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VÝZNAM FILANTROPIE  
PODĽA SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO 

 
Pavol KOCHAN 

 
Abstract: The filantrophy of saint John Chrysostom is not only backing to 

paupers but its absolutely be addicted to making everything for neighbour. 

This backing is sitting on great sarcifice of Christ which brought once and 

forever and which is performing on every Holy Liturgy. 

 
V súčasnej spoločnosti sa často skloňuje výraz charitatívna 

služba, pomoc človeku v núdzi. Sú vytvárané rôzne spoločenstvá 
a organizácie, rôzna knižné či mediálne produkty, ktoré sa zaoberajú 
filantropiou a snažia sa rozširovať myšlienku tejto činnosti. Určitý 
pohľad má možnosť priniesť aj kresťanstvo, ktoré vo svojej histórii 
uvádzalo do praxe filantropické perspektívy realizované v rôznych 
podobách. V rámci tejto služby Cirkvi, ktorá vďaka svojej takmer 
2000 ročnej histórii má čo ponúknuť, je nevyhnutné obrátiť svoju 
pozornosť na dielo svätých Otcov, ktorých myšlienky, zachytené 
v zachovaných dielach, vychádzajú predovšetkým z ich života, z ich 
činnosti. Spomenieme tu niekoľko myšlienok svätého Jána 
Zlatoústeho ako jedného z patristických spisovateľov, ktorí nepretr-
žite rozširovali myšlienku filantropie nielen medzi kresťanmi. 

Filantropia svätého Jána Zlatoústeho vyplýva jednak z jeho 
chápania christologicko-antropologického základu celej sociálnej 
práce Cirkvi, ale takisto z jeho osobnej zaujatosti a skúsenosti. Na 
ňom ako na biskupovi hlavného a zároveň najvýznamnejšieho mesta 
Byzantskej ríše bola nevyhnutnosť veľkej družnosti, štedrej pohostin-
nosti a osobnej účasti na spoločenských udalostiach. V jeho osobe 
však vidíme, že tieto širokou verejnosťou chápané „povinnosti“ 
biskupa neboli stotožňované s myslením a teda aj konaním 
samotného Jána.1 Zrejme to bolo podmienené jeho predošlým 
životom mnícha, čiastočne možno jeho povahou. V každom prípade 
však svätý Ján Zlatoústy predstavil službu biskupa ako filantropa, 
                                                 
1 Pozri Жизнь и труды святаго отца нашего Iоанна Златоуста, Архiепископа Констан-

тинопольскаго. In: Творенія святаго отца нашего Iоанна Златоуста, Архiепископа Кон-

стантинопольскаго, въ русскомъ переводе. Томъ первый. Санкт-Петербургъ 1898. s. 
55. 
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ktorý má byť príkladom pre ostatných členov nielen cirkevného 
spoločenstva. Zriekal sa akýchkoľvek pozvánok, snažil sa žiť 
v maximálnej materiálnej skromnosti a prostriedky, ktoré získaval 
používal na charitu. Dvere jeho domu boli vždy otvorené pre 
všetkých ľudí bez rozdielu. Samozrejme väčšina majetných sa stránila 
kontaktu s nemajetnými a inými sociálnymi vrstvami, s čím sa žiaľ 
stretávame aj dnes, preto môžeme povedať, že jeho dom bol vždy 
plný prevažne sociálne slabšími členmi spoločnosti.1 S takýmito 
prvkami kontaktu medzi Cirkvou a nižšími sociálnymi vrstvami sa 
stretávame už pri samotnom začiatku pôsobenia Cirkvi, v prvých 
cirkevných spoločenstvách.2 

V tejto dobe Konštantinopol ako Nový Rím predstavoval 
začiatok rozkvetu, sily a elegancie celej Byzantskej ríše. Bol jedným 
z najbohatších miest sveta, či už architektonicky, kultúrne alebo 
materiálne. Paradoxne napriek tomuto bohatstvu práve tu sa skrý-
vala ešte väčšia bieda, než napríklad v Antiochii a Ríme. V meste 
pôsobili len štyri inštitúcie, ktoré vykazovali prvky filantropie, ale aj 
ich správa a činnosť bola veľmi chaotická.  

