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doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. – Hľadanie identity Kristovej
cirkvi
Súhrn: Ak považujeme Krista za jediného Spasiteľa, potom je
nevyhnutné nájsť aj jeho Cirkev, ktorá je jeho tajomným telom,
v ktorom sa spása človeka uskutočňuje. Po dvetisíc rokoch
trvania kresťanstva môžeme sledovať vyše 25 000 rozličných
kresťanských spoločenstiev, ktoré si nárokujú tvrdenie, že sú
Kristom založenou Cirkvou, alebo sú jej súčasťou. Tento článok
prináša metódu, podľa ktorej je potrebné postupovať, ak sa
chce človek zorientovať v tomto množstve cirkví a kresťanských
vierovyznaní, ak chce nájsť Cirkev, ktorú Ježiš Kristus
založil, aby ho spasil.
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K základným bodom kresťanstva patrí tvrdenie, že Ježiš Kristus
je jediný Spasiteľ ľudí a zároveň jeho Cirkev nie je len
akousi organizáciou, ktorá sa združuje okolo jeho učenia, ale
je organizmom, ktorý je nazývaný Kristovým tajomným telom.
Spása človeka je tak podstatne závislá na Kristovi, čo vo
svojich dôsledkoch znamená, že je závislá na správnom

začlenení do jeho tajomného tela. Z toho dôvodu sa javí
hľadanie pravej identity Kristom založenej Cirkvi ako jeden
z najkľúčovejších problémov človeka, ktorý chce byť Kristom
zachránený.
Po mnohých storočiach štiepenia kresťanstva sa problém
nejednoty kresťanstva stal natoľko pálčivým, že na prelome 19.
a 20. storočia sa objavujú snahy hľadať a uskutočniť stratenú
jednotu kresťanov. Rozdiely medzi jednotlivými kresťanskými
vyznaniami sa však ukázali natoľko veľké, že nebolo možné ich
len tak jednoducho prekonať. Preto sa začali objavovať určité
alternatívne pokusy, ako na jednej strane tvrdiť, že Cirkev je
len jedna a na druhej strane zachovať svoje rozmanité
vieroučné pozície.

1.1 Filozofická teória relativizmu
Jedným z pokusov ako vyriešiť tento problém je uplatniť
filozofickú teóriu relativizmu. Táto teória vychádza
z predpokladu, že človek nikdy nebude schopný spoznať
naozajstnú skutočnosť, a tak poznanie absolútnej pravdy je pre
človeka nemožné.[1] Z tohto predpokladu by mal vyplývať fakt,
že nikto z kresťanov si nemôže byť istý, čo Ježiš Kristus učil
a z toho dôvodu je nezmyselné obviňovať kresťanov iného
vierovyznania z omylu či herézy. Všetky kresťanské vyznania sú
prakticky len subjektívne domnienky, v žiadnom prípade si však
nemôžu nárokovať status absolútnej pravdy o tom, čo vlastne
Ježiš Kristus učil. Dialóg medzi jednotlivými kresťanskými
vierovyznaniami sa tak už nie je hľadaním pravdy (ktorú
napokon aj tak nemožno s istotou spoznať), ale stáva sa akýmsi
vzájomným obohacovaním sa o rôzne názory na Kristovo učenie.
Problémom tejto teórie je, že ak sa nemožno s istotou dopátrať
ku Kristovej spasiteľnej náuke, jednotlivé vierovyznania sa
stávajú len pochybnými mienkami, na ktorých by bolo
nezodpovedné postaviť celý svoj život. Teória relativizmu
viery môže zabezpečiť akúsi vzájomnú toleranciu a znášanlivosť
medzi cirkvami na poli výmeny ich vieroučných názorov, zbavuje

však Cirkev schopnosti naplniť svoje vlastné poslanie, ktorým
je zbaviť človeka hriešnosti a priviesť ho k blaženému večnému
životu. Tým sa Cirkev stáva prakticky zbytočnou, prípadne sa
môže zaradiť do množstva rozličných spoločenstiev, ktoré na
základe rôznych praktík len uspokojujú akési psychologické
alebo sociálne potreby človeka.
V konečnom dôsledku by to znamenalo, že Kristus priniesol na
svet zvesť o našej spáse, ale nijako nezabezpečil, aby sa táto
zvesť mohla neporušene rozširovať do sveta, a tak by jeho
spasiteľné dielo bolo zbytočné. Je neprijateľné, aby Boh sa
rozhodol uskutočniť spasiteľné dielo, ktoré je takýmto
spôsobom znefunkčnené.

