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ROZHOVOR S PÁPEŽSKÝM LEGÁTOM PAVLOM1 

 

Rozhovor, ktorý viedol cisár Kantakuzin v mesiaci júni piateho indikta 68752 

roku s pánom Pavlom, ktorý prišiel ako vyslanec pápeža spoločne s grófom 

Savojským, metropolitom Téb a menovaný pápežom za patriarchu 

Konštantinopolského.  

 

1. Imperátor Paleológ, prijdúc z Uhorska3 ako aj gróf Savojský, ktorý spoločne 

s pánom Pavlom, predtým metropolitom Teb4, teraz naznačeným pápežom za 

patriarchu Konštantínopolu prišli z onej krajiny a stretli sa v Sozopoli. Tu predložil 

gróf i Pavol otázku o jednote Cirkvi. Imperátor odpovedal takto: 

„Ja sám o tom nemôžem rozprávať. Ale ak sa vrátime do Konštantínopolu, 

pretože tam sa nachádza môj otec – imperátor, prebýva tam aj patriarcha a tam sa 

zvoláva aj cirkevný snem. Tam Vás môžeme vypočuť a všetci Vám dáme spoločnú 

odpoveď.“ 

2. Po príchode do Konštantínopolu, keď sa Pavol chcel stretnúť a riešiť otázku 

o Cirkvi s patriarchom, pravoslávny patriarcha ho nechcel prijať a povedal:  

- Ako môžem na cirkevnom sneme riešiť takéto otázky o Cirkvi, keď so sebou 

nepriniesol písomný mandát od pápeža? Avšak ak sa chce so mnou priateľsky 

porozprávať na túto tému „medzi štyrmi očami“, môžeme sa stretnúť.  

                                                 
1 КАНТАНУЗИН, И.: Беседа с папским легатом. Против иудеев. Санкт Петербург 2008, s. 39-52. 

Перевод Г. М. Прохоров. Ide o ruský preklad z gréckeho jazyka základných apologetických 
a polemických diel byzantského autora XIV. storočia imperátora Jána VI. Kantakuzina (ok. 1295-
1383), mníšskym menom Joasafa – významného historika a publicistu, priateľa konštantinopolského 
patriarchu Filoteja a ochrancu hesychastov. V „Besede s pápežským legátom Pavlom“ sa rieši otázka 
zjednotenia Východnej Pravoslávnej a Rímsko-katolíckej cirkvi avšak iba na základe jednoty viery 
prostredníctvom zvolania nového všeobecného snemu Cirkvi a nie podriadenia sa a poúčania zo 
strany latiníkov. G.M. Prochorov, ktorý urobil preklad vyššie spomenutého diela, je doktorom 
filologických vied a zaslúžený profesor Sankt-Peterburskej Duchovnej Akadémie v Rusku.  

2 Byzantský letopočet od stvorenia sveta (pozn. autora).  
3 V ruskom preklade použité Венгрия. 
4 V ruskom preklade je nazvaným metropolitom Фив. 
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- Gróf i Pavel to považovali za urážku a najväčšie poníženie a preto rozhodne 

trvali na odpovedi. Keďže imperátor Paleológ, patriarcha aj biskupi prosili 

imperátora Kantakuzina, aby sa s nimi stretol a porozprával na danú tému, rozhodol 

sa, že sa sám zúčastní na tejto dišpute. V stanovený deň prišiel do Vlachernských 

kráľovských príbytkov jeho syn, imperátor Paleológ, jeho dcéra pani Helena, 

imperátor Andronik a vládca pán Manuel, ich deti a tiež niektorí zo starcov, aj jeho 

duchovný otec Marek a taktiež traja biskupi – Efezský, Hereklejský a Adrianopolský 

s ďalšími vybranými starcami Cirkvi. Vstúpil Pavol, obyčajne sa pozdravil a sadol si.  

3. Keď sa všetci usadili, imperátor Kantakuzin sa ho spýtal:  

- Čo si praješ a želáš? A prečo si prišiel? 

On odpovedal:  

- Zjednotenie Cirkvi. 

Imperátor mu odpovedal: 

Praješ si dobrú vec a určite si to praje aj Boh. Avšak akým spôsobom to chceš 

dosiahnuť? Silou, presviedčaním, pochopením pravdy o cirkevnej jednote alebo 

nariadením? 

