnými rastlinami. Moja osobná skúsenosť asi pred 25 rokmi keď mi v Trojickej 
Sergejevskej Lavre pri prechladnutí dala istá pravoslávna učiteľka tieto guličky pod 
jazyk bola taká, že prechladnutie z ktorého som sa zvyčajne liečil 10 dní prešlo za 10 
minút. Spočiatku som sa homeopatickým liečením aj trochu zaoberal, ale teraz sa tomu 
už nevenujem. Nemal som s používaním týchto liekov zlé skúsenosti, ale myslím, že 
naše homeopatiká nie sú také kvalitné ako tie, ktoré som kedysi kupoval vtedy ešte 
v bývalom ZSSR.  
2 V Rusku existuje organizácia, ktorá združuje pravoslávnych lekárov, ktorá sa chce 
taktiež zapojiť do riešenia týchto aktuálnych problémov.  
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Pravoslávny kresťan, ktorý si uvedomuje, že Christova Cirkev je 

duchovná nemocnica usiluje sa všemožne využiť tento božský liečebný 

potenciál na to, aby si liečil dušu i telo. Bohočlovek a Spasiteľ náš Isus 

Christos je lekárom, ktorý lieči naše vnútro od hriechu a vášní. Lieky sú 

sviatosti - sväté tajiny, ku ktorým ak človek pristupuje s pokorou, skromne, 

s vierou a nádejou, môže sa v tejto nemocnici vyliečiť z mnohých chorôb. 

Najvážnejšou príčinou chorôb je hriech, pretože vieme, že prarodičia v raji, 

ktorí dodržiavali Božie prikázania a žili v súlade s Božou vôľou nepoznali 

choroby, bolesť a utrpenie. Christova Cirkev samozrejme neodmieta ani 

klasickú medicínu a odporúča svojim veriacim rozumne využívať dostupné 

lieky, vedecké lekárske metódy, tradičné liečebné postupy a nebráni sa ani 

netradičným novým metódam za podmienok, že nie sú spojené s 

okultizmom, mágiou, čarodejníctvom, satanizmom, ktoré sa v poslednom 

čase tak veľmi objavujú v nových „psychoterapeutických trendoch“.  

V posledných rokoch sa veľa hovorí o zdraví, zdravom životnom 

štýle, biopotravinách a ľuďom sa masírujú, že ak človek bude zdravý, bude 

zároveň aj šťastný. Zdravie sa vyzdvihuje priam zbožštuje „stáva sa 

modlou“ pričom poznáme mnoho zdravých ľudí, ktorí sú zlí, nemilosrdní, 

egoistickí vo vzťahu k iným a zdravie im nepomáha v tom, aby sa stali 

pokornejšími, skromnejšími a lepšími. Ľudia nie celkom správne niekedy 

chápu duchovný zmysel chorôb, utrpenia ako aj slová Isusa Christa „Zapri 

sám seba, zober svoj kríž a nasleduj ma.“ Kto z kresťanov by nechcel byť 

zdravý, ale hlavne by mal túžiť po tom, aby chcel byť spasený. 

V evanjeliovom podobenstve o boháčovi a Lazárovi1 sa hovorí o tom ako 

chorý a hladný človek pokorne niesol svoj kríž a o jeho spasení. Práve nové 

sekty prichádzajú s rôznymi novými a zázračnými liečebnými postupmi 

a používajú aj biblickú, svätootcovskú a náboženskú terminológiu, aby 
                                                 
1 Lk 16, 19-31. 
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postihnutý nemal problém ich navštíviť. Liečenie kozmickými energiami1 