1.2 Názor, že všetky cirkvi majú pravdivé
učenie

A circle of religious symbols.
Ďalším pokusom, ako zachovať vlastné vieroučné pozície
a zároveň tvrdiť, že kresťanstvo je jednotné, je názor, že
všetky cirkvi majú pravdivé učenie. Množstvo rozličných cirkví
tvorí dokopy jednu Kristovu Cirkev. Ich množstvo zodpovedá
rozličnosti darov Svätého Ducha, ktorý pôsobí v každej cirkvi.
Ako má telo rozmanité údy, tak Svätý Duch svojím rozmanitým
pôsobením spôsobuje rozličnosť cirkví. A rovnako ako
rozmanitosť jednotlivých údov neničí jednotu tela, tak ani
rozmanitosť rôznych cirkví neničí, jednotu Kristovej Cirkvi.
Každá cirkev sa jednoducho vyznačuje svojou vlastnou charizmou
a ňou prispieva k úplnosti Kristovej Cirkvi.[2]

Predpoklad, že jednotlivé kresťanské vierovyznania sa vzájomne
len doplňujú do jediného celku, však až veľmi nápadne odporuje
pozorovanej skutočnosti. Jednotlivé vierovyznania totiž
netvoria akúsi mozaiku, ale vzájomne si v mnohom odporujú
a tak jedno druhé vylučujú. Podstatné rozpory v učení
jednotlivých cirkví nie len že sú zjavné už pri bežnom
pozorovaní, ale vyplývajú aj zo samej podstaty problému, prečo
je vlastne na svete také množstvo cirkví. Je historicky
nepopierateľným faktom, že jednotlivé cirkvi vznikali tým
spôsobom, že sa časť kresťanov odštiepila od ostatného celku,
lebo nesúhlasila s učením, ktoré bolo ostatným celkom
prezentované. [3] Možno len skonštatovať, že teória, podľa
ktorej rozličné vierovyznania tvoria jednotu Kristovej náuky,
nemá základ v realite.

1.3 Teória vieroučného minima
Asi najpopulárnejšou teóriou v protestantskom ekumenickom
hnutí sa stala teória vieroučného minima. Tá tvrdí, že
existuje vieroučné minimum, ktoré cirkev musí vyznávať, aby
mohla patriť do spoločenstva cirkví tvoriacich jednu Kristovu
Cirkev. Toto vieroučné minimum tvorí základ jednoty Cirkvi.
Odklon od tohto minima je odpadnutie od Kristovej Cirkvi.
Naproti tomu, ak jednotlivé cirkvi vyznávajú vieroučné
minimum, vo všetkých ostatných vieroučných otázkach sa môžu
líšiť, takouto odlišnosťou sa totiž neruší jednota Cirkvi.[4]
Vážnym problémom je tu však otázka akým spôsobom možno určiť,
čo je vlastne vieroučné minimum, ktoré človek musí od Krista
prijať. Človek si nemôže jednoducho stanoviť sám, čo mu
Kristus káže veriť, aby bol zachránený. Predstava, že sa zídu
kresťania, aby sa dohodli na tom, čo stačí z Kristovho učenia,
je úplne scestná. Dohodnúť sa dá na čomkoľvek, aj samotné
hlasovanie je len presadenie mienky väčšiny, no ak človek
skutočne chce byť zachránený, nepomôže mu, keď sa bude riadiť
mienkami ľudí, a to ani vtedy, ak mienku zastáva väčšina,
pretože väčšina sa taktiež môže mýliť. Človeku v otázke spásy

môže pomôcť jedine pravda. Spoznať pravdivú Kristovu náuku sa
zjavne nedá tak, že sa ľudia dohodnú na spoločnom názore, ale
jedine tak, že sa človek dopátra k skutočnému pravdivému
Kristovmu učeniu a podľa neho sa bude riadiť.

Všetky tieto pokusy naznačujú, že je hľadanie pravej identity
Kristovej Cirkvi nemožno robiť takto povrchne, pretože buď
dôjdeme k vnútorne rozporným záverom, ako sa to ukázalo
v prípade teórie, podľa ktorej sa jednotlivé vierovyznania
dopĺňajú, alebo dôjdeme len k povrchnému názoru ľudí, ktorý
však chce byť len neodôvodnenou alternatívou k skutočne
pravdivej Kristovej náuke.
To nás zároveň privádza k podstatnému kritériu, na základe
ktorého je možné rozlíšiť skutočnú Kristovu Cirkev od jej
alternatív založených na subjektívnych názoroch a učeniach
ľudí. Pravdivá Kristom založená Cirkev, ktorú Kristus
ustanovil s tým účelom, aby šírila jeho učenie a fungovala ako
ním vedený organizmus (porov. 1Kor 12,12-13.27; Kol 1,18),
nevyhnutne musí byť vyzbrojená nejakým prvkom, ktorý garantuje
neporušenosť Kristovej náuky vo všetkých dobách. V opačnom

prípade by Cirkev bola nefunkčná a prakticky zbytočná, čo by
sa v konečnom dôsledku nevyhnutne muselo vzťahovať na celé
Kristovo spasiteľné dielo. Pripisovať Bohu nezmyselné,
nedomyslené, či zmätočné dielo, by bolo rúhaním voči Bohu
i voči zdravému rozumu.
Ak chceme nájsť Kristovu Cirkev medzi rozličnými kresťanskými
spoločenstvami, ktoré si robia nárok na to, že práve oni sú
Kristovou Cirkvou, musíme zistiť, učenie ktorého z nich
obsahuje prvok, ktorý je schopný zagarantovať bezchybné
uchovávanie Kristovej náuky. Skôr, ako takéto bádanie
uskutočníme, je nevyhnutné upresniť metódu, ktorou budeme
postupovať.