On: 

Spôsobom presvedčenia a pravdy v súlade s cirkevným poriadkom. 

4. Imperátor poďakoval Bohu za takúto odpoveď a názor a povedal následne: 

- Ľudia, ktorí nedodržali Božie prikázanie o pokoji, podľahli hrozným vášniam 

a skutkom a preto sa oddelili. Jedni sa stali nepriateľmi kresťanov a sú takými dušou 

i telom, ako sa napríklad javia nasledovníci Mohameda...ďalší telesní nepriatelia sú 

naši súverci patriaci do Cirkvi t.j. Bulhari, Srbi a im podobní, ktorí chcú rozkradnúť 

naše dobro a preto začínajú vojny a ich výsledkom je nevyhnutne telesná smrť. 

Avšak sú aj iní, ktorí sú priateľmi, oni sú našimi rovesníkmi, či príbuznými, avšak na 

to pozabudli. Sú nepriateľmi s tými, ktorí sa proti nim postavia. Veď, ak vás niekto 

oklame a získa za malú cenu to, čo stálo veľa peňazí, získal to chytrosťou, pretože 

podvádzal a okradol. A on sa raduje, akoby urobil niečo dobré a následne sa stane 

nepriateľom iného človeka.  
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5. Tak je to s priateľmi i nepriateľmi.  

Veď s priateľmi, ktorí pochádzajú z rôznych krajín, sú vzťahy priateľské takto aj 

my – veď ty si z Kalabrije1 a ja som domáci odtiaľ. Existujú ľudia, ktorí sú našimi 

priateľmi z rôznych miest, rôznych krajín a majú rôzne postavenie. Existujú však aj 

ďalší, ktorí sú nám bližší, ako napríklad otec a syn, či náš rodný brat. Žena so svojim 

mužom nie sú iba priatelia, ale sú jedno telo2. Avšak žiadne priateľstvo, ktoré som tu 

vymenoval sa nemôže porovnávať s duchovnou jednotou a láskou Cirkvi. Prečo tak 

veľa rozprávam?! Taktiež ani konkrétny človek ako indivíduum nemôže sám o sebe 

byť jediným – jedinečným tak ako duchovný človek t.j. celá Cirkev, pretože Cirkev je 

telo Božie a jej hlavou je Christos.  

6. Preto ten, kto chce urobiť rozkol v Cirkvi, robí rozkol samotného Božieho 

Tela a sám ukrižováva Christa a prepichuje kopijou jeho bok. Najprv ich 

prirovnávam k tým, čo pribíjajú na kríž Christa – tých, čo vytvorili terajší rozkol. 

Avšak povedal by som, že ten, kto môže zjednotiť Cirkev, a neurobí to kvôli nejakej 

osobnej vášni, nie je lepší ako tí prví. O tomto človeku môžeme povedať, že ani 

krvavý mučenícky veniec ho neoslobodí od „trestu“. „Ale aj keď niekto zápasí 

v pretekoch, nebude ovenčený, ak nezápasí podľa pravidla.“3 Tvrdím, že Spasiteľ Christos 

svojím vtelením a vykupiteľskou obeťou spasil nie iba množstvo ľudí a urobil by to 

i keby mal prísť na Zem kvôli jednému človeku a aj pre neho by podstúpil takúto 

obetu. Chápem, že rozkol v Cirkvi je veľkým zlom a viem aký Boží „trest“ si 

zaslúžim, ak som ho zapríčinil. Veľmi dobre viem, aké veľké dobro prináša 

zjednotenie. Ak však nedosiahneme jednotu, aký „trest“ si zaslúžime? Hovorím to 

a svedčím pred Bohom a jeho anjelmi a vravím, že ak by som mohol prispieť 

k jednote Cirkvi a bolo by to možné dosiahnuť mojou smrťou v ohni na hranici, ja 

                                                 
1 Avšak môže sa to preložiť aj ako veď on bol rodom z Kalabrie (pozn. autora). Myslí sa tým 

rímskokatolíckeho mnícha, filozofa Barlaama, ktorý vystúpil proti modlitebným praktikám 
atoských hesychastov, ktorých obviňoval z duchovného i teologického poblúdenia. Spor vyústil do 
obrovských rozmerov, ktoré sa museli riešiť na viacerých cirkevných snemoch.  