Zo strany svätého Jána Zlatoústeho išlo o dosť neobvyklý prejav 
biskupa, nakoľko biskup v tej dobe predstavoval pre mnohých moc, 
bohatstvo a rešpekt. Biskupská katedra bola jednou z najbohatších 
v meste. A práve to využil aj svätý Ján Zlatoústy. Prostriedky, ktoré 
plynuli do pokladne použil na zriadenie nových sociálnych zaria-
dení. Takýmto spôsobom priamo pri chrámoch vznikali nové 
nemocnice, domovy pre siroty a vdovy ako aj pre nemajetných 
a pútnikov. Všetky samozrejme fungovali na filantropickej báze.3 
Nebola to však jediná vec, ktorá svätého Jána zaujímala. Často 
a otvorene kritizoval, tých, ktorí ako prví mali byť obrazom 
kresťanského filantropa. Kritizoval cisársky dvor z prepychu a 
majetku, ktorý nevedel alebo možno nechcel využiť rozumnejšie. Vo 
svojej 1. kázni na 48. žalm hovorí: „Aká nerozumná rozkoš, ktorá je 
nedôstojná kresťanov. Povedz mi, načo nosíš hodvábne rúcha, jazdíš 

                                                 
1 Tamže, s. 55. 
2 Pozri Sk 4, 32–37; 1K 16, 1–3; 2K 9, 6–14 a ďalšie. 
3 Pozri Жизнь и труды святаго отца нашего Iоанна Златоуста, Архiепископа 

Константинопольскаго. In: Творенія святаго отца нашего Iоанна Златоуста, 

Архiепископа Константинопольскаго, въ русскомъ переводе. Томъ первый. Санкт-
Петербургъ 1898. s. 55–56. 
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na zlatom okrášlených koňoch a zdobených žrebcoch? Kôň je 
vyzdobený (až po zem), zlato im leží aj na sedle. Nemé kone nosia 
drahocennosti a majú zlatú uzdu. Nemé kone sú ozdobené a biedny 
(človek), ktorý hynie od hladu stojí pred tvojimi dverami a Christos 
sa mučí hladom! Ó veľká nerozumnosť! Aké ospravedlnenie, aké 
odpustenie získaš, keď Christos stojí pred tvojimi dverami v podobe 
chudobného, ale tebou to ani nepohne?“ 

Ak sa pozrieme na dielo svätého Jána Zlatoústeho, zistíme, že 
jednou z najčastejšie preferovaných tém je milosrdenstvo. Myšlienka 
milosrdenstva má svoj základ v dvoch najdôležitejších prikázaniach 
samotného Isusa Christa: „Milovať budeš Boha celým svojím srdcom 
a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ Práve tu 
nachádzame christologický a antropologický bod pochopenia celej 
kresťanskej charitatívnej služby. Práve to sa stalo tým momentom, od 
ktorého sa odvíja služba blížnym u svätého Jána Zlatoústeho, od 
odkazu Isusa Christa, ktorý počas svojho verejného účinkovania 
neustále nabádal tých, ktorí Ho nasledovali k pomoci blížnym. Tu 
spomenieme napríklad úryvky z evanjelia podľa Lukáša, či Matúša.1 
Tajomná večera, na ktorej bola ustanovená svätá eucharistia pred-
stavuje prínos samotného Christa. Ľuďom, ktorí dovtedy tápali v tme 
a ktorí z duchovnej stránky boli chorí a biedni; ktorí nemali Otca, 
pretože Ho opustili ako márnotratný syn pre svoju pýchu ako farizej 
na modlitbe. V tomto zmysle eucharistia predstavuje dar najväčší zo 
všetkých – obetovanie seba samého pre všetkých. Tak, ako sa 
Christos neustále obetuje pre všetkých nielen duchovne chorých 
a chudobných, tak sa my máme obetovať všetkým svojim blížnym, 
ktorí sú v núdzi podľa príkladu Christa. Potvrdzujú to aj slová 
Christa: „Toto je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako 
som vás ja miloval. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život 
položí za svojich priateľov.“2 Svätý Ján Zlatoústy vo svojej 50. kázni 
na evanjelium podľa Matúša píše: „Christos nám dal na pokrm Svoje 
sväté Telo; Seba Samého predložil ako Obeť. …Ak chceš dať úctu 
Obeti, potom prines svoju dušu, za ktorú bola prinesená Obeť. Svoju 
dušu učiň zlatou. Ak bude horšia než blato a hlina a nádoba (myslí sa 
eucharistická čaša) zlatá, aký z toho budeš mať úžitok? …Cirkev je 