1.4. Existujú tri základné kresťanské
východiská:
katolícke
kresťanstvo,
pravoslávne kresťanstvo a protestantské
kresťanstvo
Prvým problémom je, že vierovyznaní, ktoré sa hlásia ku
kresťanstvu, je vyše 25 000. [5] Preto je nevyhnutné zvoliť
správny systém pri hľadaní identity Kristovej Cirkvi v takomto
množstve možností. Dôležitým momentom je fakt, že toto
množstvo vierovyznaní tvorí istú príbuznosť v rámci spoločného
vieroučného východiska. Možno tvrdiť, že existujú tri základné
kresťanské východiská, z ktorých vyrastajú následne ďalšie
vierovyznania. Prvým základom je katolícke kresťanstvo, ďalším
pravoslávne kresťanstvo a napokon protestantské kresťanstvo.
Kým z katolíckeho kresťanstva po vieroučnej stránke
nevychádzajú žiadne navzájom odlišujúce sa vierovyznania,
z protestantského základu ich vychádza veľké množstvo. Na
začiatku teda je nevyhnutné skúmať samotné kresťanské základy,
z ktorých následne jednotlivé vierovyznania vychádzajú. Ak sa
ukáže, že samotný základ obsahuje náuku o garantovi
odovzdávania Kristovho učenia, potom sa budeme môcť venovať
vierovyznaniam, ktoré z tohto základu vyrastajú. Ak sa však

ukáže, že samotný základ nevyhnutné kritérium o zabezpečení
neporušeného odovzdávania Kristovej náuky neobsahuje, je
zbytočné venovať sa ďalej vierovyznaniam, ktoré z takto
neprijateľného základu vychádzajú.

1.4.1 Kritéria na garanta, ktorý zabezpečuje
neporušené odovzdávanie Kristovej náuky

Ďalším dôležitým bodom v správnej metodológii je stanovenie
základnej charakteristiky, ktorú skutočný garant zabezpečujúci
neporušené odovzdávanie Kristovej náuky musí napĺňať.
V prvom rade musí pochádzať od Boha. Nemôže byť
ustanovený na základe akejsi dohody ľudí nezávisle od
Božieho ustanovenia. Bez takéhoto Božieho ustanovenia by
nemohol byť vierohodný. Ľudia by sa mohli totiž dohodnúť
na čomkoľvek.
Takýto garant musí byť tiež verejne známy. Neznámy
garant, ku ktorému by sa nedalo dopátrať, by bol
prakticky zbytočný.
A napokon takýto garant musí byť funkčný. Musí
disponovať fungujúcim spôsobom, vďaka ktorému je možné

neporušene odovzdávať Kristovu náuku z pokolenia na
pokolenie.

1.5 Katolícke vierovyznanie a jeho garant
odovzdávania neporušenej Kristovej náuky
Ako prvé vierovyznanie, ktoré sa hlási ku kresťanstvu, sme
spomenuli katolícke. Toto vierovyznanie súhlasí s tvrdením,
podľa ktorého Kristus svoju náuku musel zabezpečiť prvkom,
ktorý zagarantuje neporušené rozširovanie jeho náuky. Podľa
tohto vyznania je takýmto garantom rímsky biskup.
Náuka o primáte rímskeho biskupa je najpresnejšie zhrnutá
v štyroch dogmách Prvého vatikánskeho koncilu, ktoré majú
v katolíckom vierovyznaní status Bohom zjavených právd. Prvá
z týchto dogiem hovorí: „Kto teda tvrdí, že svätý apoštol
Peter nebol ustanovený Kristom Pánom za knieža všetkých
apoštolov a za viditeľnú hlavu celej bojujúcej Cirkvi, alebo
že od toho istého Pána nášho Ježiša Krista priamo
a bezprostredne prijal iba čestný primát, nie však primát
pravej a vlastnej jurisdikcie, nech je exkomunikovaný.“[6]
Táto dogma je zároveň katolíckou interpretáciou biblických
textov, kde Kristus nazýva Petra Skalou, na ktorej postaví
svoju Cirkev (porov. Mt 16, 16-19), tvrdí, že po svojom
obrátení bude posilňovať bratov (porov. Lk 22,31-32) a zveruje
mu svoje ovce, aby ich pásol (porov. Jn 21,15-17). Dôležitou
pripomienkou je odmietnutie výlučne čestného Petrovho
primátu.[7] Čestný primát by totiž nemal žiadny praktický
účinok, a tak by ani nemohol byť považovaný za nejakého
záväzného garanta neporušeného odovzdávania Kristovej náuky.
Ďalšia dogma vyhlasuje, že tento Petrov primát prechádza na
jeho nástupcov, rímskych biskupov: „Kto teda tvrdí, že nie
z ustanovenia samého Krista Pána, teda že nie podľa božského
práva má svätý Peter trvalých nástupcov v primáte nad celou
Cirkvou, alebo že rímsky veľkňaz nie je v tomto primáte
nástupcom svätého Petra, nech je exkomunikovaný.“[8]