2 1Mjž 2, 24.  
3 2Tim 2, 5. 
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sám by som zozbieral drevo, zapálil oheň a s veľkým odhodlaním by som vystúpil 

na hranicu.  

7. A nevrav mi, že to hovorím iba preto, aby sa Rímska cirkev pripojila k našej 

– alebo ináč povedané zjednotila s našou. Z jednej strany som presvedčený, že práve 

naša Cirkev správne myslí ako samotný Christos učil a učili aj Jeho žiaci, apoštoli 

a za to som ochotný umrieť hoci aj tisíckrát. Myslím, že je to úplne jasné pre nás 

oboch a nič proti tomu nenamietate. Na druhej strane svedčíme, že naše názory sú 

dobré a správne. Aj vy považujete svoje názory za správne, pretože neprotirečia 

tomu, ako zmýšľame a ako rozprávame. Preto Vám hovorím, že som ochotný dať sa 

upáliť, len aby vyšla pravda najavo pred Bohom i pred ľuďmi. A ide nám o skutočnú, 

holú pravdu, pokiaľ môže pravda existovať o tom, čo hovoríte. Avšak my tomu 

neveríme.  

8. Kvôli tomu, že skutky a viera by sa mali nachádzať v súlade, ani jeden 

človek z našej Cirkvi ani z Rímskej nemôže povedať viac ako ja, že túži po 

zjednotení. Len čo som uzrel svetlo sveta, bol som uchvátený myšlienkou a prianím 

vidieť zjednotenú Cirkev. Do dnešného dňa sa tak nestalo a podľa môjho názoru 

preto, že keď nastal rozkol, od tohto času až doteraz pristupujete k otázke 

zjednotenia nie ako priatelia, alebo bratia, ale poučujete nás a pristupujete k nám 

z pozície moci, akoby ste boli páni a my Vám podriadení. Vravíte, že nikto z ľudí 

nemôže mať inakší názor ako má pápež, pretože on je Petrov následník a on vraví to 

isté, čo vravel Christos. A že všetci máme poslúchať jeho slová, skloniť pred ním 

svoje srdcia i hlavy, akoby sme sa klaňali samotnému Christovi.  

9. Tak vedz biskup, že ak zastávate tento názor, zjednotenie Cirkvi je 

nemožné. Ak chceš, aby sme dosiahli všeobecný úžitok, prijmi moju radu 

a nepovažuj ma za človeka pyšného a chválenkára. My sme vojvodcovia a keď sa 

chystáme na vojenský pochod, zaútočiť na nepriateľa, riadime sa nie iba svojim 

úsudkom, ale využívame aj rady vojakov, ktorí žijú na hraniciach a sú našimi očami. 

Hoci sa vedomosťami i postavením veľmi odlišujeme, ich názor ako špecialistov 
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o nepriateľskej krajine je veľmi dôležitý. Pretože som skúsenejší v našom prostredí, 

prijmi moju radu. Tá spočíva v nasledujúcom. 

10. Je veľmi potrebné, aby bol zvolaný spoločný a všeobecný snem, na ktorom 

by sa zišli do Konštantínopolu biskupi, ktorí sa nachádzajú pod mocou 

Konštantinopolského patriarchu. A ďalší z ďaleka i blízka ako napríklad ruský 

metropolita s niekoľkými jeho biskupmi, metropoliti z Trapezunda, Alanie, Zichie 

a tiež ďalší patriarchovia z Alexandrie, Antiochie, Jeruzalema, okrem toho – 

katolikos Iberský1, patriarcha Tyrnovský2 a arcibiskup Srbský. Na tento snem by 

pápež poslal svojich predstaviteľov tak, ako je zvykom podľa cirkevného poriadku. 

Keď sa zhromaždia, je potrebné, aby s láskou Najsvätejšieho Ducha a bratsky 

skúmali príčiny konfliktu medzi nami a vami. A keď sa tak stane, som presvedčený, 

že Boh pred nami neskryje svoju svätú vôľu a pravdu.  

