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Pravoslávna cirkev a zjednotenie kresťanov  

podľa pravoslávneho biskupa Kallista 

 

 

Po dvadsiatich rokoch pôsobenia v službách našej Pravoslávnej 

bohosloveckej fakulty a kňazskej službe som počul mnoho názorov na 

ekumenické hnutie1 a zjednotenie Cirkvi. Zväčša však išlo o názory 

zastarané2, fundamentalistické, konzervatívne, radikálne, ba až nenormálne. 

Ekumenické hnutie bolo, žiaľ, nesprávne prezentované „ako nová heréza“ 

v Pravoslávnej cirkvi. Tento nezdravý názor donedávna prezentovala 

Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí tzv. zarubežná ešte pred svojím 

zjednotením sa s Moskovským patriarchátom. Je potrebné si uvedomiť, že 

naša Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je členom 

Ekumenickej rady cirkvi. Je potrebné dávať pozor, aby sme sa nedali 

                                                 
1 Pozri Православие и экуменизм. Документы и материалы 1902- 1998. Москва 
1999. V prípade serióznejšieho záujmu si preštudujte všetky základné dokumenty 
vydané Ruskou pravoslávnou cirkvou – MP. 
2 Pozri SOROKA, P., Prepodobný Justín Popovič, Svidník 2006. PRUŽINSKÝ, Š.: 
O ekumenizme, Spišská Nová Ves 2006. Treba konštatovať, že v tejto poslednej 
publikácii i keď sú prezentované aj názory svätých a kanonizovaných významných 
osobností musíme zdôrazniť, že čo sa týka viery, pravoslávna Cirkev ostáva v rovnakej 
pozícii aj v 21. storočí. Dodnes sme vo vierouke neustúpili ani o krok 
a Niceocarihradský symbol viery zo 4. storočia sa číta bez doplnku Filioque. Úlohou 
pravoslávnej cirkvi je hlásať Christovu vieru celému svetu a neskrývať duchovné 
bohatstvo iba pre svoje vlastné potreby, aby všetci mohli dôjsť ku spaseniu. Doba 
v ktorej teraz žijeme je iná. Z pohľadu médií je kresťanstvo vo všeobecnosti dosť 
rozpitvávané a s radosťou sa vyťahujú rôzne kauzy. Pravoslávny chrám sa nemôže stať 
akýmsi múzeom, kde budú opakované dávne názory významných osobností. 
Pravoslávna teológia nemôže skončiť len na memorovaní a opakovaní názorov, ak 
nebudeme vedieť uplatniť ich duchovný odkaz dnes v našom osobnom živote, aby sme 
sa kdesi duchovne posunuli dopredu. V opačnom prípade budeme scholastici, ktorí 
opakujú „ako papagáje“ to, čo už raz ktosi významný v Cirkvi povedal. Pred Christom 
sa budeme zodpovedať nie za to, čo hovorili svätí Otcovia kedysi, i keď aj to je 
potrebné vedieť, ale najmä za to, čo sme my pozitívne urobili pre spásu človeka 
v treťom tisícročí.  
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ovplyvniť nesprávnymi názormi, ktoré neprezentuje naša miestna 

autokefálna Cirkev.  

 Po dlhom čase som konečne prečítal, podľa môjho názoru, zdravý 

pohľad na túto problematiku, ktorý sa Vám budem snažiť priblížiť 

vo svojom príspevku. Známy pravoslávny autor Timothy Ware1, ktorého 

články boli prekladané z angličtiny otcom P. Tkáčom a publikované aj v 

našom Odkaze sv. Cyrila a Metoda, je teraz už biskupom Kallistom. 

Preklad knihy Pravoslávna cirkev bol urobený do ruštiny Galinou 

Vdovinovou. Kniha bola vydaná v Moskve v roku 2001, a to Biblicko-

teologickým inštitútom sv. apoštola Andreja.  

 Na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove študuje na 

dennom a externom štúdiu približne 500 študentov, z ktorých asi polovica 

je nepravoslávna. Možno to je jeden zo spôsobov ako pestovať ten správny 

ekumenizmus, v ktorom sa môžeme priblížiť k ostatným denomináciám. 