Bez prechádzania úradu Petrovho primátu na jeho nástupcov by
sa prakticky funkčnosť garanta odovzdávania Kristovej náuky
stratila smrťou apoštola Petra. Ako sme však uviedli vyššie,
Garant odovzdávania neporušenej Kristovej náuky musí
nevyhnutne spĺňať podmienku, že je schopný túto náuku
odovzdávať po všetky pokolenia.
Tretia dogma definuje rozsah pápežskej moci, ktorej má každý
kresťan preukazovať poslušnosť: „Keby teda niekto povedal, že
rímsky veľkňaz vlastní iba úrad dozoru alebo usmerňovania,
a nie plnú a najvyššiu moc jurisdikcie v celej Cirkvi, a to
nie len vo veciach, ktoré sa týkajú viery a mravov, ale aj
tých, ktoré sa týkajú disciplíny a riadenia Cirkvi rozprášenej
po celom svete; alebo (kto hovorí), že má iba väčší podiel,
nie však celú plnosť tejto najvyššej moci; alebo že táto jeho
moc nie je riadna a bezprostredná tak nad všetkými
jednotlivými cirkvami, ako aj nad všetkými jednotlivými
pastiermi a veriacimi, nech je exkomunikovaný.“[9]

1.5.1 Za akých okolností interpretuje rímsky
biskup Kristovu náuku zbavenú akejkoľvek možnosti
omylu

Napokon štvrtá dogma sa zameriava na podstatu celého nášho
problému. Vymedzuje, kedy a za akých okolností interpretuje
rímsky biskup Kristovu náuku zbavenú akejkoľvek možnosti
omylu: „ My, verne zachovávajúc Tradíciu obdržanú od počiatku
kresťanskej viery, na slávu nášho Boha Spasiteľa, na
povznesenie katolíckeho náboženstva a na spásu kresťanských
národov, so schválením posvätného koncilu učíme a definujeme
ako Bohom zjavenú dogmu: Keď rímsky pontifik hovorí ex
cathedra, to znamená keď v úlohe pastiera a učiteľa všetkých
kresťanov so svojou najvyššou apoštolskou autoritou definuje
učenie o viere alebo mravoch, ktorého sa má pridržiavať celá
Cirkev, vtedy vďaka božskej asistencii, ktorá mu bola
prisľúbená vo svätom Petrovi, vlastní tú neomylnosť, ktorou
chcel mať vystrojenú svoju Cirkev božský Vykupiteľ pri
definovaní učenia o viere alebo mravoch; a preto takéto

definície rímskeho pontifika sú nezmeniteľné samy zo seba,
a nie pre dohodu Cirkvi. Ak by sa však
niekto opovážil
protirečiť tejto našej definícii, čo nech Boh odvráti, nech je
exkomunikovaný.“[10]
Dôležitou zmienkou v spomínanej tretej dogme je tvrdenie, že
rímsky veľkňaz má najvyššiu moc v oblasti viery, mravov, ako
aj v oblasti disciplíny a riadenia úplne celej Cirkvi
a nejedná sa len o jeho podiel na tejto najvyššej moci, ale
o celú plnosť tejto moci, pričom ak v oblasti viery a mravov
hovorí pápež s najvyššou učiteľskou mocou, teda keď v úlohe
učiteľa všetkých kresťanov so svojou najvyššou apoštolskou
autoritou definuje učenie, ktorého sa má pridržiavať celá
Cirkev, táto moc je obdarovaná neomylnosťou. Vyhlásenie
o celej plnosti najvyššej moci, ktorou disponuje pápež,
vylučuje tvrdenie, podľa ktorého by bol rímsky veľkňaz povinný
radiť sa s niekým alebo žiadať si od niekoho dovolenie urobiť
niečo v oblasti viery, mravov, disciplíny, alebo riadenia
Cirkvi, akoby pápež mal len podiel najvyššej moci, a plnosť
moci by vlastnil len spolu s nejakým ďalším subjektom, či už
by to malo byť kolégium biskupov, všeobecný koncil, či
spoločenstvo veriacich. Vyhlásením, že pápež má celú plnosť
najvyššej moci nad Cirkvou, je potvrdené, že ak by niečo
nariadil Cirkvi hoci aj bez predošlej porady, odporúčania, či
dovolenia kohokoľvek, alebo odvolania sa na kohokoľvek, jeho
nariadenie je platné a záväzné.[11]
Katolícke vierovyznanie teda explicitne obsahuje učenie
o prvku, ktorý garantuje neomylné odovzdávanie Kristovej náuky
všetkým generáciám. Podľa tohto vierovyznania je tento prvok
ustanovený samotným Kristom, je verejne dostupný a známy
a funguje prostredníctvom vyhlásení rímskeho biskupa podľa
zásad uvedených v štvrtej spomínanej dogme.