11. Ak sa nestane tak, ako som ti teraz odporúčal, a budete nerozumne 

postupovať v daný moment podobne, ako ty teraz, nielenže nenastane zjednotenie, 

ale nastane ešte väčší rozkol ako doteraz. Veď tento cirkevný rozkol došiel do takých 

hrozných vecí, že niektorí z vašich si zmysleli, že budú našich nanovo krstiť, tých, 

ktorí patria k našej Cirkvi. Veď uhorský kráľ to bez hanby robí a prekrstil už 

mnohých dokonca aj syna bulharského kráľa Alexandra, akoby náš krst bol neplatný! 

Je zbytočné menovať všetkých! Dokonca môjho syna, imperátora, keď tam išiel prosiť 

kráľa o pomoc proti nečestným, samotný kráľ i jeho matka ako aj ich veľmoži sa 

pokúšali celý sprievod opätovne pokrstiť vyhlasujúc: „V opačnom prípade, ak to 

neurobíš, nemôžeme ti pomôcť!“ 

12. Porozmýšľaj nad tým, veď kto sa opätovne pokrstí – kto je prekrstený 

z našej viery, takýto človek je úplne odvrhnutý a „zbavený prvého krstu“. Druhý 

krst3 neexistuje, pretože ako kresťania sa krstíme v živote iba raz. Takýto človek sa 

nevoľky stáva bezbožným, lebo mu je jasné, že nemá krst a nemá ani Boha. Je jasné 

                                                 
1 Iberia je starobylý názov Gruzínska, čiže v kontexte patriarcha gruzínsky. 
2 Patriarcha bulharský.  
3 Sv. Gregor Palama hovorí, že „druhý krst“ je sv. tajina pokánia, ktorú kresťania majú možnosť 

využívať celý svoj pozemský život.  
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z vyššie povedaného, že tí, čo tak konajú, nie sú našimi bratmi a priateľmi 

a spolupracovníkmi v duchovnom tele Christa, ale stávajú sa našimi nepriateľmi 

nielen ohľadne tela a dobra, ale aj vo vzťahu k samotným dušiam, ako sme to 

povedali na začiatku. To je charakteristická vlastnosť nečestných! 

13. Preto ak sa stane tak, ako radím, bude dobre, ak medzi tými, ktorí sú 

ďaleko od Konštantínopolu nenastane rozkol, takže jedni budú hľadať útočisko 

v cudzích krajinách, ďalší sa nám podriadia, tretí sa budú protiviť až do samotnej 

smrti a budú sa považovať za mučeníkov. Veď tak sa stalo aj pri mojom predkovi 

imperátorovi Michalovi prvom z Paleológov. Nepostupovali tak, ako navrhujem ja 

teraz, aby sme postupovali. A tak vznikla tyrania a začalo sa prenasledovanie, 

pričom to nebolo na úžitok. Aby sa opätovne nestalo to, čo som povedal, počúvni 

moje slová a radu.  

14. To povedal imperátor. A Pavol odpovedal: 

- Aký mám úžitok zo zhromaždenia mnohých? Obraciam sa iba k tebe a cez 

teba máme dostup ku všetkým. Pretože ty si podobný vrtuľke, na ktorej sú všetci a 

visia ako kúsky mäsa. Ak ty vstaneš, aj oni spoločne s tebou sa pohnú a otočia.  

15. Imperátor: 

-Pán biskup nie je to tak. Sám o sebe môžem povedať, že ak by som bol takým 

človekom ako hovoríš, nabudúce by som veľmi ľahko uveril slovám niekoho iného. 

Čo sa týka nevyhnutnosti skúmať otázky, ktoré zapríčiňujú spory, s tým súhlasím 

a prajem si to z celej duše. A keď ich preskúmame a vaše učenie sa ukáže ako zdravé 

a správne a nebude protirečiť našim dogmám, vtedy ja budem prvý, ktorý to s láskou 

príjme. V opačnom prípade vo mňa zbytočne dúfaš.  