napr. Reiky, zablokovaním a presúvaním energií z jedného miesta tela na 

druhé, liečenie rukami, sľubujú rýchle uzdravenie. Títo pochybní 

pseudoliečitelia hovoria, že liečia s pomocou anjelov2, len nehovoria úplnú 

pravdu a to, že to robia s pomocou padlých a nie dobrých. Niektorí ľudia si 

myslia, že biela mágia je dobrá mágia, pretože vďaka nej sa pomáha 

človeku a nazývajú ju „božskou mágiou3“ avšak pritom nevedia, že 

Christová Cirkev rovnako bielu a čiernu mágiu odmieta a neodporúča sa 

ňou zaoberať svojim členom. Žiaľ vo svete sa už evidujú aj rôzne 

terapeutické mágie formou hier pre deti v škôlkach, družinách, kluboch 

voľného času. Objavil sa taktiež nový fenomén tzv. „dramaterapia“, kde sa 

na tieto liečebné fókusy používajú divadelné predstavenia, kde hlavná 

postava je šaman, ktorý hypnotizuje divákov pričom ide o pohanské, 

okultné, magické praktiky, čo človeku škodia výsledkom čoho sú rôzne 

druhy psychóz a samovrážd divákov4. Lákavá ponuka pre kresťana zo 

strany tzv. „liečiteľov“ je často obohatená o ikonu či obrázok Christa, 

Bohorodičky, kríž, sviečku, fotografiu patriarchu či pápeža, nejakých 

                                                 
1 O nestvorených božských energiách nachádzame veľmi veľa v dielach sv. Gregora 
Palamu, ktorý však hovorí, že ide o energie, t.j. Božiu blahodať, ktorou pôsobí Boh na 
svet, aby ľudia došli k spáse. Ak je tento termín úmyselne vytrhnutý z kontextu a je 
tomu daná svojvoľná exegéza nie je problém z nej potom vytvoriť v sekte akúsi 
neznámu kozmickú energiu, ktorá lieči. Ak nám za to pacienti ešte aj dobre zaplatia tak 
prečo nie.  
2 Je zaujímavé, že nikde vo Svätom Písme nenachádzame zmienku o tom, že anjeli 
liečia. Iba na jedinom mieste je o tom krátka zmienka a to v Betezde, kde anjel schádzal 
do jazera a zvíri vodu a prvý človek, ktorý sa do vody dostal ozdravel. Christos na 
brehu uzdravuje človeka 38 rokov chorého - Jn 5, 19.  
3 S takýmto názorom som sa stretol u jednej bohabojnej rímskokatolíčky na Slovensku, 
ktorá má „dar uzdravovania“ – pomáhania iným na čo dostala súhlas sa týmto zaoberať 
od istého starého rímskokatolíckeho kňaza. Práve dotyčná pani, keď som s ňou na danú 
tému rozprával nazvala bielu mágiu „božou“, pretože pomáha iným ľuďom. Pričom 
ľudia zaoberajúci sa čiernou mágiou škodia iným a tú táto pani považovala za 
diabolskú.  
4 Pri sledovaní kreslených rozprávok POKEMONI boli zaznamenané u deti 
samovražedné pokusy.  
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svätých.... Christová Cirkev má veľa posvätných pútnických miest, kde 

nemocní hľadajú uzdravenie. Napr. Ruská1 pravoslávna cirkev má veľa tzv. 

