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Ekleziológia je systematická náuka o Cirkvi, ktorá sa ináč nazýva aj 
teológiou o Cirkvi alebo reflexiou o Cirkvi. Termín ekleziológia 
zaviedol Angelus Silesius /1677/. Medzi ekleziológmi sa rieši spor, či 
ekleziálne povedomie kresťanov pochádza od samého Christa, či ju 
vytvorili sami vyznavači na základe skúsenosti Osoby a histórie Isusa 
Christa a následovne, či v spisoch Nového Zákona sa nachádza 
predvedecký obsah, ktorý by sa dotýkal Cirkvi, alebo či tam vystupuje 
hoci najjednoduchšia náuka o Cirkvi. 
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 Podľa súčasných výskumoch treba na obidve otázky odpovedať synteticky. Svätý 
Duch vytvoril jednoliate prostredie zjavenia o Cirkvi, kde existovalo spoločenstvo medzi 
vedomím Isusa Christa a jeho učeníkmi a kde sa nachádzali prvotiny teologických ideí, hoci 
v jazyku prvotnej kerygmy, lebo slová Svätého Písma skrývajú v sebe veľké bohatstvo 
kresťanskej udalosti. 

 

Katolícka ekleziológia 
Katolícka ekleziológia tvorí jeden zo základných traktátov, hoci stále sa pretvára. Vo 

Svätom Písme nachádzame ekleziálne a ekleziologické prvky: Božie kráľovstvo a kráľovstvo 
Syna človeka /Mt 4, 17; 10, 7; 16, 18.28; 18, 1.18; Mk 9, 1/, história spásy, ktorá sa 
zrealizovala v Isusovi Christovi, historickom a popaschálnom /Lk 24, 5-47; Sk 1, 1-8; 2, 22-
36; 3, 19-26; 16, 7/, spoločenstvo učeníkov s Isusom a vytváranie skrze nich prostredie bytia 
v Isusovi Christovi, čo tvorí konsekvenciu tajomstva vtelenia /Jn 1, 1-14; 17, 10; 1 Jn 1, 2-4/, 
telo Christa, ktoré vytvára z veriacich živý organizmus, ktorého hlavou je Christos, on je 
novým Adamom ľudstva /Gn 5, 15; 1 Kor 15, 22-26; Ef 1, 3-14.20-23; 5, 27/, nový 
spoločenský náboženský život, ktorý sa rozvíja na základe kerygmy Isusa /kresťanská praxis; 
pastierske listy: 1 Tim, 2 Tim, Tit/, Boží ľud zrodený Božím Slovom, v poslušnosti voči tomu 
slovu vo viere, krste milosti /1 Pt 1, 1.12; 2, 8-10.25; 5, 13/, spravodliví majú účasť na 
božsko-ľudskej dráme histórie sveta v Christovi a obyvatelia Božieho mesta, ktorí bojujú na 
život a smrť s Mestom-Babylonom /anti-cirkvou/ /Sk 1, 1-6; 3, 5; 12, 1-6; 13, 8; 14, 13; 16, 
15; 17, 1-18; 18, 1-24/. 

Ekleziológia sa pri svojom rozvoji opiera na ideách ako vyvolený národ, sväté 
zhromaždenie, spoločenstvo, Christove telo, Boží ľud, spoločnosť. Na začiatku existencie 
Cirkvi ekleziálne povedomie sa koncentrovalo na jednoduché obrazy a metafory: Boží národ, 
dvanásť pokolení, nový Izrael, svätý zvyšok Izraela, Pánova vinica, sväté mesto, sväté 
zhromaždenie, Božie vlastníctvo, Boží dom, Božie kráľovstvo, zasľúbená krajina, Pánova 
snúbenica. Pavol rozvíja starozákonnú myšlienku svätého zvolania, svätého vyvolenia-
povolania /hebr. kahal, gr. ekklesia, lat. eccklesia/. Je to konkrétne zhromaždenie zvolané 
Bohom Otcom v posledných časoch v Christovom Duchu. Sv. Ignác Antiochijský použil 
spojenie katolícka cirkev /he katholike ekklesia; Epistula ad Smyrnaeos 8, 2/. Pravdepodobne 
prvou ekleziológiou bol stratený spis sv. Melitona zo Sárd /+ 190/ Peri ekklesias /O Cirkvi/.   

