
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Katolická teologická fakulta 

Katedra fundamentální a dogmatické teologie  

Dogmatická teologie  

 

 

 

 

 

 

Róbert Spišák 

 

TAJOMSTVO UTRPENIA V UČENÍ JÁNA PAVLA II. 

 

Diplomová práca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci práce: PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  

PRAHA 2009  

 
 
 



 2 

 
 
 

Rád by som na tomto mieste poďakoval PhLic. Vojtěchovi Novotnému, Th.D.,  

za trpezlivosť a pomoc pri vedení tejto diplomovej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlasujem, že som diplomovú prácu vypracoval samostatne a v zozname 

literatúry a prameňov som uviedol všetky informačné zdroje, ktoré som použil. 

 

V Prahe dňa 16. apríla 2009 

 

 

 



 3 

Obsah 
 
Úvod.......................................................................................................................................5 
1. ŽIVOTOPIS .....................................................................................................................7 
1.1 Od detstva až po štúdium teológie ...............................................................................7 
1.2 Wojtyła – kňaz a biskup...............................................................................................9 
1.3 Ako pápež ..................................................................................................................10 

2. POHĽAD NA UTRPENIE ............................................................................................14 
2.1 Svet utrpenia ..............................................................................................................14 
2.1.1 Oblasti ľudského utrpenia...................................................................................14 
2.1.2 Človek zasiahnutý utrpením ...............................................................................16 
2.1.3 Smrť – konečný súhrn utrpenia...........................................................................19 

2.2 Utrpenie ako zlo.........................................................................................................20 
2.3 Utrpenie ako trest za hriech .......................................................................................22 
2.4 Utrpenie ako tajomstvo..............................................................................................23 

3. TAJOMSTVO VYKÚPENIA AKO CESTA K POCHOPENIU UTRPENIA ........26                                                                                            
3.1 Ježiš – Zjaviteľ Božej lásky.......................................................................................27 
3.1.1 Kristus prichádza zasiahnuť zlo v jeho koreňoch ...............................................27 
3.1.2 Kristov postoj k trpiacim ....................................................................................28 
3.1.3 Kristus v ústrety utrpeniu....................................................................................30 
3.1.4 Slovo kríža ..........................................................................................................32 
3.1.4.1 Výpoveď o zlobe hriechu.............................................................................32 
3.1.4.2 Výpoveď o Božej láske................................................................................34 

3.1.5 Svetlo zmŕtvychvstania – láska silnejšia ako smrť .............................................36 
3.1.5.1 Svetlo zmŕtvychvstania a kríž......................................................................36 
3.1.5.2 Vzkriesenie ako odpoveď Otca....................................................................37 
3.1.5.3 Miera vymedzená zlu...................................................................................38 

3.2 Tajomstvo človeka sa vyjavuje v tajomstve Krista ...................................................39 
3.2.1 Vznešenosť človeka ............................................................................................39 
3.2.2 Človek hriechom stráca dôstojnosť, Boh ju navracia .........................................41 
3.2.2.1 Strata ľudskej dôstojnosti a Ježišov spásny čin ...........................................41 
3.2.2.2 Vzťah milosrdenstva a spravodlivosti vzhľadom na ľudskú dôstojnosť .....42 

3.2.3 . Obrátenie – pozvanie do spoločenstva lásky s Bohom.....................................44 
3.3 Úloha Ducha Svätého v diele vykúpenia ...................................................................46 
3.3.1 Duch Svätý prichádza za cenu kríža ...................................................................46 
3.3.2 Duch Svätý dáva poznať, čo je hriech ................................................................47 
3.3.3 Duch dáva život, Duch Utešiteľ..........................................................................49 

4. UTRPENIE ČLOVEKA AKO POHĽAD DO SVÄTYNE                                        
__VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA ............................................................................52 
4.1 Človek vo vzťahu k vlastnému utrpeniu....................................................................52 
4.1.1 Keď som slabý, vtedy som silný.........................................................................52 
4.1.1.1 Pohľad na vlastný kríž cez Ježišovo zmŕtvychvstanie.................................53 
4.1.1.2 Utrpenie ako cesta k duchovnej veľkosti .....................................................55 

4.1.2 Spásonosná povaha utrpenia ...............................................................................58 
4.1.2.1 Utrpenie s Kristom vykupuje svet ...............................................................59 
4.1.2.2 Eschatologická nádej a utrpenie ..................................................................61 

4.1.3 Človek povolaný k odpusteniu ...........................................................................62 
4.2 Človek a utrpenie druhého.........................................................................................63 
4.2.1 Služba milosrdného Samaritána..........................................................................63 
4.2.2 Láska k trpiacim – program Cirkvi.....................................................................66 
4.2.3 Spiritualita spoločenstva .....................................................................................68 

 



 4 

  5. MÁRIA – MATKA TRPIACICH ..............................................................................71                                                                      
5.1 Nepoškvrnené počatie Panny Márie – úsvit spásy.....................................................71 
5.2 Mária – žena viery v utrpení ......................................................................................74 
5.2.1 Mária dopĺňa Kristovo utrpenie ..........................................................................74 
5.2.2 Mária – nová Eva................................................................................................75 

5.3 Mária – súcitná matka trpiaceho ľudstva...................................................................77 
5.3.1 Ježiš obracia pozornosť na duchovné materstvo Panny Márie ...........................77 
5.3.1.1 Kána Galilejská............................................................................................77 
5.3.1.2 Kto je Ježišova matka ..................................................................................78 
5.3.1.3 Mária pod krížom.........................................................................................79 

5.3.2 Mária – matka Cirkvi ..........................................................................................79 
5.3.3 Niektoré tituly pripisované Márii v spisoch Jána Pavla II. ................................81 

  Záver ..................................................................................................................................84 
  Zoznam skratiek.................................................................................................................88 
  Zoznam použitej literatúry.................................................................................................89 
  Resumé...............................................................................................................................94 
  An english annotation ........................................................................................................95                                                                                    
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
ÚVOD 
 
 Keď v roku 1978 Ján Pavol II. začal svoj pontifikát, nemal ani šesťdesiat rokov 

a bol plný telesnej sily. Každý mohol počuť jeho silný hlas, ktorý sa vyjadroval k rôznym 

otázkam spoločenského života. Posledných pár mesiacov pred svojou smrťou už bolo sotva 

možné počuť tento hlas. No i napriek chorobe, ktorá mu komplikovala jeho apoštolskú 

činnosť, neváhal podnikať svoje pastoračné cesty, nestrácal optimizmus a nádej. Do 

posledných chvíľ bol ohlasovateľom radostnej zvesti o spáse a svedčil o nej. Stal sa akoby 

„chodiacou reklamou na zmysel utrpenia.“ Ukazoval, že i keď je človek poznačený 

utrpením, v jeho prípade predovšetkým chorobou, má právo žiť. Má zmysel žiť a môže 

stále niečo hodnotné odovzdať tým, ktorí okolo neho žijú. Pápež na začiatku svojho 

pontifikátu veľmi dobre vedel, čo je to utrpenie. Nie náhodou začína svoju službu slovami 

povzbudenia, slovami samého Krista: „Nebojte sa!“ Bol si vedomý ťažkostí a utrpení, 

s ktorými sa dnešný človek stretáva. Od prvých okamihov svojej služby sa obracal na 

trpiacich a stretával sa s nimi. 

