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VÝZNAM FILANTROPIE  

PODĽA SVÄTÉHO GREGORA TEOLÓGA 

 
Vasyľ KUZMYK 

 
Abstract: The philantrophy of saint Gregor Theologist goes out from 
presence of Christ in every man. His social feeling is building onto Holy 
Bible and onto praxis of church from first centuries. In the first place he 
emphasizes philantrophy in care of the sick who were infested by extensive 
leprosy in that time. 

  
Filantropia v živote kresťanov bola vždy na poprednom mieste 

a je spojená s počiatočnými dejinami kresťanskej Cirkvi. Prvé kres-
ťanské nemocnice a rôzne sociálne zariadenia boli ozajstným 
preukázaním ľudomilnosti zo strany kresťanov voči všetkým, ktorí 
potrebovali pomoc. Prvotní kresťania zdôrazňovali, že láska 
k blížnym je hlavnou cnosťou kresťanskej viery.1 Východiskom filan-
tropie pre kresťanov vždy boli slová Svätého Písma. Skutočný prejav 
lásky k blížnym videli v slovách a skutkoch nášho Spasiteľa Isusa 
Christa, apoštolov a prvotných kresťanov.2  

Štvrté storočie v dejinách Cirkvi je významné tým, že kresťania 
preukazovali lásku k Bohu a blížnym predovšetkým prostredníctvom 
starostlivosti o chudobných a chorých. Veľkú zásluhu na takejto 
forme filantropie majú traja veľkí otcovia a učitelia Pravoslávnej 
cirkvi – Vasilij Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Títo svätci 
v Byzantskej ríši postavili niekoľko filantropických centier, prostred-
níctvom ktorých podali pomocnú ruku každému, kto ju potreboval.  

Svätý Gregor Teológ vo svojich spisoch častokrát zdôrazňuje 
význam filantropie v živote kresťana. Autor napísania života svätého 
Gregora hovorí o tom, že bol skutočným kresťanom. Počas svojho 
života nikomu neublížil. Vyznačoval sa pokorou, sebazaprením 
a obetavosťou. Ľud ho nazýval „ochrancom chudobných a utlá-

                                                 
1 Pozri ZOZUĽAK, J.: Sociálna práca Vasilija Veľkého. In: Sociálna práca a jej kresťanské 
dimenzie. PU v Prešove, PBF 2005, s. 33-34.  
2 Pozri Mt 8, 3-4; 8, 16-17; 9, 22-30; 12, 13; 22, 37-40; 25, 34-36; Lk 13, 10-17; 14, 2-5; Jn 9, 
6-7; Sk 2, 42-46; 6, 1-6; 1Kor 13, 13. 
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čaných“1. Z jeho bohatého teologického dedičstva si zaslúži pozor-
nosť predovšetkým jeho „Reč o láske k chudobným“2. Túto reč svätý 
Gregor Teológ predniesol v chudobinci zriadenom svätým Bazilom 
Veľkým. V tomto roku byzanské obyvateľstvo postihlo veľké nebez-
pečenstvo, mnohí boli nakazení malomocenstvom. Aj takíto ľudia 
dostali v tomto chudobinci pomocnú ruku, útechu a prístrešie.  

Svätý Gregor Teológ je významný v dejinách Cirkvi aj tým, že vo 
svojich kázniach predovšetkým vyzdvihoval starostlivosť o chorých, 
čo bolo tiež jednou z foriem filantropie v minulosti. Všetkých vyzýva 
k tomu, aby súcitili s ľuďmi nakazenými malomocenstvom, aby sa 
starali o ich telá nakazené ťažkou chorobou ako o vlastné.3 Svoje 
výzvy k starostlivosti o ťažko chorých svätý Gregor opiera o Sväté 
Písmo a hovorí: „Všetci sme jedno v Pánovi. Či je niekto bohatý, alebo 
chudobný, či je otrok, alebo slobodný, zdravý alebo chorý telom;4 všetci 
máme jednu Hlavu – Christa5.... Údy (tela) slúžia jeden pre druhého, takisto 
aj každý z nás by mal slúžiť jeden pre druhého, všetci pre všetkých.6 Preto 
nemôžeme pohŕdať a nechávať bez opatery tých, ktorí nedávno podľahli 
všetkým známej chorobe. Naopak, mali by sme sa nielen radovať priazni-
vému stavu nášho tela, ale aj plakať pre telesné utrpenie našich bratov. Mali 
by sme ľudomilnosť k nim považovať za jedinečnú záruku našej bezpečnosti, 
tak duševnej ako aj telesnej “7. Z danej pasáže vyplýva, že filantropia 
v období pôsobenia Gregora Teológa má ekleziálny charakter.  