Najviac sa rozšírila idea svätej, Christovej spoločnosti, hlavne v kultúre Rímskej ríše 
/societas, civitas, imperium sacrum/. Tu mal význam termín gr. polys, lat. civitas-mesto, štát, 



samostatné spoločenstvo /sv. Augustín, De civitate Dei/. V stredoveku bola rozšírená idea 
Cirkvi ako konkrétnej empirickej spoločnosti /napr. Bonifác VIII. Unam sanctam/. Prvý 
systematický a všeobecný traktát napísal Juan de Torquemada Summa de ecclesia /okolo 
1450/. Protestantizmus priniesol vyhrotený dualizmus medzi viditeľnou a neviditeľnou 
cirkvou. Tridentský koncil, poľský kardinál Stanisław Hozjusz /1504-79; autor diela 
Confessio fidei catholicae christiana/, svätý Róbert Bellarmín /1542-1621/, začali bojovať o 
jednotu týchto dvoch prvkov Cirkvi, pričom zdôrazňovali empirickú a eticko-právnu stránku 
Cirkvi. Tak vznikla ekleziológia, v ktorej katolíci bránili viditeľnú a neviditeľnú stránku 
Cirkvi. Vznikla polemická a dogmatická ekleziológia. Tvorca obidvoch smerov bol svätý 
Irenej z Lyonu /+202/, autor Adversus haereses. V XVIII. sa začína rozvíjať dogmatická a 
apologetická ekleziológia. Po II. vatikánskom koncile fundamentálna teológia nemá 
polemický, ale teologický charakter. I. vatikánsky koncil rozvinul myšlienku societas. Ideu 
societas perfecta rozvíjal Lev XIII. /1878-1903/. Dogmatická konštitúcia Lumen gentium II. 
vatikánskeho koncilu je prvým oficiálnym stanoviskom učiteľského úradu Cerkvi o 
ekleziológii. V svojej podstate sa opiera  na idei societas, ale zostala obohatená ideou Božieho 
ľudu, mystického Christovho tela, spoločenstva, tajomstva. Katechizmus katolíckej Cirkvi 
/KKC/ rozvíja tiež ideu svätyne Svätého Ducha /KKC 797-801, 809/. 

Existovala prastará rímska a stoická tradícia, že ľudská spoločnosť je jedným 
človekom a jedným organizmom. Svätý Pavol to využíva a rozvinul ideu Cirkvi ako 
Christovho tela, ktoré má obsiahnuť celé ľudstvo. To idea bola prítomná v časnom 
stredoveku, rozvinula sa v Tübingenskej a rímskej škole. No po I. vatikánskom koncile idea 
mystického Christovho tela sa hodnotila negatívne; až Pius XII. v encyklike Mystici corporis 
/1943/ podporil túto ideu. Na II. vatikánskom koncile získala prvé miesto idea Božieho ľudu 
/latinskí Otcovia populus gentium/. V stredoveku túto myšlienku rozvíjal Savonarola 
/Triumphus crucis/, neskôr upálený pre kritiku vtedajšej administrácie a Hugo Grotius v diele 
De veritate religionis christianae. II. vatikánsky koncil spomína Cirkev ako spoločenstvo /gr. 
koinonia, lat. communitas, communio/. Túto ideu rozvíjal od roku 1986 pápež Ján Pavol II.. 
Ratzinger v liste Communionis notio spomína, že idea spoločenstva dopĺňa ideu Božieho ľudu 
a Christovho tela.  

Ekleziologické disciplíny 
Dogmatická ekleziológia hovorí o Cirkvi z hľadiska dogmatických právd. 

Fundamentálna ekleziológia ukazuje, že kresťanstvo a  Cirkev má Christov charakter. 
Právnická ekleziológia ukazuje tiež, že živá Cirkev je zdrojom svojho práva. Pastorálna 
ekleziológia sa koncentruje na spôsoby, ako aplikovať spásne Christove dielo v Cirkvi a cez 
Cirkev. Sociologicko-historická ekleziológiu možno vidieť v teológii oslobodenia a 
v kresťanských socializmoch. Liturgická ekleziológia chápe Cirkev ako realizáciu a 
aktualizáciu histórie spásy v znakoch, v čase a v priestore. Morálna ekleziológia chápe 
kresťanstvo v eticko-morálnych kategóriach. Predmetom ekleziológie je celosť problematiky 
Cirkvi, jej existencia, genéza, podstata, odovzdávanie zjavenia, štruktúra etc., cirkevné 
konanie /agere ecclesiasticum/, tvorčia sila Cirkvi /operari ecclesiasticum/.  