 Utrpenie nie je pre nikoho záležitosť neznáma. Každý z nás sa s ním nepochybne 

vo svojom živote stretol. Buď ho zažil alebo zažíva na vlastnom tele alebo sa s ním stretol 

v živote svojich blízkych. Je to skutočnosť, ktorá sa nedá opomenúť a každý človek hľadá 

uspokojivú odpoveď o zmysle tejto skutočnosti. I v radoch kresťanov sa nájdu takí, ktorí 

v realite utrpenia prestali vidieť zmysel, a tak ich táto skutočnosť oberá o chuť do života. 

Ale kresťanstvo je predsa radostnou zvesťou! Chceme sa teda pýtať, aký zmysel utrpenie 

v kresťanstve má. Je utrpenie dôvodom radosti? Alebo smútku? Je niečo, prečo sa oplatí 

trpieť a teda i v utrpení vôbec žiť? Na túto otázku budeme hľadať odpoveď spolu 

s pápežom Jánom Pavlom II. Veď čo je jasnejším a presvedčivejším dôkazom o hodnote 

a zmysle ľudského utrpenia, ak nie utrpenie žité s nádejou v konkrétnom praktickom živote 

konkrétneho človeka?  

 Cieľom tejto diplomovej práce je teda pozrieť sa na túto pálčivú otázku očami toho, 

ktorého utrpenie sme mali možnosť na vlastné oči v posledných rokoch jeho pontifikátu 

vidieť. Očami Jána Pavla II. Chceme zachytiť podstatné teologické motívy, ktoré ho viedli 

k tak príkladne žitému a vytrvalému utrpeniu, k tak neustále opakovanému posolstvu, že 

utrpenie má v spojení s Kristom skutočný zmysel. 

 V práci sa chceme na utrpenie pozrieť zo všeobecného hľadiska, teda nemienime sa 

venovať iba určitej oblasti utrpenia, napríklad chorobe. Cieľom je nájsť zmysel, ktorý vidí 

Ján Pavol II. v akomkoľvek utrpení, ktoré sa týka človeka. Utrpenie je téma, ktorá sa 

samozrejme dotýka viacerých oblastí teológie, zvlášť teológie spirituálnej, morálnej  
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a pastorálnej. My sa na problém utrpenia budeme snažiť pozerať predovšetkým z hľadiska 

dogmatickej teológie. Na druhej strane rešpektujeme určitý vzťah medzi dogmatickou 

teológiou a spiritualitou, nakoľko sa žitá teológia nutne musí odrážať i v praktickom 

živote, a preto sa predovšetkým v predposlednej kapitole tejto práce určite dotkneme 

aj tejto oblasti.  

V práci sa nebudeme venovať pohľadu Jána Pavla II. na utrpenie v období pred jeho 

pontifikátom, i keď tiež toto obdobie s témou nepochybne súvisí. Budeme teda skúmať 

jeho teologické argumenty a pohľad na realitu utrpenia až po zvolení za Petrovho 

nástupcu.  

Myšlienku utrpenia budeme sledovať synchronne a tematicky. Budeme vychádzať 

predovšetkým z apoštolského listu Jána Pavla II. o kresťanskom zmysle utrpenia Salvifici 

doloris vydanom dňa 11. februára 1984, ale myšlienku utrpenia budeme skúmať aj 

v ďalších spisoch Jána Pavla II., nakoľko v apoštolskom liste Salvifici doloris sa 

niektorých tém utrpenia iba dotýka a vysvetľuje ich, prípadne ich dopĺňa v iných 

dokumentoch svojho pontifikátu. Opierať sa budeme hlavne o jeho encykliky 

a samozrejme neopomenieme ani jeho početné posolstvá pri príležitosti slávenia Svetového 

dňa chorých, ktoré každoročne vydával od roku 1992. Ako pomôcka nám poslúžia 

i niektoré jeho knižné publikácie, v ktorých sa k téme utrpenia vyjadruje. A pozrieme sa 

aj na niektoré jeho príhovory, zvlášť z generálnych audiencií a príhovory pri modlitbe 

Anjel Pána. Vzhľadom na množstvo spisov a príhovorov pápeža, sa budeme snažiť čerpať 

z tých najdôležitejších, aby sme zachytili podstatu našej témy. 

 V prvej kapitole sa pozrieme na životopis pápeža Jána Pavla II. V druhej kapitole 

sa pozrieme na fenomén utrpenia, ako sa utrpenie očami pápeža v dnešnom svete javí. 

Dôležitá pre našu prácu pri hľadaní zmyslu utrpenia bude tretia kapitola. Tá bude tvoriť 

východisko pre pochopenie utrpenia. Pozrieme sa v nej na tajomstvo vykúpenia, v ktorom 

sa ukazuje i tajomstvo človeka. K výsledku nášho hľadania sa dopracujeme v štvrtej 

kapitole, kde vyvodíme základné aspekty zmyslu ľudského utrpenia. Záverečná, piata 

kapitola, bude venovaná Panne Márii. Ján Pavol II. sa jej v každom svojom dokumente, 

väčšinou v závere, venuje. Cez neho sa pozrieme aj na jej vzťah k utrpeniu. 
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1. ŽIVOTOPIS  

 

 V prvej kapitole uvedieme stručný životopis pápeža Jána Pavla II., uvedieme 

niektoré základné údaje. Zvláštnu pozornosť budeme venovať tým okolnostiam jeho 

života, ktoré nejakým spôsobom súvisia s utrpením. Zaiste jeho stretnutie s určitými 

podobami utrpenia malo vplyv i na jeho učenie počas pontifikátu. 

 

 

1.1  Od detstva až po štúdium teológie 

 

Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyła sa narodil 18. mája 1920 

v poľskom mestečku Wadovice, v blízkosti poľských Beskýd zhruba 50 kilometrov južne 

od Krakova. Wadowická farnosť bola založená v 14. storočí a mestečko bolo v 20. storočí 

známe ako literárne a divadelné centrum s niekoľkými priemyselnými továrňami. V meste 

žila asi dvojtisícová židovská menšina. Za Wadovicami žila komunita karmelitánov. 

V blízkosti Wadowíc sa nachádza jedno z najvýznamnejších poľských pútnických miest, 

Kalwaria Zebrzydowska. Otec Karol Wojtyła, vyučený krajčír, bol poddôstojníkom 

rakúsko-uhorskej armády a neskôr poručíkom v armáde poľskej. Matka Emília, rodená 

Kaczorowská, povolaním vyšívačka, zomrela v roku 1929 na zlyhanie ľadvín a vrodenú 

srdečnú chorobu. Keď zomrela, Karol mal deväť rokov. Od roku 1926 Karol navštevoval 

základnú školu vo Wadoviciach a v roku 1930 nastupuje na osemročné chlapčenské 

gymnázium. V dvanástich rokoch mu umiera starší brat Edmund, povolaním lekár, a tak 