Gregor Teológ približuje svojim poslucháčom význam filantro-
pie a milosrdenstva častokrát aj vo forme podobenstiev. Veľmi 
poučné je pre nás všetkých podobenstvo, ktoré nám poukazuje na to, 
aký máme mať vzťah k chorým ľuďom. Hovorí: „Každý námorník má 
veľmi blízko k stroskotaniu lode a o to bližšie vtedy, keď pláva s veľkou 

                                                 
1 Pozri ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: Творенія иже во святыхъ отца нашего Григорія 
Богослова, Архиепископа Константинопольскаго. Том I. 2 vydanie. Москва 1994, s. 
204-231. 
2 Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: Творенія иже во святыхъ 
отца нашего Григорія Богослова, Архиепископа Константинопольскаго. Том I. 2 
vydanie. Москва 1994, s. 204-231. 
3 Pozri Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: cit. dielo, s. 208-
209. 
4 Pozri Gal 3, 28.  
5 Pozri Ef 4, 15.  
6 Pozri 1Kor 12, 12-27.  
7 Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: cit. dielo, s. 209. 
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odvahou. Podobne aj každý človek má blízko k telesným chorobám a o to viac 
vtedy, ak bez strachu chodí so zdvihnutou hlavou nevšímajúc si ležiacich 
okolo neho. Kým pláva pri priaznivom vetre, nech podáva pomocnú ruku 
tým, ktorí stroskotali na mori. Podobne aj my, kým sme zdraví a máme 
všetkého dostatok, mali by sme pomáhať trpiacim...“1.  

Svätý Gregor keď hovorí o filantropii, nezabúda ani na chudob-
ných. Osnovu jeho myšlienok tvorí Sväté Písmo, predovšetkým Nový 
Zákon. Hovorí: „Ak, podľa učenia Pavla a samotného Christa za prvé 
a najdôležitejšie prikázanie by sme mali považovať lásku ako skrátenie 
zákona a prorokov2; tak prevažná jej časť by mala predstavovať lásku k chu-
dobným, súcit a sústrasť k tým, ktorí sú s nami zo spoločného rodu. Lebo 
žiadna služba nie je tak príjemná Bohu, ako milosrdenstvo....“3.  

Myšlienky svätého Gregora Teológa o význame filantropie 
vyplývajú z jeho vlastnej skúsenosti. Svätý Gregor sa vyznačoval 
veľkým milosrdenstvom ku všetkým a zároveň mal aj jednu cha-
rakteristickú vlastnosť, ktorá v dnešnej spoločnosti chýba. Bol veľmi 
všímavý a podával pomocnú ruku každému – mal sociálne cítenie. 
Táto pasáž veľmi dobre vystihuje, vo vzťahu ku komu aplikoval 
ľudomilnosť a milosrdenstvo svätý Gregor vo svojom živote: „V súla-
de s prikázaním, ktoré hovorí o tom, že sa máme radovať s radujúcimi a pla-
kať s plačúcimi4, mali by sme otvoriť vnútro milosrdenstva všetkým chudob-
ným, a tým, ktorí trpia z ktorejkoľvek príčiny. Ako ľudia, mali by sme 
prinášať ľuďom daň dobročinnosti, nezávisiac na tom, čo ich prinútilo 
prosiť o pomoc: buď vdovstvo, alebo osirelosť, alebo vyhnanstvo zo (svojej) 
vlasti, alebo krutosť panovníkov, alebo bezočivosť vrchnosti, alebo neľud-
skosť zberačov dane, alebo vražedná ruka zbojníkov, alebo chamtivosť 
zlodejov, alebo súpis majetku, alebo stroskotanie lode. Lebo títo všetci majú 
rovnaké právo na (náš) súcit, a takisto sa pozerajú na naše ruky, ako my na 
Božie ruky, keď o niečo prosíme“5.  