16. A ďalej. Hovoríš, že sa podobám na vrtuľku a že všetci visia na mne – nie je 

to také jednoduché, ako si myslíš. Ľudia počúvajú moje odpovede, prijímajú moje 

slová, ak sú v súlade s Božou pravdou a s vieroukou – dogmami. Inakšie to 

nefunguje. Pred istým časom boli zadané otázky o cirkevných dogmách a všetko sa 

pozorne skúmalo. A to nie iba raz, ale dvakrát, trikrát a Cirkev povedala svoj názor 

na dané otázky. Avšak niektorí, čo neboli o tom presvedčení, povedali: „Súhlasíme 
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so všetkými pravidlami a predpismi, čo sa týka tela. Takéto predpisy vítame 

a podriaďujeme sa, pretože ty si náš imperátor. Avšak to, čo škodí našim dušiam, 

nasledovať nemôžeme.“ A preto sú verní svojej vôli až do dnešného dňa, hoci by 

som ich ako vládca mohol silou donútiť a to konfiškovať ich majetok, vyhnať ich, či 

odsúdiť na smrť. Avšak to nie je vlastné našej Cirkvi, pretože vynútená viera – 

násilná viera nie je viera. Ak konkrétni tunajší ľudia, ktorých môžeme ľahko spočítať, 

by nechceli prijať naše cirkevné rozhodnutie, o to viac nás nebudú počúvať tí veriaci, 

ktorí žijú ďaleko odtiaľ.  

17. Pavol: 

Neexistuje správna viera bez rozhodnutia pápeža. A potvrdzuje sa to tým, že 

keď ste sa od jeho spoločenstva vzdialili, boli ste dobytí nečestnými1 a tí vám 

odobrali vašu zem.  

Imperátor: 

Tvoje slová o tom, že od čias, keď sme pretrhli spoločenstvo s pápežom, 

obsadili našu zem inoverci, nie sú presvedčivé. Pretože Antiochiu, veľké a významné 

mesto, a ďalšie množstvo pevností nachádzajúcich sa v tomto impériu okupovali ešte 

do rozkolu. A nie iba to. Aj vo Vašom impériu mnohé územia boli okupované oveľa 

skôr. Mám na mysli Afriku, Kartágo a ďalšie územia v blízkosti Španielska. Preto 

tvoje slová sú neodôvodnené, keď tvrdíš, že o to všetko sme prišli kvôli cirkevnému 

rozkolu. Toto sa stalo kvôli našim mnohým hriechom, z ktorých sme nečinili 

pokánie. 

18. Čo sa týka našej viery, vyhlasujem a to tvrdíme nie iba my, že do dnešného 

dňa chránime bez zmien to, čo sme prijali od Christa, apoštolov a ich nástupcov – 

pokračovateľov biskupov. Aj vy spoločne s nami doteraz svedčíte, ako aj sám 

hovoríš, že naše presvedčenie neprotirečí vášmu presvedčeniu. Ak sa však osmeľuješ 

povedať, že naša viera a naše slová sú nepravdivé, spravodlivosť a pravda nech sa 

preukáže v ohni, ktorý keď zapália obaja, vstúpime do neho! 

Na otázku Pavla, kto zapáli vatru, imperátor odpovedal:  
                                                 
1 V ruskom preklade použité slovo „нечестивые“ a myslia sa tým mohamedáni (pozn. autora). 
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- Nepohnem sa od stola, pokiaľ ho nezapália.  

Istý čas Pavol považoval slova imperátora za neseriózne, ale potom súhlasil. 

Keď však pochopil, že nejde o pusté a prázdne slová, ale reálny čin, zrazu začal cúvať 

hovoriac: „Ja chcem žiť, nechcem zomrieť.“ Imperátor povedal:  

- To isté si prajem aj ja. Ale som absolútne presvedčený, že by Boh nedopustil, 

aby som v ohni zhorel kvôli svojej pravoslávnej viere, ale naopak, že by som vám 

pomohol. Preto ja som rozhodnutý vstúpiť do ohňa1. A ty pochybuješ o svojej viere, 

preto sa bojíš smrti.  

19. Pavol istý čas mlčal a potom sa ho imperátor spýtal: 

Čo si myslíš o mojom návrhu?  

On odvetil:  

- Pravdu hovorím a neklamem. Všetko je dobré, čestné a spravodlivé. Avšak 

ostáva iba na tebe, aby si sa stretol s pápežom. Ak sa tak stane, z tohto stretnutia 

vznikne veľa dobrého.  