Práve štúdium teológie, či charitatívno-sociálnej služby pomáha 

nepravoslávnym študentom spoznať pravdu a duchovné bohatstvo 

Pravoslávnej cirkvi, priamej pokračovateľky cyrilo-metodskej tradície na 

území Čiech a Slovenska. Možno nastáva čas, keď pravoslávni, 

rímskokatolíci, gréckokatolíci 2a protestanti na Slovensku budú musieť 

                                                 
1 Narodil sa v Anglicku v r. 1934, absolvent Oxfordskej univerzity, člen Pravoslávnej 
cirkvi od r. 1958. V roku 1966 sa stal kňazom, prijal mníšstvo a nové meno Kallist. Je 
dlhoročným správcom gréckej pravoslávnej obce v Oxforde a od r. 1982 je vikárnym 
biskupom Konštantínopolského patriarchu. Od roku 1966 prednáša o pravosláví 
na Oxfordskej univerzite. Je autorom niekoľkých kníh a obrovského počtu teologických 
článkov. Je prekladateľom Filokálie -Dobrotoľubija a pravoslávnych bohoslužobných 
kníh do angličtiny.  
2 Gréckokatolícku cirkev nazval pápež mostom medzi východom a západom. Čiže 
pravdepodobne medzi pravoslávím a rímsko katolicizmom. Len je veľmi dôležité kde 
ľudia po tomto moste prechádzajú, či z východu na západ, alebo opačne. Pri odborných 
dialógoch medzi rímskokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou sa vedú odborné teologické 
dišputy bez účasti gréckokatolíckych teológov. V tejto súvislosti chcem uviesť jeden 
príklad. Gréckokatolícky kňaz Alexej Toth, náš rodák pôsobiaci v Giraltovciach, pred 
prvou svetovou vojnou spolu so svojimi veriacimi odišiel za prácou do USA. Keď sa 
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vytvoriť obranný val voči rôznym para náboženstvám, východným sektám, 

či mohamedánstvu,1 aby ochránili spoločné kresťanské a tradičné hodnoty 

v Európskej únii a najmä na Slovensku, kde žijeme pred globalizáciou, 

materializmom a konzumizmom. Práve malú časť názorov vyššie 

spomenutého biskupa Vám teraz ponúkam.  

 

Či azda svätci svojou vysokou duchovnou úrovňou neprekročili múry 
(steny), ktoré nás rozdeľujú? Či azda tieto múry, ktoré výstižne vyjadril 
kyjevský metropolita Platón, nesiahajú až po nebo? 

    Metropolita Evlogij 
 

Jednota je niečo konkrétne, dané, čo sme povinní dosiahnuť. 
Prot. Sergej Bulgakov 

 

Najvyššia „ekumenická cnosť“ je trpezlivosť. 
         Prot. Georgij Florovský 

 

„Zjednotenie Cirkvi sa neuskutoční ľudskými silami, ale zavŕši sa 
vďaka pôsobeniu Svätého Ducha, keď nastane ten správny čas“. 

  Nikolaj Berďajev2 
 

                                                                                                                                               
pred istým rímskokatolíckym biskupom v USA predstavil, že je ženatý gréckokatolícky 
kňaz, a že by chcel pôsobiť v Cirkvi bolo mu odpovedané: Žiadnych gréckokatolíkov tu 
v USA nepoznáme. Ak chcete pôsobiť v službách rímskokatolíckej cirkvi, pošlite 
manželku do kláštora, sami prijmete mníšstvo a budete slúžiť ako rímskokatolícky kňaz. 
To samozrejme o. Alexej Toth odmietol. Následne sa s prosbou o prijatie do 
Pravoslávnej cirkvi obrátil k istému americkému pravoslávnemu biskupovi. Keď mu 
bolo vyhovené, spoločne s ním prišlo do Pravoslávnej cirkvi v USA okolo 40 000 
veriacich. Za bohabojný život a oddanú službu v Pravoslávnej cirkvi bol asi pred 
desiatimi rokmi kanonizovaný Americkou pravoslávnou cirkvou za svätého.  
1 Treba však vnímať aj mohamedánstvo, ktoré z časti svojím spôsobom uchováva ako 
židovskú, tak aj kresťanskú tradíciu. Korán je totiž istý mix židovstva, kresťanstva 
a Mohamedových výrokov. (Pozri JOHNSON, P., Dějiny Židovského národa. 
Rozmluvy 1995, s. viď kapitolu: Islám jako kacířska odnož judaismu).  
 