1.6

Pravoslávne

vierovyznanie

a

jeho

garant odovzdávania neporušenej Kristovej
náuky

Ak hľadáme učenie o prvku, ktorý garantuje neomylné
odovzdávanie Kristovej náuky v pravoslávnom vierovyznaní,
nenachádzame síce systematicky vypracovanú náuku o tejto
problematike, predsa však možno badať, že pravoslávni
kresťania si uvedomujú nevyhnutnosť takéhoto prvku. Ako prvú
odpoveď na otázku garancie pravého Kristovho učenia v Cirkvi
si môžeme všimnúť tvrdenie, že čistotu Kristovho učenia
v Cirkvi zaručuje Svätý Duch, ktorý je neustále v Cirkvi
prítomný.[12] Tu by však bolo možné povedať, že s podobným
tvrdením by súhlasili aj katolícki kresťania, keďže neomylnosť
vyhlásení rímskeho biskupa je podľa štvrtej dogmy Prvého
vatikánskeho koncilu garantovaná práve asistenciou samotného
Boha. Pravoslávni kresťania však takúto neomylnosť rímskemu
biskupovi nepriznávajú, a tak vyvstáva otázka, akým spôsobom
sa táto garancia Svätého Ducha neporušenosti Kristovho učenia
v praxi prejavuje. V pravoslávnej teológii nachádzame

tvrdenie, že Svätý Duch pôsobí v Cirkvi ako v celku. Je to
teda Cirkev ako celok, kto neomylne uchováva a interpretuje
Kristovu náuku. [13] Prax však nevyhnutne volá po odpovedi na
otázku, ako sa Cirkev ako celok môže vyjadriť. Ak vzniknú dve
protichodné mienky o tom, čo vlastne Kristus v konkrétnej veci
učil, ako možno od Cirkvi ako celku získať jednoznačnú
odpoveď? Hlasom Cirkvi je podľa pravoslávnych kresťanov jej
najvyšší orgán – Všeobecný snem, na ktorom je cirkevné
spoločenstvo zastúpené prostredníctvom svojich biskupov.[14]
Vyjadrenia „Cirkvi ako celku“ môžeme teda spoznať vo
vyhláseniach všeobecných snemov, ktoré tvoria biskupi –
zástupcovia všetkých kresťanov.[15]
Pravoslávni kresťania sa tak vo všeobecnosti hlásia k učeniu
siedmych všeobecných snemov, ktoré sa odohrali v priebehu
prvého tisícročia. Ak vezmeme do úvahy kritérium, podľa
ktorého garant neomylného odovzdávania Kristovej náuky musí
byť nevyhnutne ustanovený Bohom, o všeobecných konciloch ako
o spôsobe ustanovenom Bohom by sme uvažovať mohli. Keď
v apoštolských časoch nastal v Cirkvi spor, či kresťania
z pohanov majú, alebo nemajú dodržiavať Mojžišov zákon,
apoštoli sa zišli na sneme v Jeruzaleme, kde tento problém
prejednávali. Napokon vyhlásili, že k záveru došli za
asistencie Svätého Ducha (porov. Sk 15,28). Ak apoštoli sú
priamymi sprostredkovateľmi Kristovej náuky, môžeme brať do
úvahy, že zvolili a Cirkvi odovzdali taký postup, aký im
stanovil Kristus. Veď práve od apoštolov vieme všetko, čo
Kristus učil. Zároveň môžeme skonštatovať, že všeobecné snemy
sú verejne známe a ich závery verejne dostupné, čo spĺňa aj
ďalšie kritérium pri hľadaní prvku zabezpečujúceho neomylné
odovzdávanie Kristovej náuky.

1.6.1 Podľa akého kritéria možno stanoviť, ktorý
koncil je všeobecný u pravoslávnych kresťanov
Problémom všeobecných snemov je však ich funkčnosť pri
spoľahlivom odovzdávaní Kristovho učenia. V priebehu prvého
tisícročia sa totiž odohralo viac než len pravoslávnymi