Imperátor:  

- Myslím si, že iba nerozumný človek, ktorý chce prejsť cez rieku, vstúpi do nej 

a nebude premýšľať ako a kde z nej vystúpiť. To hovorím ako príklad k svojej 

odpovedi. Veď to, čo hovoríš a tvrdíš je to isté, čo hovorí aj pápež. Ak prijmeš moju 

radu a budeš postupovať podľa nej, kdesi sa posunieme. A keď by som aj prišiel 

k pápežovi a on by mi odpovedal tak, ako ty, tak potom je tam zbytočne chodiť.  

20. Pavol:  

- Vy imperátori, ktorí ste ochutnali najvyššiu vladársku moc, nechcete navštíviť 

pápeža. Preto ho nechceš navštíviť.  
                                                 
1 Vystúpiť na zapálenú hranicu znamenalo podľa všetkého v Byzancii akýsi „Boží súd“, v ktorom sa 

odhalí duchovná pravda. Je možné, že sa vychádzalo zo Starého Zákona ako traja mládenci 
prebývali v ohnivej peci a vyšli z nej bez ujmy na zdraví, pretože Boží anjel ich ochraňoval a Boh 
nedopustil, aby tí, čo Mu slúžia a správne v Neho veria, zahynuli (Dan 3, 1-98). Poznáme tiež príbeh 
zo životopisu Leva, Katánskeho biskupa sicílskeho 7.-8. storočie, ktorý spoločne s čarodejníkom 
Heliodorom vstúpili do ohňa, kde posledne menovaný uhorel. (Pozri КАЖДАН, А.: История 
византийской литературы (650 - 850 гг.). Санкт - Петербург 2002, s. 381- 388). Podobný prípad sa 
stal v Byzancii s istým Bazilom, vodcom sekty bogomilov – messalianov, ktorý v horiacom ohni 
uhorel, hoci veril, že ho anjeli ochránia a tým potvrdí správnosť svojho učenia. (Pozri kapitolu Sekta 
bogomilov – messalianov). 
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Imperátor: 

Moji predchodcovia imperátori, správne robili, keď ho nenavštevovali. Ak by 

som vedel, že dôjde k zjednoteniu Cirkvi, urobil by som pre to všetko. Kvôli jednote 

Cirkvi by som sa k nemu vybral hoci aj na koni, lodi či pešo a hoci by bol na konci 

sveta. Každý, kto ku nemu prichádza, mu bozkáva nohy. Ja sa tomu veľmi divím. 

Avšak opakujem, ak by sme dospeli k zjednoteniu Cirkvi, ja osobne by som pobozkal 

nohy jemu, ale aj jeho koňovi a dokonca aj prach pod konskými kopytami. 

21. Pavol:  

- Ak urobíš to, čo som ti povedal, a vycestuješ za pápežom, aby si splnil jeho 

vôľu, pretože je dobrá a spravodlivá, pápež ti dá finančné prostriedky na ochranu 

vašich hraníc a aj prsteň, ktorý nosí. Ak tak neurobíš, vedz, že veľká a hrozná sila 

postihne Byzanciu a zažijete obrovské nešťastie.  

22. Imperátor sa trochu pousmial a povedal:  

- Spojenie je niečo viac ako prsteň. Predpokladajme, že pápež dá okrem prsteňa 

aj svoj plášť, ale nič iné. Týmto splní tvoje prísľuby, avšak my z toho nebudeme mať 

žiaden úžitok. Avšak toto som povedal ako žart. Úplne vážne hovorím, že ak dogmy, 

ktoré pápež a vy dodržujete sa ukážu ako správne a pravdivé, my sami ich prijmeme 

a žiadnu pomoc ani dary nezoberieme. Avšak, ak tomu tak nebude, žiadny oheň, 

meč ani šabľa nás nedonútia odstúpiť od pravdivých dogiem, lebo je povedané: 

„Nebojte sa tých, ktorí mordujú telo, ale dušu nemôžu zamordovať“ 1 a tiež: „Čo mi dal Otec, 

je väčšie ako všetko, a nikto mi ich nevytrhne z ruky“2. Takže ovce, ktoré sa nachádzajú 

v rukách Christa, nemôže nikto ukradnúť, hoci by telo zabil desaťtisíc krát.  