2 Commission mixte internationale de dialogue entre l´Eglise catholique romaine et l 
´Eglise orthodoxe Bari 1987. Valamo 1988, Balamand 1993. Unite 2. Brusel 1995. 
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Jediná svätá katolícka 1Cirkev: čo to znamená? 

Pravoslávna cirkev vo svojej pokore verí, že je „jednou, svätou, 

katolíckou2 – všeobecnou a apoštolskou Cirkvou“ tak, ako to vyznáva 

v symbole viery3. Takéto základné presvedčenie majú pravoslávni vo 

vzťahu k ostatným kresťanom. Medzi kresťanmi sú rozdiely a odlišnosti, 

avšak samotná Cirkev rozdelená nie je a nemôže sa rozdeliť.  

Možno, že sa takýto výnimočný pravoslávny postoj zdá niekomu ako 

prekážka k serióznemu „ekumenickému dialógu4“ medzi pravoslávnymi 

a inými kresťanmi. Ide však o konštruktívnu snahu zo strany pravoslávnych 

k zjednoteniu kresťanov. Bolo by paradoxom a chybou, ak by sme dospeli 

k záverom, že za posledných 70 rokov bolo mnoho plodných 

a inšpirujúcich kontaktov. Hoci zostáva ešte prekonať obrovské množstvo 

problémov, existuje tu reálne hnutie, skutočná sila k zmiereniu.  

Ak sa Pravoslávna cirkev považuje za jedinú pravú Cirkev, ako potom 

máme pozerať na ostatných kresťanov, ktorí nie sú členmi nášho 

spoločenstva? Rôzne pravoslávne skupiny, prúdy na túto otázku 

odpovedajú rôznorodo. Hoci ekleziológia je rovnaká a je základným 

                                                 
1 V origináli používa autor termín кафолическая, čo znamená nie rímskokatolícku, ale 
katolícku, t.j. všeobecnú Cirkev. Na Slovensku sa žiaľ pod vplyvom napätia medzi 
rímskokatolíckou, gréckokatolíckou a našou Cirkvou zväčša používal termín všeobecná 
- pravoslávna, aby sme poukázali na našu odlišnosť a nezávislosť od západnej rímskej 
Cirkvi a nepodriadenosť pápežovi. V prípade hlbšieho záujmu pozri kapitolu 
„Katoličnosť Cirkvi“ známeho ruského teológa Pavla Eudokimova. ЕВДОКИМОВ, П., 
Православие. Москва 2001, s. 222-225. 
2 Myslím si, že konečne správne používanie pojmu katolícky v zmysle všeobecný by 
sme mali a mohli používať na Slovensku, aby sme poukázali, že aj Pravoslávna cirkev 
je Cirkvou katolíckou , t.j. všeobecnou. Najmä preto, že mnoho rímsko katolíkov 
sympatizuje s našou Pravoslávnou cirkvou a zaujíma sa o duchovný odkaz Byzancie. Je 
potrebné povedať, že Byzancia bola vždy pravoslávna. Dodnes sa v Grécku podľa 
štatistiky hlási k Pravoslávnej cirkvi asi 98% obyvateľstva.  
3 Niceo-carihradský symbol viery zo 4. storočia Pravoslávna cirkev používa 
v nezmenenej podobe do dnešných dní.  
4 Pravoslávna cirkev vedie dialóg aj s ortodoxnými Židmi. (Pozri FRYOVÁ, H., 
Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Vyšehrad 2003, s. 264-265. Viď článok: Dialóg 
pravoslávnych křesťanů s orthodoxními Židy).  
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pravoslávnym učením o Cirkvi, praktické závery vychádzajúce z tohto 