Karol zostáva so svojím otcom žiť sám.1 V období štúdia na gymnáziu si zamiloval 

predovšetkým literatúru a divadlo. Jeho pohľad na divadlo a predovšetkým na silu slova 

značne ovplyvnilo stretnutie s učiteľom poľštiny Mieczysłavom Kotlarczykom. I preto 

v roku 1938 nastupuje na štúdium poľskej filológie na Jagelovskej univerzite. Spolu 

s otcom sa teda presťahovali do Krakova. Podarilo sa mu však dokončiť iba prvý ročník, 

pretože 1. septembra 1939 vypukla druhá svetová vojna.2 Nemeckí okupanti sa snažili 

zničiť všetky stopy poľskej kultúry. Uzatvorili divadlá a školy, zatkli a do koncentračných 

táborov deportovali väčšinu poľskej inteligencie, zakázali organizovanie akýchkoľvek 

kultúrnych podujatí pod hrozbou trestu smrti a účasť v mládežníckych, zvlášť katolíckych 

združeniach. Jednalo sa o tzv. kultúrnu popravu. Aby sa Karol vyhol deportácii a núteným 

                                                 
1 Porov. WEIGEL George: Svědek naděje. Autorizovaný životopis Jana Pavla II., Praha: Nakladatelství Práh, 
2005, 31–38.    

2 Porov. JÁN PAVOL II.: Dar a tajomstvo. Päťdesiat rokov môjho kňazstva, Bratislava: Nové mesto, 1997, 
12–14. 
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prácam, začal najprv pracovať ako poslíček v reštaurácii a od roku 1940 ako robotník 

v chemickej továrni Solvay, konkrétne v kameňolome, kde sa ťažil vápenec pre výrobu 

sódy. V roku 1941 bol prevelený do chemickej čističky v Borku Faleckém. Nemci zastavili 

otcovi celý plat, a tak bol Karolov príjem jediným zdrojom obživy.3 V období okupácie sa 

stretáva so saleziánskym laickým spolupracovníkom Janom Tyranowskim, ktorý ho 

zasvätil do diela sv. Jána od Kríža. Wojtyła z diela tohto karmelitánskeho svätca pochopil, 

že na Boha sa možno nielen pýtať, ale že s Bohom možno aj žiť.4 Od stretnutia 

s Tyranowskim bol viac v kontakte i s rehoľou bosých karmelitánov v Krakove.5 Záľube 

divadla sa venoval aj v čase okupácie. Vďaka svojmu učiteľovi Kotlarczykovi sa stal 

členom tajného Rapsodického divadla slova, ktoré vzniklo v roku 1941. Wojtyła sa 

rozhodol pre silu odboja cez kultúru a slovo. Z tej doby sú známe jeho divadelné hry 

Dávid, Jób a Jeremiáš.6 Keď sa 18. februára 1941 vracia z kameňolomu domov, zasiahne 

ho ďalšia rana. Pri vstupe do bytu nájde chorého ležiaceho otca mŕtveho. Na pozadí tejto 

udalosti ako aj ďalších vojnových hrôz, keď na každom kroku číhala smrť, Wojtyła stále 

viac premýšľa o kňazstve a zmysle jeho poslania vo svete. „V mojom vedomí sa čoraz 

jasnejšie ukazovalo: Pán chce, aby som sa stal kňazom. Jedného dňa som to pochopil 

neobyčajne jasne. Bolo to ako vnútorné oslnenie, ktoré prinášalo radosť a istotu iného 

povolania. A toto vedomie ma naplnilo veľkým vnútorným pokojom.“7  

 V jeseni 1942 vstupuje do tajného krakovského seminára a študuje na ilegálnej 

Jagelovskej univerzite teológiu. V pracovných podmienkach kameňolomu sa oboznamuje 

s metafyzikou, ktorá mu otvára nové obzory. V roku 1944 ho zrazí nemecký nákladný 

automobil a dva týždne s otrasom mozgu a ďalšími zraneniami preleží v nemocnici. 

Posledné mesiace pred koncom vojny už nepracuje v továrni Solvay, ale kvôli gestapu sa 

s ostatnými spolužiakmi ukrýva v arcibiskupskom sídle. Po skončení vojny sa kardinál 

Adam Stefan Sapieha rozhodne poslať Wojtyłu ako nádejného študenta na štúdiá do Ríma. 

Preto ho za kňaza vysvätí o niečo skôr ako jeho spolužiakov, a to už 1. novembra v roku 

1946, na slávnosť Všetkých svätých.  

 

 

 

 

                                                 
3 Porov. WEIGEL George: op. cit., 58–63. 
4 Porov. CSONTOS Ladislav: Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II., Trnava: Dobrá 
kniha, 1996, 20–21.  

5 Porov. JÁN PAVOL II.: Dar a tajomstvo. Päťdesiat rokov môjho kňazstva, 32.  
6 Porov. WEIGEL George: op. cit., 68–73. 
7 JÁN PAVOL II: Dar a tajomstvo. Päťdesiat rokov môjho kňazstva, 43. 
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1.2  Wojtyla – kňaz a biskup 

 

O dva týždne po vysviacke Wojtyła odchádza do Ríma na postgraduálne štúdium 

teológie na rímskej univerzite Angelicum. Pri ceste do Ríma sa prvýkrát dostáva mimo 

hranice Poľska. Navštevuje niekoľko európskych miest a nakoľko začne v Ríme bývať na 

Belgickom internáte, zoznamuje sa s nouvelle théologie, teda novou teológiou, 

reprezentovanou poprednými teológmi ako Lubac, Congar, Danielou...8 Ako neskôr 

napíše, vďaka Rímu sa jeho mladé kňazstvo obohatilo o európsky a univerzálny rozmer.9 

V júni 1948 dokončuje svoj prvý doktorát dizertačnou prácou Doctrina de fide apud  

S. Ioannem a Cruce, v ktorej dáva dôraz na osobné stretnutie človeka s Bohom, a tak si 

zároveň prehlbuje svoj pohľad na ľudskú dôstojnosť. Vedúcim jeho práce bol otec 

Garrigou-Lagrange.10 Po návrate z Ríma začína pôsobiť vo svojej prvej farnosti 

Niegowice. Po roku ho arcibiskup prekladá do farnosti sv. Floriána v Krakove, kde má na 

starosti pastoráciu študentov. Usporadúva prednáškové stretnutia pre akademickú mládež, 

navštevuje internáty a ovplyvnený hnutím liturgickej obnovy zavádza tzv. dialogické 

omše. V roku 1950 realizuje prvý program prípravy na manželstvo.11 V tej dobe sa okolo 

neho sformuje skupina ľudí označovaná termínom „srodowisko.“ Jednalo sa o skupinu asi 

dvesto ľudí, prevažne manželských dvojíc, s ktorými bol Wojtyła dlhé roky v kontakte. 