23. Keď Pavol povedal: „Kresťana, ktorý žije medzi nečestnými, považujem za 

tiež nečestného, pretože musí trpieť a počuť, ako sa každý deň znevažuje meno 

Christa“. Imperátor mu na to odpovedal:  

- Ja však nielenže nepovažujem týchto ľudí za nečestných, ale myslím si, že 

mnohí z nich sú zbožnejší ako tí, ktorí žijú v týchto krajoch. Keď sa ocitli rukách 

                                                 
1 Mt 10, 28.  
2 Jn 10, 29. 
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nečestných za svoje hriechy, ktoré sú známe Bohu, nemali možnosť odtadiaľ ujsť a 

o to viac sa snažia ochraňovať a dodržiavať svoju svätú vieru. A z domácich niektorí 

prebehujú na druhú stranu a iní nemajúc na výber, tu zostávajú aj proti svojej vôli. 

Preto som povedal, že niektorých z tamtých kresťanov považujem za pravoslávnych 

a oných za – nečestných. Aký bude ich koniec, vie iba spravodlivý Sudca – Boh! A to, 

že v zajatí kresťania počúvajú, ako sa niektorí rúhajú nad menom Božím, nebude im 

na škodu. Vyplýva to z toho, že víťaziacim vyznávačom a svätým mučeníkom, ktorí 

sa nachádzali medzi pohanmi, hoci boli kresťanmi a počuli rúhanie sa na adresu 

Boha, nebolo im to na škodu. Prví z nich zomierali prirodzene, bez mučeníctva, aby 

vydali odpočet zo svojich skutkov. Ďalší v rozhodujúci moment mučenícky 

zomierali, aby vďaka tomu získali večné nebeské vence – odmenu.  

24. Beseda sa chýlila ku koncu. Keď tlmočníci preložili duch povedaného, 

imperátor sa opätovne spýtal:  

- Čo povieš biskup na to, čo sme rozprávali? Ak som rozprával nesprávne, 

poukáž na to, čo bolo nesprávne. Ak som hovoril pravdu a správne, počúvni moje 

slova a rady! 

Pavol: 

-Pred tvárou Christa a pravdy, ako som už povedal, hovorím aj teraz: Všetko, 

čo si povedal, je prekrásne, sväté a pravdivé. A preto súhlasím a vítam, aby bol 

zvolaný cirkevný snem. 

25. Imperátor: 

- Ako skutky, tak aj slová nech budú jasné a pochopiteľné, aby aj v budúcnosti 

nepotrebovali objasnenie. Ak si praješ, aby bol zvolaný takýto snem, ako boli dávne 

cirkevné všeobecné snemy, je to výborné a nemám slov. Avšak ak chcete prísť, aby 

ste nás naučili pravde, my učiteľov a tým viac ani sudcov nepozývame. Pretože ako 

sudcovia by ste si pridŕžali svoju stranu. Avšak ak pricestujete ako priatelia a bratia, 

bez nenávisti, bez namyslenosti, ako ľudia z duše hľadajúci pravdu, pokoj 

a zmierenie, vtedy sa to Bohu bude páčiť a aj nám, Jeho služobníkom to bude 

príjemné. Tak, ak sa stretneme, spoločne budeme sa snažiť pochopiť názory jeden 



 
 

- 32 - 

druhého, dospejeme k jednote – sláva svätému Bohu! Avšak, ak Boh kvôli našim 

hriechom dopustí, že sa opäť nedohodneme a vznikol by spor, aby nezaniklo 

spojenie a nevzniklo ešte väčšie nepriateľstvo, ako je doteraz, nech každý z Cirkvi 

zostane pri tom, čo vyznáva s tým, že všetci od duše nech prosia Boha, aby poslal 

svoj svätý pokoj a jednotu vtedy, keď to On sám dá.  

26. Po tom, čo imperátor povedal, Pavol dodal, že s tým súhlasí a dohodli sa, že 

snem sa má uskutočniť v Konštantínopole v období medzi júlom piateho indiktu 

6875 a koncom mája siedmeho indiktu.  

 

 

 

 