                                                 
1 Lk 6, 20–36; Mt 38–42; 6, 1–4. 
2 Jn 15, 12–13. 



 42  

totiž slávnostné zhromaždenie anjelov. Preto od vás žiadame ako dar 
vaše duše, lebo pre duše Boh prijíma aj ďalšie dary. …Chceš si uctiť 
Christovo Telo? Neprehliadaj, keď vidíš Christa nahým. Aký máš 
úžitok z toho, keď si ho v chráme uctíš hodvábnymi pokrývkami, ale 
mimo chrámu Ho necháš trpieť chladom aj nahotou?1 No v tomto 
zmysle svätý Ján nevidí filantropiu len v materiálnej pomoci 
sužovaným. Tak ako otázku filantropie predkladá Christova Cirkev 
už dvetisíc rokov,2 pred svätým Jánom píše o kresťanskej láske 
k blížnemu v zmysle bezprostrednej pomoci vo svojom Liste ku 
Korintským už svätý Kliment Rímsky, jeden z prvých otcov a uči-
teľov Cirkvi ako aj mnohí ďalší. V 55. kapitole listu uvádza príklady 
takejto pomoci prostredníctvom lásky k Bohu a blížnemu: „Aj 
spomedzi vlastných poznáme mnohých, ktorí sa odovzdali do okov, 
aby iných oslobodili. Mnohí sa odovzdali do otroctva a vezmúc za 
seba hodnotu, živili iných. Mnohé ženy posilnené Božou blahodaťou, 
vykonali mnoho odvážnych skutkov. V čase obkľúčenia mesta 
blažená Judith si vyprosila u starších povolenie ísť do tábora iného 
kmeňa. Išla z lásky k svojej otčine a obkľúčenému ľudu, vystavujúc 
seba nebezpečenstvu, a Pán odovzdal Oloferna do rúk ženy.3 O nič 
menšiemu nebezpečenstvu sa vystavila dokonalá vo viere Ester, aby 
zachránila dvanásť izraelských kmeňov od blížiacej sa záhuby. V 
pôste a pokore prosila vševidiaceho Pána, Boha vekov, ktorý, vidiac 
pokoru jej duše, zachránil ľud, pre blaho ktorého sa vystavila 
nebezpečenstvu.4“5 Tak sa Christova láska, ktorá je viditeľná v obeti 

                                                 
1 СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ: Беседа 35. In: СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН 
ЗЛАТОУСТ. Увещеваю вас, возлюбленные (Избранные беседы). Москва 2008, s. 154–156. 
2 Pozri KUZMYK, V.: Sociálne myslenie a služba v Ruskej pravoslávnej cirkvi v období X.-

XII. storočia. In: Sociálna a charitatívna služba: časopis pre vzdelávanie, teóriu a prax v 
sociálnej práci. Roč. 1, č. 1 (2006), s. 59–61. 
3 Judith 8, 30. 
4 Est kap. 7–8. 
5 „Ἐπιστάμεθα πολλοὺς ἐν ἡμῖν παραδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς δεσμά, ὅπως ἑτέρους 
λυτρώσονται· πολλοὶ ἑαυτοὺς παρέδωκαν εἰς δουλείαν καὶ λαβόντες τὰς τιμὰς 
αὐτῶν ἑτέρους ἐψώμισαν. Πολλαὶ γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάριτος τοῦ 
θεοῦ ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεῖα. Ἰουδὶθ ἡ μακαρία, ἐν συγκλεισμῷ οὔσης τῆς 
πόλεως, ᾐτήσατο παρὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐαθῆναι αὐτὴν ἐξελθεῖν εἰς τὴν 
παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων. Παραδοῦσα οὖν ἑαυτὴν τῷ κινδύνῳ ἐξῆλθεν δι' 
ἀγάπην τῆς πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ὄντος ἐν συγκλεισμῷ, καὶ παρέδωκεν 
κύριος Ὀλοφέρνην ἐν χειρὶ θηλείας. Oὐχ ἥττονι καὶ ἡ τελεία κατὰ πίστιν Ἐσθὴρ 
κινδύνῳ ἑαυτὴν παρέβαλεν, ἵνα τὸ δωδεκάφυλον τοῦ Ἰσραὴλ μέλλον ἀπολέσθαι 
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za ľudstvo vykonanej raz a navždy a rozdávanej na každej liturgii, 
a odpoveď človeka na túto lásku stáva spúšťačom a dynamizujúcim 
prvkom celého kresťanského života vrátane pomoci blížnemu.  
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