 

Ekleziologické smery 

Inštitucionálna ekleziológia zdôrazňuje inštitúcie; napr. štruktúry moci, otázka milosti 
je až na druhom mieste /spása, pneumatológia, sakramentológia, eschatológia/; sv. Róbert 
Bellarmín, Lev XIII.. Teandrická teológia /východné cirkvi/ chápe Cirkev ako božsko-ľudskú 
skutočnosť na základe chalcedonskej dogmy, kde božská a ľudská sféra nie sú zmiešané, ale 
vzájomne sa spájajú v Christovi /Slypij/. Historicko-spásna ekleziológia za základ prijíma 
proces vykúpenia /individuálny a univerzálny proces/, ktorý sa realizuje v čase a v priestore 



histórie v dejinách sveta /Bartnik, Kasper, Góźdź/. Sakramentálna ekleziológia chápe Cirkev 
ako sviatostnú skutočnosť, ktorá zahrňuje viditeľný znak, ktorý udeľuje milosť spásy 
/Šepticky/. Spoločenská ekleziológia, kde vedúcu kategóriu tvorí spoločenskosť života, 
medziosobná komunikácia a spoločenstvo milostí, činností /K. Wojtyła/. Hermeneutická 
alebo lingvistická ekleziológia spočíva na analýze jazyka Zjavenia /Rahner/. Charizmatická 
ekleziológia zaoberá sa najmä milosťou v Cirkvi, charizmami /Kiko/. Eucharistická alebo 
liturgická ekleziológia sa koncentruje na tajomstve eucharistie a na celej liturgie. 
Agapetologická ekleziológia vovádza Cirkev do božsko-ľudskej lásky. Ekleziológia 
s mariánskym charakterom hovorí o Márii ako o matke, vzore, ikone pre všetkých učeníkov 
Christa /K. Wojtyła/. Personalistická ekleziológia v prvom rade sa zaoberá problémom osoby 
/K. Wojtyła, Bartnik/. Ekumenická ekleziológia akcentuje pravdy, ktoré spájajú kresťanské 
vyznania.  

Metódy 

 V ekleziológii hlavnou metódou je teologická metóda. To isté platí aj o 
fundamentálnej teológii. Teologická metóda prijíma obsah zjavenia z Biblie a tradície, ktorý 
je systematizovaný. Zo zjavenia prijíma pojmy, ktoré sa snaží uvierohodniť. Od sv. Ireneja a 
od I. všeobecného snemu sa používa metóda znakov /via notarum/-jednoty, svätosti, 
katolickosti a apoštolskosti, na základe ktorých sa zdôvodňuje autentickosť Cirkvi. 
Fenomenologická alebo empirická metóda /via empirica/ skúma Cirkev, ako sa javí Cirkev, 
skúma sa inštitúcia viery /Tertulián, sv. Augustín/. Historická alebo historicko-spásna metóda 
/odporúčal II. vatikánsky koncil/ spočíva na chápaní Cirkvi ako historicko-spásnej udalosti. 
Znaková alebo hermeneutická metóda chápe viditeľnú Cirkev ako znak neviditeľnej Cirkvi a 
používa metódu analýzy podania viery podobnú analýze jazyka /Rusecki, Latourelle/.  
Personalistická metóda je najviac integrálna a predpokladá, že podstata cirkevnej skutočnosti 
nespočíva v sfére vecí, ani vo viere, ani v náuke, ani v inštitúcii, ale v tajomstve osoby, Božej 
a ľudskej, individuálnej a spoločenskej /Bartnik, Rusecki/.  

  Nakoniec treba dodať, že katolícka ekleziológia je vedou o spásnom spoločenstve 
medzi ľudskými osobami a osobami Trojice vo svetle historicko-empirických znakov1.   

 

Pravoslávna ekleziológia 

 

 Pravoslávna ekleziológia sa rozvíjala zvlášť od XIX. storočia vo forme systematickej 
reflexie nad tajomstvom Cirkvi. V rannej sýrskej tradícii sa používal symbolický a obrazový 
jazyk; Cirkev sa porovnávala so skalou a domom, ktorý bol postavený na skale /Afraat, 
Efrém/. Veľkí grécki dogmatici /Origenes, Gregor Nyský, Ján Damašský/ neuskutočnili 
systém výpovedí o Cirkvi. V byzantských časoch sa prehĺbila sviatostná koncepcia Cirkvi, 
v ktorej sa uskutočňuje spása dobrovoľnou účasťou človeka na Božom živote /zbožštenie/; 
tomu cieľu slúži hierarchická štruktúra Cirkvi, autorita, sväté tajomstvá, liturgia; veľkú váhu 
mala autorita biskupov, koncilov, mníšskych spoločenstiev a svätých veriacich. Po 
carihradských synodách /1341, 1351/ sa rozvíjala náuka o Cirkvi ako o mieste ustavičnej 
Päťdesiatnice; pneumatológia sa stala základom ekleziológie. V XVII.-XIX. storočí bola 
pravoslávna ekleziológia pod vplyvom protestantizmu a katolíckej ekleziológie. V XVIII. 
storočí začala obroda v Rusku v mníšstve, ktoré sa vrátilo k patristickej tradícii a hesychazmu 
a v XIX. storočí k Svätému Písmu a k tradícii Otcov Cirkvi. Cirkev sa chápe ako spoločenstvo 
podľa vzoru Svätej Trojice, ktorá je riadená synodálnym právom, Cirkev je ikonou Trojice. 
                                                 
1 C.S.BARTNIK, Eklezjologia, V: M. RUSECKI red., Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin-Kraków 
2002, s. 346-350. 