kresťanmi uznávaných sedem koncilov. Otázkou teda je, podľa
akého kritéria možno stanoviť, ktorý koncil je všeobecný a tak
jeho vyjadrenia sú neomylnou interpretáciou Kristovej náuky,
a ktoré koncily si svoju všeobecnosť a neomylnosť len neprávom
nárokujú.
V pravoslávnej literatúre sa môžeme stretnúť s niekoľkými
pokusmi, ako tento problém riešiť. Pravoslávni kresťania
ukazujú na historický fakt, že závery všeobecných koncilov
podpisovali a schvaľovali byzantskí cisári. Známy je problém
Efezského koncilu, ktorý odsúdil Nestoriovu náuku v roku 431.
Nestoriovi prívrženci si zvolali svoj protikoncil, ktorý ho
rehabilitoval a následne sa čakalo, ktorý z týchto dvoch proti
sebe stojacich koncilov cisár uzná za platný.[16] Faktom však
je, že byzantský cisár Konštantín V. nie len uznal, ale aj
z vlastnej iniciatívy organizoval koncil v Hierii v roku 754.
Tento koncil, ktorý schváli ikonoklasmus však pravoslávni
kresťania za všeobecný neuznávajú a tak uznanie byzantského
cisára nemôžu seriózne považovať za
všeobecného koncilu od heretického.

kľúč

k

rozoznaniu

Všeobecný snem od falošného nemožno rozlíšiť ani podľa
množstva zúčastnených. Na falošnom koncile v Efeze roku 476 sa
zúčastnilo okolo 500 biskupov. Naopak na všeobecnom Prvom
konštantinopolskom koncile to bolo len okolo 150 účastníkov.
Podobne o všeobecnosti koncilu evidentne nerozhoduje ani
zastúpenie z celej Cirkvi. Na Prvom konštantínopolskom koncile
bolo zastúpenie výlučne z Konštantínopolského patriarchátu. To
však nijako nebráni pravoslávnym kresťanom uznávať tento snem
za všeobecný.
Bývalo zvykom, že nasledujúci snem potvrdzoval platnosť
predošlého.[17] Takéto pravidlo sa však samozrejme nedá použiť
pri rozoznávaní, ktorý snem je všeobecný a ktorý falošný.
Otázku, či je prvý snem všeobecný, alebo nie, by totiž musel
rozriešiť až nasledujúci, teda druhý snem. Jeho potvrdenie by
však bolo dôveryhodné jedine v prípade, že tento druhý snem je
všeobecný. Jeho všeobecnosť by však musel potvrdiť až
nasledujúci, teda tretí snem. Jeho vierohodnosť však opäť
závisí od jeho všeobecnosti, ktorú by musel následne potvrdiť
až štvrtý snem v prípade, že sa zas piatym snemom dokáže jeho
všeobecnosť. Takto nám logicky vzniká rad, ktorý podmienku
uznania všeobecnosti akéhokoľvek snemu odsúva do nekonečna.
Rovnako za všeobecný koncil nemôže byť uznaný výlučne ten, na
ktorom všetci účastníci došli k jednomyseľnému záveru. Takéto
niečo sa v histórii totiž nikdy nestalo.[18]

1.6.1 Teória pravoslávnych kresťanov prijatia
snemu celou Cirkvou
Napokon najčastejším vyjadrením pravoslávnych kresťanov pri
rozoznávaní všeobecnosti snemu je pravidlo, podľa ktorého
o všeobecnosti rozhoduje všeobecné
prijatie jeho záverov
celou Cirkvou. [19] Ani jeden zo siedmych snemov, ktoré
pravoslávna Cirkev uznáva za všeobecné, však neboli prijaté
celým cirkevným spoločenstvom. Dokonca možno povedať, že práve
nesúhlas istej skupiny kresťanov so záverom snemu možno vždy
očakávať. Snem totiž zo svojej podstaty je vyhlásením toho, že

niektorí kresťania majú pravú vieru a niektorí ju nemajú.
Každý z týchto siedmych snemov bol totiž vyvolaný roztržkou
medzi kresťanmi a svojimi závermi sa vždy postavil na stranu
jednej z dvoch kresťanských skupín. Ťažko bolo možné očakávať,
že skupina kresťanov, ktorú snem označí ako nepravovernú,
okamžite zmení svoj postoj a prijme závery snemu. Prax bola
taká, že mnohí kresťania zostali stáť na svojej pozícii
napriek vyhláseniu snemu, a tak snem vyhlásil tých, ktorí sa
mu odmietli podriadiť, za odpadlých od pravej viery. To však
robili aj snemy, ktoré pravoslávni kresťania nepovažujú za
pravoverné a všeobecné.[20]
Teória prijatia snemu celou Cirkvou je teda nefunkčná. Istým
pokusom zachrániť túto teóriu by mohlo byť tvrdenie, že snem
je vtedy všeobecný, keď je prijatý všetkými pravovernými
kresťanmi. Ako však neomylne zistíme, ktorí sú tí pravoverní
kresťania? Na túto otázku pravoslávni kresťania nemajú
odpoveď. Tvrdiť, že sú to tí, ktorí prijímajú závery siedmych
všeobecných koncilov, nikam nevedie. Je to len argumentovanie
do kruhu: Pravoverní kresťania sú tí, ktorí prijímajú závery
siedmych všeobecných koncilov[21] a všeobecné koncily sú tie,
ktoré schvália pravoverní kresťania. Takéto argumentovanie
nevedie k platnému záveru.
Všeobecné

snemy

tak

nemôžu

byť

garantom

neomylného

odovzdávania Kristovej náuky, pretože samé potrebujú nejakú
normu, podľa ktorej by mohlo byť neomylne rozoznané, ktorý
koncil je a ktorý nie je všeobecný. Takúto normu, ktorá by
pochádzala od Boha, bola
verejne známa a funkčná však
v pravoslávnom učení neexistuje. To je dôvod, prečo sa
pravoslávne vierovyznanie diskvalifikuje z možnosti, že by
mohlo byť pôvodným a pravoverným učením pochádzajúcim od
Krista.