učenia sú rôznorodé. Existuje veľká umiernená skupina pravoslávnych, 

ktorí majú tesné a osobné kontakty s inými kresťanmi. Táto skupina si 

myslí, že hoci pravoslávie je skutočne Cirkev, neznamená to však, že 

nepravoslávny nemôže tiež patriť do (k) Cirkvi. Mnohí ľudia môžu byť 

členmi Cirkvi, hoci podľa zovňajšku sa takými nejavia. Môžu existovať 

neviditeľné putá neberúc do úvahy vonkajšie rozdelenie. Duch Boží veje 

kde chce a ako povedal Irenej 1, kde je Duch2, tam je i Cirkev. Vieme, kde 

je Cirkev, ale nemôžeme s určitosťou povedať, kde Cirkev nie je. To 

znamená, že ako hovorí Chomjakov, nemôžeme súdiť nepravoslávnych 

kresťanov. 

„Pozemská a viditeľná Cirkev nie je ešte plnosť a dokonalosť celej 

Cirkvi, ktorej Christos povedal, že sa zjaví pri poslednom súde celého 

a všetkého tvorstva. Cirkev tvorí a vie iba o tom, čo sa nachádza na 

teritóriu jej územia a ostatné ľudstvo nesúdi iba konštatuje, že sa niektorí 

odlúčili, t.j. nepatria k nej, a niektorí sa od nej sami odlučujú aj dnes3. 

Ostatné ľudstvo je buď cudzie Cirkvi, alebo je s ňou späté putami – 

zväzkami, ktoré Boh zatiaľ nezjavil a stane sa to až na veľký deň súdu“4.  

Existuje iba jedna Cirkev, avšak existuje množstvo spôsobov, ako byť 

s ňou v jednote, alebo byť od nej oddelený. Niektorí nepravoslávni sú 

v skutočnosti veľmi blízko k pravosláviu, iní k nemu nemajú blízky vzťah. 

Niektorí Pravoslávnej cirkvi prajú dobro, iní sú indiferentní, či zastávajú 

voči nej nepriateľský postoj. Vďaka blahodati Božej, Pravoslávna cirkev 
                                                 
1 Pravdepodobne LYONSKÝ. 
2 Boží, tretia osoba Svätej Trojice. 
3 Napr. časť „zarubežných“ duchovných a veriacich, ktorí sa nezjednotili s Ruskou 
pravoslávnou cirkvou – Moskovského patriarchátu. Práve títo nezjednotení hľadajú 
dodnes ešte aj v demokracii „akúsi skutočne pravú, pravoslávnu, podzemnú a 
katakombnú Cirkev“. Tým oficiálnu, kanonickú pravoslávnu cirkev uznávajú, že je 
v poblúdení, čo samozrejme pravda nie je.  
4 Церков одна § 2. 
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má plnosť pravdy1, avšak existujú aj iné pravoslávne bratstvá – 

spoločenstvá, ktoré sú vo väčšej, alebo menšej miere pravoslávne. 

Všetky fakty treba brať do úvahy. Netreba jednoducho hovoriť 

a uspokojiť sa s takým tvrdením, že všetci nepravoslávni prebývajú mimo 

Cirkev. Nemôžeme sa správať k iným kresťanom tak, akoby sa odlišovali 

od veriacich. Takýto názor zastáva umiernená frakcia pravoslávnych. 

Avšak v Pravoslávnej cirkvi existuje ešte viac strohá, prísna skupina, ktorá 

tvrdí, že pravoslávie je Cirkev, a všetci, ktorí sa nachádzajú mimo 

pravoslávia, nemôžu byť nazvaní členmi Cirkvi. Napríklad metropolita 

Antonij2, prvý predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, je 

jedným z popredných ruských teológov, ktorý vo svojom katechizme píše:  

Otázka: Môžeme pripustiť, aby niekedy došlo k rozdeleniu Cirkvi?  

Odpoveď: V žiadnom prípade. Od jedinej nerozdeliteľnej Cirkvi sa 

v rôznych obdobiach oddeľovali, alebo odpadali heretici, rozkolníci, 

a vďaka tomu prestali byť členmi Cirkvi. Cirkev svoju jednotu stratiť 

nemôže podľa slov samotného Spasiteľa.“ 

Samozrejme3, Božia blaho dať môže aktívne pôsobiť aj medzi 

mnohými nepravoslávnymi, ak majú vrúcny vzťah k Bohu a milujú Ho. 