posvätných prameňov2, zázračných ikon3, ostatkov svätých4, kňazov či 

jeromonachov, ktorí majú dar uzdravovania5. V Poľsku lieči otec 

archrimadrita Gabriel6 - čajmi a prírodnými bylinkami a navštevuje ho 

množstvo chorých ľudí. Vladyka Nikolaj Velimírovič7 srbský novodobý 

svätec hovorí v jednej zo svojich kníh a koľko veľa Lurd sa nachádza 

v pravoslávnej Cirkvi, len je potrebné o týchto zázrakoch svedčiť, písať 

a hovoriť, aby z toho nemal úžitok iba ten konkrétny človek, ktorý 

vyzdravel ale, aby to bolo aj pre duchovné poučenie ostatných. Netreba sa 

tým chváliť, aby človek nespyšnel, ale má o tom pokorne svedčiť o tom 

ako mu Boh pomohol. Veľmi zaujímavú a kvalitnú prednášku predniesol 

                                                 
1 Na konferencii zaznelo z úst ruského lekára, ktorý našiel narýchlo na internete, že 
v Rusku je dnes neoficiálne registrovaných okolo 800 000 čarodejov, liečiteľov, 
šamanov. Ďalších tzv. „ľudových liečiteľoch“, ktorí nie sú nikde registrovaní je tiež 
pravdepodobne veľmi veľké množstvo.  
2 Sám osobne som mal možnosť navštíviť so svojou chorou manželkou posvätný 
prameň Djačkovo – 80 km od Moskvy.  
3 S manželkou, ktorá mala onkologické problémy sme mali možnosť sa modliť pred 
divotvornou ikonou v istom mužskom monastieri.  
4 Osobná skúsenosť mojej ťažko chorej manželky bola tá, že sa jej viackrát zjavila vo 
sne (prisnila) svätá blažená Matrjona Moskovská. Boli sme pri jej svätých ostatkoch, 
ktoré sú nerozložené a uchované v pokrovskom ženskom monastieri v Moskve. Môžem 
zodpovedne vyhlásiť, že zdravotný stav manželky po narodení našej dcérky sa zlepšil 
asi o 70% a manželka sa uzdravila z tejto ťažkej onkologickej choroby. Hoci táto 
choroba je chronická, veríme, že to najhoršie už máme definitívne za sebou.  
5 Ak niekto logicky premýšľa nad tým čo sa deje v Rusku musí dôjsť k záveru, že ako je 
to možné, že sa čosi také vôbec deje. Ja osobne si myslím, že tam, kde je veľká svätosť 
tam aj diabol veľmi veľa pokúša a útočí.  
6 Keď mu bola ponúknutá možnosť biskupského svätenia – odmietol ju. Dodnes lieči 
tela ľudí týmto spôsobom a duše zasa duchovnými prostriedkami.  
7 ВЕЛИМИРОВИЧ, Н., Библейские темы. Москва 2007, s. 84. 
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vysokopreosvietený Kryštof1, biskup Karpasijský z Cypru na tému: 

„Teologické a pastierske výzvy k danej problematike.“  

 Čo sa týka homeopatie2 neexistuje žiadne oficiálne vyjadrenie zo 

strany Ruskej či Gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá by tieto lieky 

považovala za satanské a ktoré sa výslovne zakazujú používať 

pravoslávnym veriacim. Takéto príliš negatívne názory sa v poslednom 

čase objavovali aj v našom cirkevnom mesačníku.  

 Najbližšia konferencia sa má uskutočniť v r. 2012 v Srbsku, kde by 

sa mala prediskutovať „Úloha duchovných vodcov – tzv. guru v sektách 

a Cirkvi3.  

 

Zoznam bibliografických odkazov:  

ВЕЛИМИРОВИЧ, Н.: Библейские темы. Москва 2007. 

 

 

 

                                                 
1 Tento biskup sa osobne snažil istej pravoslávnej odborníčke z Grécka vysvetliť 
v diskusii, že prijímanie homeopatických liekov nie je otvorenie sa človeka k pôsobeniu 
démonov.  
2 Je treba dávať pozor na niektoré fundamentalistické názory ohľadne homeopatie, ktoré 
sa objavujú aj na tzv. „počajevských lístkoch“. Niektorí mnísi v Počajevskej Lávre majú 
tendenciu všetko považovať za hriech a satanizmus. Prvú homeopatickú nemocnicu 
postavil v Rusku, ak sa nemýlim otec sv. mučeníka Nikolaja II. Romanova a to kvôli 
tomu, že sa vďaka homeopatickým liekom vyliečil z vážnej choroby. Túto nemocnicu 
následne ešte pred „VOSR“ vysvätil sv. Ján Kronštadský. Treba dávať pozor na 
niektoré mníške vyjadrenia ohľadne spovede, keď všetko v živote človeka sa považuje 
za hriech. V istej knihe venovanej spovedi autor nazval hriechom hrať šach. Sám som sa 
nad tým veľmi divil, pretože nič bližšie tento autor neuviedol. Ja si osobne myslím, že 
hranie šachu by sa mohlo považovať za hriech iba v tom prípade, ak sa tomu napr. otec 
rodiny venuje vášnivo denne 5 hodín a deti by pritom boli hladné. Zahrať si šach jednu, 
dve partičky denne považujem skôr sa relax. Šachový majster sveta, ktorý trénuje denne 
8 hodín nehreší, ale je to jeho zamestnanie.  
3 Pretože sa v Pravoslávnej cirkvi objavujú problémy s duchovným vodcovstvom na 
konferencii bude možné vypočuť si príspevky aj o tom, čo nás trápi v Pravoslávnej 
cirkvi.  