1.7 Protestantské vierovyznanie a jeho

garant odovzdávania neporušenej Kristovej
náuky

Ostáva napokon zhodnotiť základ vierovyznania, z ktorého
vychádzajú učenia protestantských kresťanských spoločenstiev.
Samozrejme aj protestantské kresťanstvo uznáva, že musí
existovať prvok, ktorý s neomylnou istotou zabezpečí
odovzdávanie Kristovej náuky všetkým pokoleniam.[22]
Týmto
prvkom má byť podľa protestantských vierovyznaní výlučne Sväté
písmo. [23]
O Svätom písme možno prehlásiť, že je to prvok, ktorý je
verejne známy a dostupný. Kresťania považujú Sväté písmo za
Bohom inšpirované spisy, a tak by sa dalo povedať, že Písmo
pochádza od Boha. Hlbší pohľad na túto problematiku nám však
nedovoľuje takéto okamžité prehlásenie. Je tu totiž otázka, na
základe čoho môžeme považovať Písmo za Bohom inšpirované. Ak
by bola prípustná možnosť, že Písmo napísal Kristus, alebo
dokonca že ho spísali a zostavili apoštoli ako priami Kristovi

svedkovia, mohli by sme skonštatovať, že Písmo je Bohom
ustanovené ako norma pravdy. Je však historicky nevyvrátiteľný
fakt, že Písmo nezostavil ani Kristus, ani apoštoli, ba
dokonca, že všetky spisy Písma apoštoli ani nenapísali.
Spolu s pravými apoštolskými spismi sa už od počiatkov Cirkvi
začali šíriť aj apokryfné, alebo neinšpirované spisy, ktoré si
nárokovali autoritu Božieho slova. Aby Cirkev zozbierala do
jednej zbierky všetky známe Sv. Duchom inšpirované knihy a
odlíšila ich od ostatných spisov, stanovila kánon – pravidlo,
ktoré túto zbierku pravých Písem určovalo.
Prvýkrát spomenul kompletný zoznam novozákonných kanonických
biblických kníh až Atanáz z Alexandrie v roku 367 vo svojom
39. sviatočnom liste. Hoci tento list mal záväznosť len pre
jeho alexandrijskú diecézu, k tomuto jeho kánonu sa v roku 382
priklonila aj Rímska synoda, v roku 393 synoda v Hyppo a v
roku 397

v Kartágu.[24]

Z uvedeného je zrejmé, že na to, aby Sväté písmo mohlo byť
správne zostavené bez vieroučne mylných spisov, bolo
nevyhnutné s neomylnou istotou rozoznať tie spisy, ktoré Bohom
inšpirované sú. Tu nám však vyvstáva nevyhnutná potreba
nejakej ďalšej neomylnej normy popri Svätom písme, podľa
ktorej je možné toto neomylné roztriedenie spisov uskutočniť.
Podľa protestantského vierovyznanie však jedinou neomylnou
normou je práve a výlučne Sväté písmo.
Tu sa dostáva protestantské učenie Sola Scriptura do rozporu.
Písmo je podľa tohto učenia jedinou neomylnou normou. Aby však
mohlo byť vierohodné, potrebuje ďalšiu neomylnú normu, podľa
ktorej by mohlo byť správne zostavené. Protestantské
vierovyznanie nedovoľuje domnievať sa, že zostavovatelia
biblického kánonu boli neomylní, keďže neomylné je len Písmo.
Ak však neboli neomylní, prípadne ak nad nimi niekto neomylný
evidentne nebdel, mohli sa pomýliť pri zostavovaní biblického
kánonu a tak samotný pilier vierohodnosti protestantských
vierovyznaní sa stáva pochybným, a tým sa rúca aj akékoľvek

protestantské vierovyznanie postavené na zásade Sola
Scriptura, i možnosť, že by niektorá cirkev, ktorá je
nositeľkou tohto vierovyznania, mohla byť Cirkvou založenou
Ježišom Kristom.