Boh ich nepochybne miluje a zmiluje sa aj nad nimi. Avšak pri ich 

terajšom stave, ich nemôžeme považovať za členov Cirkvi. Tí, čo 

v súčasnosti pracujú na zjednotení kresťanov, nemôžu prijať takýto názor 

rigoróznej4 školy. Nemajú však zabúdať, že v súčasnosti takýto názor 

hlásajú a podporujú pravoslávni, ktorí sa odlišujú svojou svätosťou 

a láskou k blížnemu.  

                                                 
1 Tak majú zmýšľať a veriť členovia Cirkvi. 
2 CHRAPOVICKÝ. 
3 Dodáva viac prísnejšia a horlivejšia skupina. 
4 Rigorizmus – strohé, prísne zachovávanie zásad, mravov. (Pozri Veľký slovník cudzích 
slov. S. Šaling a kol., Bratislava - Prešov 2003, tretie vydanie, s. 1095.) 
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Viera, že ich Cirkev je pravá Cirkev, môže pravoslávnych priviesť 

v konečnom závere iba k prianiu, aby všetci kresťania sa zjednotili 

s pravoslávím. Na druhej strane si netreba myslieť, že by pravoslávni 

žiadali, aby sa ostatní kresťania podriadili našej cirkevnej moci, či 

jurisdikcii. Vyjadrujúc sa slovami prot. Sergeja Bulgakova1, “pravoslávie 

nežiada, aby sa niekto podriadil akejsi osobnosti alebo skupine, ale hľadá 

porozumenie.“ Pravoslávna cirkev je rodina miestnych bratských cirkví, vo 

svojej štruktúre je decentralizovaná. To znamená, že miestne oddelené 

bratstvá môžu byť pričlenené k Pravoslávnej cirkvi, pričom neprídu o svoju 

autonómiu. Pravoslávie si želá jednotu v rôznorodosti, a nie jednotnú 

uniformitu, harmóniu v slobode, ktorá nepohlcuje identitu. V Pravoslávnej 

cirkvi je miesto pre množstvo rozličných kultúrnych modelov, množstvo 

rôznych druhov bohoslužieb, a dokonca množstvo rozličných systémov2 pri 

jej vonkajšej organizovanosti.  

Existuje však jedna oblasť, kde je rôznorodosť neprípustná. 

Pravoslávie je neúprosné ohľadne jednoty v otázkach viery. Základný 

princíp pravoslávnych, ktorý sa prezentuje na všetkých ekumenických 

stretnutiach, je ten, že predtým, než nastane jednota medzi kresťanmi je 

potrebné uskutočniť jednotu vo viere. Najdôležitejšia je najmä jednota 

viery a nie jednota organizácií. Zrealizovať jednotu organizácií na úkor 

jednoty viery znamená to isté, ako vyhodiť jadro z orecha a ponechať si iba 

škrupinu. Pravoslávni sa priveľmi neaktivizujú na „minimálnych“ krokoch 

zjednotenia, kde sa riešia iba niektoré nepodstatné otázky, pričom každá 

miestna Cirkev sa k nim môže vyjadriť aj odlišne. Existuje iba jeden 
                                                 
1BULGAKOV, Sergius, The Orthodox Church, p. 214. 
2 V našej miestnej Cirkvi je zaužívané, že najvyššieho predstaviteľa našej Cirkvi 
nazývame metropolitom. Po ňom nasleduje arcibiskup a biskup. V Grécku je najvyšším 
predstaviteľom Gréckej pravoslávnej cirkvi arcibiskup a po ňom nasleduje metropolita. 
Podobný hierarchický systém ako v Grécku uplatňuje aj Bulharská a Gruzínska 
pravoslávna cirkev. 
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základ, na ktorom sa dá budovať zjednotenie, a to je plnosť viery. Na 

druhej strane treba zároveň povedať, na čo sme poukázali už skôr, že 

kardinálny rozdiel je medzi posvätnou tradíciou a miestnymi zvyklosťami, 

a taktiež treba robiť rozdiel medzi podstatou viery a rôznymi teologickými 

názormi.  

