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Cieľom tejto diplomovej práce je predstaviť pohľad pápeža Jána Pavla II. na tajomstvo 

utrpenia. Autor sa snaží, na základe pápežových spisov z obdobia pontifikátu, nájsť hlavné 

teologické motívy, ktoré realite utrpenia dávajú zmysel.  

 Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sa nachádza stručný životopis. 

Druhá kapitola popisuje, ako sa v očiach pápeža fenomén utrpenia javí; aké sú oblasti 

utrpenia, ako na utrpenie reaguje človek, prečo je smrť konečným súhrnom utrpenia, ako 

utrpenie súvisí s hriechom a zlom a prečo je označované ako tajomstvo. Tretia kapitola tvorí 

východisko pre pochopenie utrpenia. Týka sa tajomstva vykúpenia. Kapitola hovorí 

o Kristovi, ako zjaviteľovi Božej lásky, o človeku, pre ktorého je určené ovocie vykúpenia 

a o Duchu Svätom, ktorý aktívne pôsobí v tomto diele. Na základe tajomstva vykúpenia autor 

pristupuje k štvrtej kapitole, kde sa vyvodzujú konkrétne aspekty pre zmysel utrpenia. Piata 

kapitola je venovaná Panne Márii. 

 Pápež svoje učenie o utrpení zakladá na zjavení Božej lásky. K tomuto 

zjaveniu dochádza vo veľkonočnom tajomstve. Kríž nám ukazuje veľkosť Božej lásky, ktorá 

je vždy verná, a ktorá neváha za človeka položiť i život. Kríž zároveň zjavuje zlobu hriechu, 

ktorá spočíva v odmietnutí Božej lásky. Ak Boh je Láska, potom to znamená, že utrpenie 

nikdy nechcel. Prišlo na svet skrze ľudskú slobodu, ktorá Lásku zradila.  Ježiš ako dokonalý 

človek, nový Adam, zároveň zjavuje podstatu ľudského povolania, ktorá spočíva v láske. 

V zmŕtvychvstaní Krista sa potvrdzuje, že láska je silnejšia ako akékoľvek zlo. Keďže 

utrpenie vzniklo odmietnutím lásky, zmysel dostáva jedine v návrate k nej. Ježiš človeka 

vyzýva k nasledovaniu. Človek môže skrze pohľad na kríž, objaviť vo svojom utrpení 

i v utrpení blížnych Kristove utrpenia, ktoré vykupujú svet. Ak naplní svoje utrpenia láskou, 

rovnako ako Kristus, pomáha premieňať tento svet na lepší. Nič totiž nezastaví vo svete zlo 

a utrpenie, iba láska. Zmŕtvychvstanie dáva človeku istotu, že jeho utrpenia jedného dňa 

pominú a nadíde deň slávy. Svet ľudského utrpenia vyvoláva svet ľudskej lásky. Pomoc tým, 

ktorí trpia, je podstatou povolania každého človeka a Cirkvi.   

 Pápež Ján Pavol II. do posledných chvíľ svojho života hlásal, že utrpenie v spojení 

s Kristom má skutočne zmysel. Jeho hlásanie bolo o to presvedčivejšie, že sám na sebe 

zakúšal utrpenie. Jeho náuka môže byť povzbudením pre nejedného trpiaceho, ktorý stráca 

nádej. 



 