S mnohými z tejto skupiny organizoval početné výlety, ktoré využíval na teologické 

debaty. V rokoch 1951–1953 pracuje na svojej habilitačnej práci Zhodnotenie možnosti 

zbudovania kresťanskej etiky na základe systému Maxa Shelera.12 Wojtyla vidí 

v Shelerovej fenomenológii cestu tvorivého otvorenia filozoficko-teologického myslenia 

súčasnosti. Wojtyła je síce fascinovaný tomizmom, no podľa neho samotný tomizmus 

nedokáže súčasnosť veľmi osloviť, a preto je potrebné filozofiu a teológiu obohatiť 

o zážitkový aspekt skutočnosti, ktorý ponúka fenomenológia. Wojtyla teda neváha zájsť 

i mimo scholastiku.13 Neskôr sa tieto jeho nové poznatky prejavia aj pri písaní 

najdôležitejšieho filozofického traktátu Osoba a čin. V tomto diele totiž nielenže 

polemizuje s marxizmom, ale tak trochu i s aristotelovsko-tomistickou filozofiou. Za 

východiskový bod svojej filozofickej antropológie považuje skúsenosť činu a tú nemôže 

zachytiť tomistická filozofia, ktorá sa zameriava len na vonkajšiu skúsenosť - analýzu 

                                                 
8  Porov. WEIGEL George: op. cit., 75–86. 
9  Porov. JÁN PAVOL II: Dar a tajomstvo. Päťdesiat rokov môjho kňazstva, 67. 
10 Porov. WEIGEL George: op. cit., 89–90. 
11 Dialogická omša – jedná sa o zapojenie laikov do liturgie tým, že odpovedajú na kňazove zvolania. Do tej 
doby boli odpovede vyhradené len miništrantom. Program prípravy na manželstvo do tej doby v Poľsku 
nebýval zvykom. Príprava na manželstvo spočívala hlavne vo vypísaní formulárov. Porov. tamže 97–103. 

12 Porov. tamže 105–135. 
13 Porov. CSONTOS Ladislav: op. cit., 23–26. 
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bytia. Zatiaľ čo fenomenológia skúma i vnútornú skúsenosť, a tam sa už Wojtyła dostáva 

napríklad aj k skúsenosti s telesnosťou, s darovaním sa, žiadostivosťou, láskou 

a zodpovednosťou. Tak Wojtyła vytvára svoj vlastný teologický koncept, ktorí niektorí 

pomenúvajú realistickou personalistickou ontológiou.14 Od roku 1956 sa stáva vedúcim 

katedry etiky v Lubline, popredným etickým mysliteľom v Poľsku. Známy je cyklus jeho 

prednášok na tému Akt a zážitok, Hodnota a dobro, Norma a šťastie a Láska 

a zodpovednosť. Posledný cyklus vydáva knižne v roku 1960. V júli 1958 vo veku 38 

rokov je menovaný pomocným biskupom krakovským a v roku 1963, po smrti arcibiskupa 

Baziaka sa stáva arcibiskupom Krakova.15 Ako pomocný biskup a neskôr i ako krakovský 

arcibiskup sa zúčastňoval na zasadaniach Druhého vatikánskeho koncilu. Prispel hlavne do 

debaty o liturgii, o Božom ľude, o oživení laického apoštolátu, o náboženskej slobode. 

Najväčšou mierou sa však podieľal na príprave dokumentu Gaudium et Spes o Cirkvi 

v súčasnom svete. 28. júna 1967 pápež Pavol VI. vymenoval Karola Wojtyłu za kardinála. 

Komunistická moc v tomto menovaní videla príležitosť naštrbenia vzťahov medzi novým 

kardinálom a kardinálom Wyszyńským, nakoľko vo Wojtyłovi videli mladého 

a neskúseného biskupa, ktorý navyše nejavil navonok veľký záujem o politiku, a s ktorým 

plánovali manipulovať. To sa im ale nepodarilo odhadnúť. 16 

 

 

1.3  Ako pápež 

 

Po krátkom pontifikáte Jána Pavla I. sa Karol Wojtyła zúčastnil na druhom 

konkláve, kde ho 16. októbra 1978 zvolili za dvesto šesťdesiateho štvrtého nástupcu sv. 

Petra. Po príklade predošlého pápeža si zvolil meno Ján Pavol II. Bol to prvý slovanský 

pápež v histórii Petrovho úradu.  

Množstvo zo svojich skúseností z predošlého života si priniesol do Vatikánu. Ak 

komunistický režim v Poľsku počítal s tým, že Wojtyła bude len málo vplyvným biskupom 

a kardinálom, istotne ho poriadne prekvapila nová voľba pápeža. Ján Pavol II. už od 

svojich prvých prejavov dával tušiť, že hlavný dôraz pontifikátu bude klásť na Krista 

a človeka.17 A to každopádne so sebou nesie aj ľudskú dôstojnosť a náboženskú slobodu, 

na ktorú často narážal v súvislosti s komunistickým režimom. Veľkou inšpiráciou 

pontifikátu Jána Pavla bol Druhý vatikánsky koncil. Ten urobil výskum kresťanského 

                                                 
14 Porov. CSONTOS Ladislav: op. cit., 57–70. 
15 Porov. tamže 26. 
16 Porov. WEIGEL George: op. cit., 165–190. 
17 Porov. CSONTOS Ladislav: op. cit., 27. 
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personalizmu, definoval Cirkev ako communio veriacich, vyjadril sa k otázke vedy a viery, 

obnovil liturgiu, začal viesť dialóg s demokraciou, sexuálnou revolúciou, vyjadril sa 

k otázke náboženskej slobody a ľudských práv. A to všetko je rozvinutím základnej 

pravdy, že Kristus, Spasiteľ sveta, zjavuje úžasnú pravdu o ľudskej situácii a našom 

konečnom osude a sebadávajúca láska je cestou, na ktorej ľudská sloboda nachádza svoje 

naplnenie pri rozvoji človeka. Túto pravdu podporenú svojou vlastnou životnou 

skúsenosťou a personalistickou filozofiou energicky hlásal Ján Pavol II. po celom svete. 

Nenásilnou revolúciou svedomia dopomohol k pádu železnej opony. Vrátil Petrovmu 

úradu jeho evanjeliové korene, stal sa skôr pastierom a svedkom evanjelia než 

byrokratickým predstaviteľom Cirkvi.18 Vykonal 104 pastoračných ciest mimo Taliansko, 

na vatikánskych audienciách prijal toľko pútnikov a štátnych príslušníkov, ako nikto iný 

predtým. Na jeho pravidelných audienciách sa zúčastnilo skoro 18 miliónov ľudí.19  

Za pontifikátu Jána Pavla II. vstúpila katolícka cirkev do trvalých ekumenických 

aktivít a prispela k úsiliu o zjednotenie kresťanov. Výrazné iniciatívy sa Jánovi Pavlovi 

podarilo uskutočniť v oblasti kresťansko-židovských vzťahov. Zaiste tiež preto, že už od 

detstva sa dostával do kontaktu so židovským obyvateľstvom a medzi jeho priateľov patrili 

i mnohí z tohto etnika. 13. apríla 1986 oslovuje židovskú komunitu v rímskej synagóge. 

V tom istom roku sa stretáva aj s predstaviteľmi rôznych svetových náboženstiev pri 

príležitosti dňa modlitieb za mier v Assisi.20  

Svoje pastoračné skúsenosti s mládežou vkladá do organizovania Svetových dní 

mládeže, pri ktorých sa stretávali obrovské skupiny mladých ľudí z celého sveta. V roku 

1994 taktiež začína iniciatívu svetového stretnutia rodín. Svoje poznatky z oblasti morálnej 

teológie od roku 1979 do roku 1984 prezentoval pri pravidelných generálnych audienciách 

na tému Teológia tela.21 V jeho energickej pastorácii ho nezastavil ani atentát na jeho 

osobu spáchaný dvadsaťtriročným tureckým teroristom Mehmetom Ali Agcom 13. mája 

1981.22 V roku 1983 zahájil Jubilejný rok vykúpenia. O jedenásť rokov neskôr, 13. júna 

1994, diskutuje spolu s kolégiom kardinálov o jubilejnom roku 2000, ktorým chce ľudstvo 

                                                 
18Porov. WEIGEL George: op. cit., 838–839. 
19Porov. HOLY SEE PRESS OFFICE: His Holiness John Paul II. – Short Biography, 
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_pa
olo_ii_biografia_breve_en.html, (14.10.2008). 