Teologické názory Gregora Teológa potvrdzujú fakt, že filantro-
pia v živote kresťana má rôzne formy a nemá žiadne hranice. Svätý 
Gregor častokrát hovorí o milodaroch, dobročinnosti, milosrdenstve 
atď., ale zároveň nás poučuje aj o tom, čo máme robiť, keď nemáme 

                                                 
1 Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: cit. dielo, s. 223. 
2 Pozri Mt 22, 37-40; 1Kor 13, 13.  
3 Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: cit. dielo, s. 207. 
4 Pozri Rim 12, 15. 
5 Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: cit. dielo, s. 207. 
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možnosť aplikovať tieto formy filantropie vo svojom živote. Hovorí, 
že keď nemáme možnosť poslúžiť blížnym, pokúsme sa im pomôcť 
niečím menším, niečím druhoradým, čo neprekročí naše možnosti. 
Napríklad, manuálne pomôcť pri práci, poskytnúť potravu, dať 
oblečenie, priniesť lieky, previazať rany, opýtať sa blížneho na ťažkú 
situáciu, porozprávať sa s ním o trpezlivosti, osmeliť sa vykonať 
čokoľvek podobné. Takýmto konaním utvrdíme našu lásku k Bohu 
a blížnym.1 Z povedaného vyplýva, že filantropia v dielach Gregora 
Teológa má synergický2, ale aj didaktický3 charakter.  

Na záver uvediem duchovný odkaz svätého Gregora, ktorý nám 
pomôže pochopiť, prečo je dôležitá filantropia a milosrdenstvo v ži-
vote kresťana. Svätý Gregor hovorí: „Ak ste sluhovia, bratia a nasle-
dovníci Christovi, a aspoň trochu ma počúvate, tak pokiaľ je ešte čas, 
navštívme Christa, poslúžme Christovi, nasýťme Christa, oblečme Christa, 
prijmime Christa, dajme úctu Christovi, a to nielen prostredníctvom hosti-
ny, ako poniektorí; nielen prostredníctvom voňavého oleja, ako Mária; nielen 
prostredníctvom hrobu, ako Jozef z Arimatey; nielen prostredníctvom vecí 
potrebných pre pochovanie, ako Nikodém, ktorý len čiastočne prejavil svoju 
lásku ku Christovi; nielen zlatom, kadidlom a myrhou, ako ešte predtým 
mudrci. Ale, nakoľko Vládca všetkého „milosrdenstvo chce a nie obeť“4, 
a milosrdenstvo je drahšie ako „vykŕmené baránky“5, tak takéto milo-
srdenstvo prinesme Mu v osobe chudobných a tých, čo sa dnes váľajú po 
zemi, aby potom, čo odtiaľto odídeme, oni nás prijali „do večných sta-
nov“6 samotného Christa, Pána nášho, ktorému (patrí) sláva na veky. 
Amen“7.  

  
 

                                                 
1 Pozri Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: cit. dielo, s. 222-
223. 
2 Pozri KOCHAN, P.: Učenie o synergii v pravoslávnej teológii. In: Pravoslávny 
teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2008, roč. XXXIII (18), s. 82-86. 
3 Pozri KUZYŠIN, B.: Niektoré momenty pedagogických reflexií Aurela Augustína. In: 
Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2008, roč. XXXIII (18), s. 104-110; ŠIP, 
M.: Nové náboženské hnutia ako opozitum voči Cirkvi. In: Pravoslávny teologický 
zborník. PU v Prešove, PBF 2006, roč. XXXI (16), s. 194-200.  
4 Pozri Mt 9, 13. 
5 Pozri Dan 3, 40.  
6 Pozri Lk 16, 9. 
7 Слово 14, о любви к беднымь. In: ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ.: cit. dielo, s. 231. 
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