Podľa vzoru perichorézy Božských osôb sa chápe kolegiálnosť a synodálnosť /jednota a 
rovnosť/, autokefálna štruktúra /3 osoby/, priorita /primus inter pares/ úcty, služby, lásky, 
zodpovednosť za Cirkev /vzor „riadenia“ Otca v trinitárnej láske/; inštitúcia a štruktúra Cirkvi 
slúži k oslave Otca, Syna i Svätého Ducha/; jednotu Cirkvi nemôže narušiť nezávislosť 
lokálnych cirkví. Cirkev je teandrický organizmus /kontinuácia vtelenia, zostúpenia Svätého 
Ducha a zbožštenia/. 

Smery  

Školská ekleziológia chápe Cirkev ako viditeľné spoločenstvo. Jedinou hlavou je Isus 
Christos. Cirkev sa narodila v deň zostúpenia Svätého Ducha. Christocentricky smer 
/Florovsky, Kabasilas/ chápe Cirkev ako mystické Christove telo. Pneumatologický smer 
opisuje Cirkev ako teocentrický organizmus, ktorý je oživovaný Svätým Duchom /Nissiotis, 
Palamas/. Zdôrazňuje sa pneumatologická christológia. Christos je veľkým predchodcom 
Ducha /Evdokimov/. Dialektický smer s trinitárnym podfarbením nadväzuje na cirkevných 
Otcov. Spomína o dvoch spásnych činnostiach: Božieho Syna a Svätého Ducha. Sú to dve 
ruky Boha /sv. Irenej/. Cirkev je doplnením osláveného človečenstva Christa a kontinuácia 
vtelenia. Svätý Duch je darcom zbožštenia. Eucharistický smer /Afanasiev, Evdokimov/ 
chápe Cirkev v tajomstve eucharistie. Lokálna Cirkev je plnou realizáciou a manifestáciou 
Božej Cirkvi. Ekleziológia slavianofilov podčiarkuje jedinú a transcendnú úlohu Christa ako 
hlavy a primát sviatostného prvku v Cirkvi pred inštitucionálnym prvkom2.  

 

Protestantská ekleziológia 

Patrí k najviac kontroverzným aspektom ekumenického dialógu. Základ tvorí učenia 
M. Luthera. Najprv podčiarkoval neviditeľný a čisto duchovný charakter Cirkvi, neskôr 
viditeľný charakter, ktorý možno poznať v slove a v svätých tajomstvách. Zwingli definoval 
Cirkev, že je to spoločenstvo pravdivých kresťanov, ktorí sú spojení vierou. Kalvin opísal 
Cirkev ako telo a spoločenstvo veriacich, ktorí sú predurčení Bohom k večnému životu. Podľa 
šmalkadských článkov Boží ľud a živé Christove telo existuje tam, kde sa verne zvestuje 
evanjelium a patrične slávia sväté tajomstvá. Cirkev je všeobecná, lebo existuje len jedna 
hlava-Christos. Protestantskí teológovia hovoria o jednote, ktorá je daná v Christovi. 
K znakom Cirkvi patrí uznať v Svätom Písme Božie slovo, vyznať Boha v Christovi, 
ohlasovanie slova, slávenie svätých tajomstiev, existencia úradu, spoločenstvo viery a lásky. 
Jednota, všeobecnosť a apoštolskosť nie sú znakmi Cirkvi. Božie slovo je jedinou autoritou. 
Sviatosť je nazývaná viditeľným slovom. Existuje jeden úrad hlásateľa evanjelia. Chápu 
Cirkev v perspektíve histórie spásy. Christos je základom Cirkvi /christocentrizmus/. Podstata 
Cirkvi je tajomstvom viery. Majú zdravý ekleziologický univerzalizmus, ktorý charakterizuje 
Cirkev ako Boží ľud. Evanjelici chápu Cirkev dynamicky, ktorý tvoria všetci3. Cirkev 
nepotrebuje podľa evanjelikov viditeľnú hlavu4. 

 

                                                 
2 W. HRYNIEWICZ, Eklezjologia prawosławna, V: M. RUSECKI red., Leksykon teologii 
fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002, s. 352-357. 
3 A. NOSSOL, M. WEGRZYN, Eklezjologia protestancka, V: M. RUSECKI red., Leksykon teologii 
fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002, s. 357-361. 
4 J. GROSS, M. UGLORZ, Kościoły i wspólnoty kościelne tradycji zachodniej, Kościoły luterańskie, V: 
W. HRYNIEWICZ, J.S.GAJEK, S. J. KOZA, Ku chrześcijaństwu jutra, Lublin 1997, s. 162-171. 