20Porov. WEIGEL George: op. cit., 480. 
21V súvislosti so svojím pohľadom na ľudské telo a sexualitu Ján Pavol II. nariadil, aby bola zreštaurovaná do 
pôvodného stavu časť Michelangelových fresiek v Sixtínskej kaplnke. Pápež Pavol IV. totiž po 
Michelangelovej smrti nariadil, aby nahé telá postáv vyobrazených na freskách, boli zahalené odevom, 
keďže k pápežovi prichádzali početné búrlivé sťažnosti a mnoho jeho súčasníkov sa nad freskou 
pohoršovalo. Ján Pavol II. svojím nariadením ukázal, že fresky Sixtínskej kaplnky sa dajú chápať i inak - 
ako chrám zasvätený teológii ľudského tela. Porov. NÉRET Gilles: Michelangelo, Praha: 
Taschen/Nakladatelství Slovart, 2003, 68–69. 

22 Porov. WEIGEL George: op. cit., 394. 
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priviesť do tretieho tisícročia.23 30. novembra 1996 predsedá modlitbe vešpier, pri ktorej 

otvára trojročnú prípravu na oslavy jubilejného roku. 24. decembra 1999 otvára svätú 

bránu baziliky sv. Petra v Ríme. 12. marca jubilejného roka slávi v bazilike sv. Petra Deň 

odpustenia, pri ktorom sa svetu ospravedlňuje za chyby, ktoré Cirkev v minulosti urobila. 

Poprosil o odpustenie za rozdelenia, ktoré vznikli medzi kresťanmi, za násilie, ktoré sa 

často používalo pri presadzovaní pravdy, ale i za nedôverčivé nepriateľské postoje voči 

nasledovníkom iných náboženstiev.24 Zorganizoval 15 zhromaždení biskupských synôd 

a vydal 15 apoštolských exhortácií, vyhlásil 482 svätých s cieľom ukázať ľuďom ďalšie, 

nové príklady svätého života. Vydal 14 encyklík, niekoľko apoštolských listov a päť 

knižných publikácií.25 V roku 2002 rozširuje modlitbu ruženca o nové tajomstvá svetla. Ján 

Pavol II. dával mariánskej úcte veľký priestor. Po Druhom vatikánskom koncile sa mnohí 

snažili tento prvok vytlačiť zo života Cirkvi. Ján Pavol, ale poukazoval na to, že Matka 

a Syn sa vzájomne nevylučujú, ale že ich spája vzájomný vzťah.26  

Na pozadí všetkých týchto aktivít a udalostí sa životom Jána Pavla II. tiahne dlhá 

niť utrpenia, ktoré sa zvlášť začalo prejavovať po atentáte spáchanom na jeho osobu. 

V nemocnici Gemelli, ktorú tiež nazýval III. Vatikán alebo i svätyňou, kde tečú slzy 

bolesti a nádeje, bol niekoľkokrát hospitalizovaný a podrobený operačným zákrokom. 

Nielen kvôli atentátu, ale aj kvôli rakovinovému nádoru na hrubom čreve, zlomenine 

stehennej kosti, vykĺbenému ramenu, i vážnym črevným problémom vrátane zápalu 

slepého čreva. V roku 1991 sa u neho začali prejavovať príznaky Parkinsonovej choroby, 

ktorá mu stále viac a viac ku koncu jeho pontifikátu komplikovala život. Po zlomenine 

stehennej kosti v roku 1994 sa už nikdy nezbavil „palice,“ ktorá mu pomáhala pri chôdzi.27 

Utrpenie, či už vo forme choroby, vojny, ktorú prežil, ale najmä strata blízkych v mladom 

veku, ho priviedlo k tomu, že už od prvých dní svojho pontifikátu mali u neho trpiaci 

a chorí prvé miesto.28 11. februára 1984, v šiestom roku pontifikátu a v treťom roku po 

atentáte, vydáva svoj apoštolský list o kresťanskom utrpení Salvifici doloris. V roku 1985 

                                                 
23 Porov. WEIGEL George: op. cit., 733. 
24 Už pred rokom 2000 poukazoval na mnohých miestach sveta na chyby Cirkvi a kresťanov. Tak napr. 
v roku 1992 sa ospravedlnil za prenasledovanie talianskeho vedca Galileia Galileiho a požiadal 
o prešetrenie jeho prípadu. V roku 1993 sa ospravedlnil za účasť Cirkvi na obchode s otrokmi. V roku 1995 
požiadal v Českej republike za odpustenie chýb, ktorých sa Cirkev dopustila v náboženskej vojne proti 
reformácii. 10. júla 1995 sa ženám ospravedlnil za to, že Cirkev bola proti ich právam i za historické 
znevažovanie. V roku 1999 sa ospravedlnil za popravu Jána Husa. Porov. JÁN PAVOL II.: Nebojme sa 
pravdy. Previnenia spoločnosti a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 89–115. 

25Porov. HOLY SEE PRESS OFFICE: His Holiness John Paul II. – Biography (Pontificate),  
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_pa
olo_ii_biografia_pontificato_en.html, (14.10.2008). 

26 Porov. DZIWIS Stanislav a kol.: Síla v slabosti Jana Pavla II. (= Osudy), Kostelní Vydří: Karmelitánské  
    nakladatelství, 2006, 92–93. 
27 Porov. tamže 47–67. 
28 Porov. tamže 13. 
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v motu proprio Dolentium hominum zakladá Komisiu pre pastoráciu zdravotných 

pracovníkov a v roku 1988 sa táto komisia stáva Pápežskou radou pre pastoráciu 

zdravotných pracovníkov.29 13. mája 1992, na výročie atentátu, vyhlasuje každoročné 

slávenie Svetového dňa chorých na pamiatku Panny Márie Lurdskej.30 Aj napriek 

zdravotným problémom bol do poslednej chvíle odvážnym bojovníkom za mier a ľudské 

práva. Nebál sa otvorene prezentovať svoj vlastný názor. 16. marca 2003 zdvihol hlas proti 

vojne v Iraku slovami: „Ja viem, ja viem, čo znamená vojna! Všetkým, ktorí veria vo vojnu 

hovorím, že vojna plodí nenávisť a problémy nevyrieši.“ Mafii na Sicílii pred atentátom 

odkázal: „Obráťte sa vy, ktorí patríte k mafii! Z toho, čo robíte sa raz budete zodpovedať 

pred Bohom!“ Odvážne obhajoval rodinu, nebál sa s mladými viesť dialóg a ani v ťažkej 

chorobe sa nebál smrti.31 Zomiera 2. apríla o 21:37 hodine vo svojej vatikánskej rezidencii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Porov. DZIWIS Stanislav a kol.: op. cit., 23-25. 
30 Porov. GIOVANNI PAOLO II: Lettera al cardinale Fiorenzo Angelini per l`istituzione della Giornata  
    mondiale del malato, in: L` amore verso i sofferenti, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1993, 7–9,  
    čl. 1. 
31 Porov. DZIWIS Stanislav a kol.: op. cit., 86–91. 
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2. POHĽAD NA UTRPENIE 

 

 V tejto kapitole nahliadneme do sveta utrpenia. Pozrieme sa, čoho sa utrpenie 

v dokumentoch pápeža Jána Pavla II. týka, a o akých druhoch utrpenia pápež hovorí. Ďalej 

v jeho dokumentoch preskúmame, nakoľko sa utrpenie človeka dotýka a ako na neho 

človek vo všeobecnosti reaguje, v čom pápež vidí príčinu toho, že dnešný človek utrpeniu 

nerozumie. Dotkneme sa tiež smrti, ktorá k utrpeniu človeka neodmysliteľne patrí. 