Tento základný princíp, že nijaké zjednocovanie sa nemôže 

zrealizovať bez jednotnej – spoločnej viery, má však vážne následky. 

Pokiaľ nebude dosiahnutá jednota vo viere, nemôže byť zabezpečené ani 

spoločenstvo vo sviatostnom živote. Spoločenstvo pri Večeri Pánovej, 

takto zmýšľa väčšina pravoslávnych, sa nemôže využiť ako prostriedok pri 

zabezpečení jednoty vo viere, ale naopak, takéto spoločenstvo má byť 

výsledkom a vencom dosiahnutej jednoty. Pravoslávni odmietajú 

koncepciu „vzájomného eucharistického zjednotenia“ medzi rozdielnymi 

kresťanskými skupinami a neuznávajú žiadnu z foriem sviatostného 

spoločenstva – bratstva mimo plnosti spoločenstva – bratstva vo viere. 

Cirkvi buď majú eucharistickú jednotu, alebo nie. Žiaden iný dočasný 

variant neexistuje. Niektorí si myslia, že Anglikánska a Starokatolícka 

cirkev majú isté spoločenstvo s Pravoslávnou cirkvou, ale skutočnosť je 

iná. Je nám ľúto, že nemôžeme prijímať s ostatnými kresťanmi spoločne – 

anglikánmi, staro katolíkmi, rímsko katolíkmi a protestantmi. My 

pravoslávni sme toho názoru, že je potrebné najprv vyriešiť doktrinálne 

problémy, a až následne je možné eucharistické spoločenstvo. 

Táto principiálna pravoslávna pozícia spočíva v eucharistickej 

jednote. V praxi sa to dosahuje rôznymi prostriedkami. Pravoslávni nie sú 

však jednomyseľní v tejto delikátnej otázke. Malá, avšak dosť významná 

menšina je toho názoru, že oficiálna pozícia Cirkvi ohľadne zjednotenia 

v sviatostnom živote je príliš prísna. Sú presvedčení o tom, že súčasné 

hnutie ohľadne kresťanského zjednotenia má zaujať oveľa otvorenejšiu 
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pozíciu, ako sa to stalo za posledných tridsať rokov v rímskom katolicizme, 

či v anglikánskej cirkvi. Väčšina pravoslávnych nesúhlasí s takou 

liberálnou pozíciou. Je však možné, že nejaké výnimky zo všeobecného 

zákazu by bolo možné vydobyť, avšak nie na základe „ekumenických„ ale 

skôr osobných a pastierskych pohľadov – názorov. Fakticky všetky miestne 

Pravoslávne cirkvi dopúšťajú tzv. vzájomné kontakty z pohľadu 

„ikonómie1 spásy“. Nepravoslávni kresťania môžu byť odlúčení od 

sviatosti vo svojej vlastnej cirkvi a môžu dostať zvláštne povolenie 

k prijímaniu z rúk pravoslávneho kňaza. Môže sa udiať aj niečo opačné? 

Môže azda prijímať pravoslávny kresťan, ktorý sa veľmi vzdialil od svojej 

cirkevnej obce, ako sa to často deje na Západe a prijímať 

u nepravoslávnych? Väčšina pravoslávnych teológov odpovedá nie, to nie 

je možné. Avšak existujú takéto prijímania niekedy preto, že biskup mlčí, 

a tak dáva tichý súhlas na takýto úkon. Existuje tiež problém zmiešaných 

manželstiev, a to tá ľudská situácia, keď rozdelenie pred oltárom je 

obzvlášť bolestivé. V takej situácii z času na čas, nie však pravidelne, sa 

môže dopustiť vzájomné zjednotenie nad pravidlami, ktoré stanovuje 

Pravoslávna cirkev. Nepozerajúc sa na flexibilitu kňazov v rôznych 

zvláštnych situáciách, väčšina pravoslávnych i napriek tomu opätovne 

pripomína, aby bol zachovaný základný princíp, a to - jednota vo viere má 

predchádzať jednote vo sviatostnom živote.  
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