1.8 Späť ku katolíckemu vierovyznaniu a
rímskemu biskupovi

To nás privádza naspäť ku katolíckemu vierovyznaniu, ktoré nám
ako prvok zabezpečujúci neomylné odovzdávanie Kristovej náuky
predstavuje rímskeho biskupa. Proti tejto možnosti sa objavujú
námietky, podľa ktorých rímski biskupi sa nemôžu byť
považovaní za neomylných, pretože v histórii sa dopustili
rôznych omylov. Tu však treba pripomenúť, že neomylnosť
pápežov nie je nevyhnutná v absolútnej miere, ale výlučne len
pri interpretovaní Kristovho učenia a to tiež len vtedy, „keď

rímsky pontifik hovorí ex cathedra, to znamená keď v úlohe
pastiera a učiteľa všetkých kresťanov so svojou najvyššou
apoštolskou autoritou definuje učenie o viere alebo mravoch,
ktorého sa má pridržiavať celá Cirkev.“ [25] Omyl, ktorého by
sa rímsky biskup dopustil za týchto okolností, sa nedá
s neomylnou istotou dokázať.
Ďalším argumentom proti neomylnosti rímskeho biskupa je
tvrdenie, že state z Písma, na ktoré sa katolícki kresťania
odvolávajú pri obhajobe primátu, sa dajú interpretovať aj inak
a v histórii boli interpretované v rozpore s katolíckou
vieroukou aj význačnými kresťanskými osobnosťami. [26] Aj keď
pripustíme že biblický text by mohol byť interpretovaný aj
inak, nič to nehovorí o tom, ktorá interpretácia je tak
správna. Ani najväčšie osobnosti Cirkvi, ak im neprisúdime dar
neomylnosti, nemôžu byť rozhodujúcou autoritou pri
posudzovaní, ktorá interpretácia z niekoľkých možných je práve
tá správna. Stále tak musíme pripustiť, že katolícka
interpretácia je možná. A ak vezmeme do úvahy, že odmietnutie
katolíckej interpretácie by znamenalo odmietnutie neomylnosti
rímskeho biskupa, v konečnom dôsledku by to znamenalo popretie
pravosti celého kresťanstva. Ako sme videli, rímsky biskup nám
zostal ako posledná možnosť pri hľadaní, čo by mohlo byť
garantom neomylného odovzdávania Kristovej náuky. Rímsky
biskup sa ukazuje ako prvok, ktorý nemá alternatívu. Možno
teda tvrdiť, že katolícka interpretácia biblických textov
v prospech primátu je možná. A ak zohľadníme, že akákoľvek
interpretácia popierajúca primát rímskeho biskupa znamená
podvrátenie celého kresťanstva, katolícka interpretácia sa
javí ako jediná možná.
Podobne je to s historickými námietkami proti primátu rímskeho
biskupa. Môžeme sa stretnúť s tvrdením, že v histórii
nariadenia pápežov neboli vždy rešpektované. Tento fakt býva
interpretovaný tak, že pápeži si len uzurpovali právomoc
rozhodovať v celej Cirkvi, ale mnohé kresťanské spoločenstvá
vedomé si svojej nezávislosti od rímskeho biskupa tieto

mocenské pokusy rímskych biskupov nebrali do úvahy. [27] Vďaka
historickej metóde sa skutočne môžeme dopracovať k tvrdeniu,
že mnohé kresťanské spoločenstvá v histórii nerešpektovali
nariadenia a učenie rímskych biskupov. Historická metóda nám
však nič nemôže povedať na otázku, či rímskych biskupov
rešpektovať mali, alebo nemali. Ak sa o niečo také pokúša,
prekračuje svoje kompetencie a metodologické možnosti.
V zásade existujú dve možnosti, ako interpretovať historické
nerešpektovanie rímskych biskupov. Prvá možnosť je, že Rímski
biskupi skutočne nemali žiaden primát ani kompetenciu nad
ostatnými kresťanmi, a tak ostatní kresťania ani nemali dôvod
rímskych biskupov rešpektovať. Druhou možnou interpretáciou je
tvrdenie, že rímsky biskupi primát vždy mali a tak
nerešpektovanie ich nariadení treba vysvetľovať jednoducho ako
neposlušnosť kresťanov.
Ak si uvedomíme, že prvá interpretácia by znamenala popretie
akejkoľvek možnosti existencie garanta neomylného odovzdávania
Kristovej náuky v kresťanstve, a tak v konečnom dôsledku
likvidáciu samotného kresťanstva (keďže rímsky biskup nemá
alternatívu), druhá interpretácia sa javí ako jediná možná.

To nás privádza k záveru, že Kristom založená Cirkev, ktorá je
nositeľkou skutočného a neporušeného Kristovho učenia, je
výlučne tá, ktorá vo svojom učení obsahuje, že prvkom, ktorý
garantuje neomylné odovzdávanie Kristovej náuky, je rímsky
biskup.
Článok bol publikovaný v: The search for the identity of the
Church of Christ, E-Theologos [elektronický zdroj] :
theological revue of Greek Catholic Theological Faculty, Vol.
3, no. 1 (2012), online, s. 107-121, ISSN: 1338-1350.
Viac informácii k danej téme sa si môžete prečítať v knihe
Katolícka cirkev ako prostriedok záchrany ľudí od o. Štefana
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