 Položíme si tiež otázku o vzťahu utrpenia a zla a na záver sa pokúsime preskúmať, 

prečo je v diele Jána Pavla II. utrpenie označované ako tajomstvo. 

 

 

2.1 Svet utrpenia 

 

2.1.1 Oblasti ľudského utrpenia 

 

 Ľudské utrpenie vytvára osobitný svet, ktorý existuje spolu s človekom. Tento 

osobitný svet sa v človeku objavuje i pomíňa, niekedy sa ale prehlbuje a pretrváva. Ján 

Pavol II. týmto svetom myslí svet utrpenia. Je roztratený vzhľadom na množstvo ľudí, 

ktorých zasahuje. Každý človek sa neopakovateľným spôsobom dostáva do kontaktu 

s týmto svetom, nakoľko vlastným spôsobom prežíva svoje konkrétne utrpenie. Na druhej 

strane má tento svet utrpenia aj spoločenský rozmer, pretože trpiaci ľudia znášajú podobný 

údel, sú si podobní situáciou, v ktorej sa nachádzajú, spája ich rovnaká túžba po 

porozumení a starostlivosti, a v neposlednom rade ich spája spoločná otázka o zmysle 

akéhokoľvek utrpenia. Tento svet utrpenia sa v rôznych obdobiach ľudstva líši, čo do 

svojej intenzity, v niektorých obdobiach dokonca mohutnie.32 V dvadsiatom storočí mohlo 

ľudstvo toto zmohutnenie zvlášť pozorovať a prežívať. Ján Pavol II. sa k nemu vracia 

veľmi často, veď v ňom prežil dva totalitné režimy. „V storočí, ktoré zanechávame za 

sebou, bolo ľudstvo tvrdo navštívené nekonečnou a hroznou radou vojen, konfliktov, 

genocídami a „etnickými čistkami,“ ktoré zapríčinili nevýslovné utrpenie: milióny 

a milióny obetí, roztrhané rodiny a zničené krajiny, prúdy utečencov, biedu, hlad, choroby, 

zaostalosť, stratu nesmiernych rezerv. Koreňom tak veľkého utrpenia je logika utláčania, 

                                                 
32 Porov. JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Salvifici doloris, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1998, čl. 8. 
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živená túžbou po ovládaní a vykorisťovaní druhých, ideológiami moci, alebo totalitného 

utopizmu, chorými nacionalizmami, alebo formami starej kmeňovej nenávisti.“33  

Zdá sa, že v poslednom storočí sa dokonca akoby rozliala akási rieka ľudskej 

bolesti. Táto rieka bola a stále je dosť veľká kvôli ľudskej prirodzenosti poznačenej 

hriechom. A aj dnes sa zväčšuje utrpením spôsobeným vojnami, rôznymi rozšírenými 

chorobami ako napríklad drogová závislosť, AIDS, chorobami zapríčinenými znečistením 

miest a prírody, malou i veľkou kriminalitou.34 I keď ľudstvo stále smeruje k zlepšovaniu 

svojich technických a iných výdobytkov, predsa nedokáže vyriešiť mnohé problémy 

dnešného sveta, ktoré prispievajú k utrpeniu. Ba dokonca sa zdá, ako píše pápež, že 

dnešného človeka stále viac a viac ohrozujú jeho vlastné výtvory, teda výsledok práce jeho 

vlastných rúk, jeho úsilia a vôle.35 Mnohé vynálezy by mohli viesť k sebazničeniu ľudstva 

vojenským konfliktom, či „pokojnou“ cestou podrobiť jednotlivých ľudí a spoločnosť, 

pokiaľ by boli pre mocných nepohodlnými. Okrem biologickej hrozby sa dnes vyskytuje 

vo svete hlad, bieda, sociálne nerovnosti, vojnové konflikty a občianske nepokoje. Aj dnes 

pred očami matiek zomierajú kvôli podvýžive deti.36  

Pápež v súvislosti s dnešným sekularizovaným svetom spomína ďalšiu vážnu 

príčinu utrpenia, a to neschopnosť postrehnúť spásny význam bolesti a útechu 

eschatologickej nádeje.37 K utrpeniu pápež zaraďuje aj rozmáhanie výkonu umelých 

potratov, zásahy do ľudského embrya, ktoré k potratu vedú, ale i praktizovanie eutanázie. 

Tieto novodobé morálne problémy poukazujú na to, že hodnota života sa dnes zahmlieva 

a dochádza k sprisahaniu proti životu v dnešnej spoločnosti.38 Tieto činy dnešnej 

spoločnosti zároveň dosvedčujú veľký strach človeka pred utrpením. A tak riešenie vedie 

dokonca k smrti trpiaceho.  

Svet utrpenia má teda kolektívny a individuálny rozmer. Utrpenie nespočíva len 

v rôznych formách choroby, ktoré sa snaží medicína liečiť už od nepamäti. Priestor 

ľudského utrpenia je oveľa rozsiahlejší a rozmanitejší. Človek trpí rôznymi spôsobmi, do 

ktorých lekárska veda doteraz ešte neprenikla.  

                                                 
33 JÁN PAVOL II.: Posolstvo jeho svätosti Jána Pavla II. k sláveniu svetového dňa mieru. 1. január 2000, 
Bratislava: KBS, 2000, čl. 3. 

34 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla VIII. Giornata mondiale del malato, 
    http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_19990806_world-
day-of-the-sick-2000_it.html, (10.3.2009), čl. 2. 

35 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Redemptor hominis, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997, čl. 15. 
36 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Dives in misericordia, Bratislava: KBS, 1993, čl. 10–11. 
37 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla VIII. Giornata mondiale del malato, 
   http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_19990806_world-
day-of-the-sick-2000_it.html, (10.3.2009), čl. 2. 

38 Porov. JÁN PAVOL II.: Posynodálna apoštolská exhortácia Ecclesia in Europa, Trnava: Spolok svätého 
Vojtecha, 2004, čl. 95. 
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Ján Pavol II. rozlišuje v zásade dva druhy utrpenia. Utrpenie fyzické 

a utrpenie morálne. Toto rozlíšenie poukazuje na dvojitú dimenziu ľudského bytia, 

duchovný a telesný prvok človeka ako bezprostredný subjekt utrpenia. Fyzické utrpenie 

nastáva, keď nás niečo bolí v tele. Morálne utrpenie znamená bolesť duše. Jedná sa 

o bolesť duchovnej povahy. Nejde iba o psychický aspekt bolesti, ktorý sprevádza tak 

fyzické, ako aj morálne utrpenie. Veľkosť a rozmanitosť morálneho utrpenia nie je istotne 

menšia, než v prípade fyzického utrpenia. Morálne utrpenie, ktoré zasahuje duchovnú 

oblasť človeka je často ťažšie liečiť ako utrpenie fyzické.39 

Už Starý zákon vymenúva rozličné druhy bolesti. Na človeka sa pozerá ako na 

psycho-fyzický celok, a preto napríklad morálne utrpenie spája s bolesťou určitých častí 

organizmu, napríklad kostí alebo pečene. Okrem fyzického utrpenia pozná Starý zákon 

tieto druhy morálneho utrpenia: nebezpečenstvo smrti, smrť vlastných detí, bezdetnosť, 

prenasledovanie a nepriateľstvo, túžba po vlasti, posmech a pohŕdanie voči trpiacim, 

opustenosť, výčitky svedomia. Ján Pavol II. pri analýze Starého zákona hovorí aj  

o ťažkosti pochopiť, prečo sa dobrým vedie zle a zlým dobre (častá otázka žalmov), ale 

tiež o nevernosti a nevďačnosti priateľov.40 Sväté Písmo tak podáva dlhý zoznam možných 

utrpení, ale napriek tomu nevyčerpáva všetky možnosti, pretože kniha dejín ľudského 

utrpenia ešte nie je dopísaná.  

 

 

2.1.2 Človek zasiahnutý utrpením 

 

 „Čím viac človek pozná skutočnosť a svet, tým lepšie pozná seba samého vo svojej 

jedinečnosti, a zároveň sa preňho stáva čoraz naliehavejšou otázka o zmysle vecí a o jeho 

vlastnej existencii.“41 Bez ohľadu na kultúrne rozdiely si ľudia v každom období kladú 

otázky o zmysle ľudského života: Kto som? Odkiaľ prichádzam a kam smerujem? Hľadajú 

poslednú pravdu svojej existencie, a tak sa snažia získať tie poznatky, ktoré im dovoľujú 

lepšie pochopiť seba a pokročiť v sebarealizácii.42 Tieto prvé otázky sa nemôžu nezastaviť 

ani pri skutočnosti utrpenia. Aj ten najnevšímavejší človek si musí položiť otázku týkajúcu 

                                                 
39 Porov. Salvifici doloris, čl. 5. Slovenský text dokumentu Salvifici doloris prekladá morálne utrpenie aj ako 
duchovné utrpenie. Stretávame sa teda s dvoma ekvivalentami, používa sa aj „morálne utrpenie,“ aj 
„duchovné utrpenie.“ Český preklad používa ako ekvivalent pojem „duševní utrpení.“ Verzia latinská, 
anglická a talianska hovoria o utrpení morálnom. V práci volím používanie pojmu „morálne utrpenie.“ 
Tento pojem v sebe teda zahŕňa utrpenie duchovnej povahy, aj psychickú stránku utrpenia, ktorá sprevádza 
tak morálne, ako aj fyzické utrpenie. 

40 Porov. tamže, čl. 6. 
41 JÁN PAVOL II: Encyklika Fides et ratio, Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 1998, čl. 1. 
42 Porov. tamže, čl. 1–4. 
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sa vlastnej existencie a jej významu, otázku príčiny zla, utrpenia a smrti.43 Utrpenie je 

neodmysliteľnou zložkou pozemského života človeka, vzbudzuje v nás súcit, úctu, ale 

rovnako tak obavy.  

Ján Pavol II. neváha označiť utrpenie prívlastkom „vznešené.“ Utrpenie je 

vznešené, pretože človek je vznešený a to tým, že utrpenie ho núti k prekonaniu seba 

samého. Tak človek prevyšuje všetko pozemské stvorenie.44 V našom okolí trpia i zvieratá, 

no jedine človek sa pýta po zmysle utrpenia a trpí ešte viac, ak odpoveď nenachádza. 

Jedine človeku sa v akomkoľvek utrpení natíska otázka: Prečo? Táto otázka vystihuje 

ľudský charakter utrpenia. Človek túto otázku po príčine, cieli a zmysle utrpenia kladie 

predovšetkým Bohu.  

Ak stvorenie odkazuje človeka na existenciu Boha Stvoriteľa, skutočnosť utrpenia 

často existenciu Boha v očiach človeka zahmlieva. Niekedy dochádza až k tomu, že človek 

pri hľadaní odpovede na túto náročnú otázku dokonca Boha popiera. Už tým sa otázka 

o význame utrpenia stáva pre ľudský život veľmi dôležitou.45 Mnohokrát sa človek dostane 

do styku s takou bolesťou a s takými problémami, ktoré postavia jeho existenciu pred tvrdú 

skúšku a môžu otriasť aj ich vierou.46 Človek sa v utrpení často stáva sudcom Boha. Ján 

Pavol II. píše, že keď Boh stvoril človeka, dal mu rozum a slobodu, a týmto sa vydal jeho 

súdu. Dejiny spásy sa tak stali neustálym súdením Boha človekom. Zvlášť, keď človek 

trpí. Toto súdenie vrcholí v osobe Krista, keď človek na lavicu obžalovaných posadí 

samého Boha a odvažuje sa ho pýtať: „Tak predsa si kráľ?“ (porov. Jn 18,37)47  

 Už na prvých stránkach Biblie čítame o tom, ako had spochybňuje dobrotu Boha 

a podsúva prvým ľuďom myšlienku, že samy vlastnými silami sa môžu stať bohmi. (porov. 

Gn 3, 1-6) V dejinách ľudstva sa to potom opakuje skrze rozmanité filozofické systémy, 

ktoré sa snažili presviedčať človeka o tom, že sám môže autonómne rozhodovať o svojom 

osude a budúcnosti a že mu stačí spoľahnúť sa na vlastné sily. Bez Boha. Takáto cesta ale 

nevedie k pravde, ktorú človek o sebe hľadá ani k jeho plnej realizácii. Určujúcim pre 

uplatnenie človeka bude len jeho rozhodnutie včleniť sa do pravdy, urobiť si svoj príbytok 

v tieni múdrosti a bývať v ňom. Len v tomto horizonte sa môže človek plne 

sebarealizovať.48 Každý človek je povolaný k plnosti života, ktorý presahuje rozmery 

                                                 
43 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla IX. Giornata mondiale del malato,  
   http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_20000822_world-
day-of-the-sick-2001_it.html, (10.3.2009), čl. 3. 

44 Porov. Salvifici doloris, čl. 2–4.  
45 Porov. tamže, čl. 9. 
46 Porov. JÁN PAVOL II.: List Starším ľuďom, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999, čl. 7. 
47 Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, Praha: Tok, 1995, 72–74. 
48 Porov. Fides et ratio, čl. 107. 
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pozemskej existencie, pretože táto plnosť spočíva v účasti na samom živote Boha.49 

Dnešná kultúra, predovšetkým západná civilizácia, prestáva v utrpení vidieť zmysel 

a hodnotu. Deje sa to kvôli tomu, že jej chýba určitá náboženská motivácia, ktorá by 

dokázala tajomstvo utrpenia dešifrovať. Ján Pavol II. zdôrazňuje dve príčiny, ktoré vedú 

k takému pesimistickému pohľadu na utrpenie: zvrátená idea slobody a oslabenie 

citlivosti na Boha a človeka.50 Človek si je vedomý svojich zručností na pozadí 

technických a vedeckých objavov, a tak prestáva pociťovať potrebu Boha. Ale odmietnutie 

potreby Boha vedie k materialistickému videniu sveta, kde niet priestoru pre slabých 

a trpiacich, a kde sa kritériom zmyslu života stáva jedine úspech.51 Zvlášť v takejto kultúre, 

poznačenej zbožšťovaním tela, potláčaním utrpenia a mýtom večnej mladosti je treba 

zvýrazňovať kresťanský pohľad na utrpenie.52  

Ján Pavol II. sa domnieva, že jednou z príčin dnešného váhavého vzťahu 

spoločnosti k posvätnu a tým i problémov s utrpením, je veľký antropocentrický obrat 

filozofie, ktorý vyvolal vlnu moderného racionalizmu. Decsartes zabsolutizoval 

subjektívne vedomie. Nezáleží toľko na objektívnej pravdivosti myšlienky, ako na 

samotnej skutočnosti, že sa objaví v ľudskom vedomí. Zmysel má len to, čo sa objaví 

v ľudskom vedomí. I keď sa nedá Descartesovi pripísať dnešný odklon od kresťanstva, 

predsa len vytvoril ovzdušie, v ktorom tento odklon nastal. Dôsledkom toho sa stal fakt, že 

človek sa v živote začal riadiť výhradne vlastným rozumom, akoby Boh neexistoval. Boh 

bol odsunutý mimo svet, prestal byť pre človeka potrebný. Svetom začal vládnuť kult 

bohyne Rozumu. Takýto vývoj nastal zvlášť v dobe osvietenstva, a v mnohom sa 

odráža v dnešnej spoločnosti. Pre mnohých ľudí dneška je preto myšlienka, že Boh miluje 

svet, nepochopiteľná. Svet je totiž sebestačný a nepotrebuje Božiu lásku. Svet nepotrebuje 

byť zahalený tajomstvom, nepotrebuje Božie zásahy. Veď všetko ovláda rukolapná veda 

vďaka ľudskému rozumu. Ďalšou nepochopiteľnou skutočnosťou je teda zároveň udalosť 

vykúpenia, ktorá súvisí s otázkou hriechu. Prečo by Boh potreboval umierať na kríži? 

 Kresťanské posolstvo však na rozdiel od osvietenskej predstavy o Bohu mimo svet 

hlása, že Boh je predsa Immanuel – „Boh, ktorý je s nami,“ ktorý zdieľa ľudský osud 

a zúčastňuje sa na ňom. Svet nedokáže urobiť človeka šťastným. Nedokáže ho zachrániť 

pred chorobami, epidémiami, pohromami, katastrofami... Tento svet má vážne nedostatky 

a sám potrebuje byť zachránený a vykúpený.53 Aj keď človek svojím rozumom dokáže 

                                                 
49 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Evangelium vitae, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1995, čl. 2. 
50 Porov. tamže, čl. 21–23. 
51 Porov. tamže, čl. 12. 
52 Porov. Ecclesia in Europa, čl. 88. 
53 Porov. JÁN PAVOL II.: Překročit práh naděje, 64–73. 
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geniálne vylepšovať svoje vynálezy, predsa len sa nemôže vyhnúť skutočnosti utrpenia 

a nakoniec smrti.  

 

 

2.1.3 Smrť – konečný súhrn utrpenia 

 

 Prvou absolútnou pravdou nášho života, okrem skutočnosti, že existujeme, je 

nevyhnutnosť našej smrti. Od smrti Sokrata sa filozofia nevyhýba riešeniu tejto stále 

aktuálnej a každého sa dotýkajúcej otázky. A nielen filozofia sa pýta, či smrť je 

definitívnym koncom ľudskej existencie. Každý človek chce poznať pravdu o svojom 

konci. Chce vedieť, či ho po smrti ešte čaká nejaký život, alebo nie. Čím viac sa blíži 

posledná hodina človeka na tejto zemi, tým viac pociťuje potrebu zakotviť svoju existenciu 

v pravde uznanej za definitívnu, ktorá by mu dala istotu a nepodliehala už pochybnosti.54 

Smrť síce nie je utrpením v bežnom slova zmysle, veď mnohí ľudia ju očakávajú ako 

vyslobodenie zo svojich utrpení, predsa ale sa smrť určitým spôsobom skrýva za každým 

utrpením a je zlom, ktoré človek v sebe cíti a má povahu záverečnej a všetko prenikajúcej 

skutočnosti. Smrť je vlastne konečným súhrnom ničivého diela bolesti v ľudskom 

organizme ako aj v duši. Smrť prináša rozdelenie celej psycho-fyzickej osobnosti človeka. 

Duša ostáva oddelená od tela a žije ďalej, kým telo podlieha rozkladu.55   

Smrť je spojená so zármutkom a strachom. Nevieme smrť prežívať prirodzene. Je 

v protiklade s naším najhlbším ľudským inštinktom. Bojíme sa definitívneho zániku. Keby 

smrť predstavovala úplný zánik ľudskej bytosti, potom by bolesť ostala bezútešnou. Preto 

smrť núti človeka klásť si základné otázky o zmysle života. To, že človek prežíva pred 

smrťou strach a obavy je z hľadiska Svätého Písma, niečím absolútne pochopiteľným. Veď 

človek bol stvorený pre život a smrť podľa Písma nebola v Božom pláne. Prišla ako 

dôsledok hriechu.56 „Pretože Boh nestvoril smrť a neteší sa zo záhuby žijúcich. Veď on 

stvoril všetko pre bytie (...). Lebo Boh stvoril človeka pre nesmrteľnosť, urobil ho obrazom 

svojej večnosti; závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ju tí, čo sú jeho korisťou.“ 

(Múd 1,13-14; 2,23-24)57 Smrť prišla dokonca na svet násilím, vraždou Ábela. (Gn 4,8)58  

Okrem toho, že na jednej strane sa ľudia smrti boja, na strane druhej sa objavuje iný 

fenomén, kde sa smrť stáva spásou. Sú ľudia, ktorí šírením mentality, v ktorej sa mieša 

                                                 
54 Porov. Fides et ratio, čl. 26–27. 
55 Porov. Salvifici doloris, čl. 15. 
56 Porov. List Starším ľuďom, čl. 14. 
57 Ján Pavol II. sa k tomuto citátu z knihy Múdrosti vracia často. Porov. Evangelium vitae, čl. 7.; Porov. List 
Starším ľuďom, čl. 14. 

58 Porov. Evangelium vitae, čl. 7. 
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egoizmus s hedonistickým materializmom a spoločensko-právnou podporou ničenia života, 

prispievajú k vytváraniu tzv. kultúry smrti. Tento pojem používa Ján Pavol II. veľmi často. 

Za počiatok kultúry smrti považuje postoje človeka, ktorý sa nominuje do pozície 

Prometea, a tak sa klame, že v tejto roli sa môže stať pánom nad životom a smrťou.59 Do 

tejto pozície sa človek stavia, pretože chce mať aspoň zdanlivo život a smrť pod vlastnou 

kontrolou. Mentalita kultúry smrti vyplýva už z vyššie popísaného problému, a síce, že 

keď sa v dnešnej spoločnosti oslabuje citlivosť na Boha a bytie človeka sa obmedzuje skôr 

na „mať“ ako „byť,“ v takýchto podmienkach utrpenie, ktoré zaťažuje ľudský život sa 

stáva neprekonateľným zlom, ktorému sa je treba za každých okolností vyhnúť. A ak sa 

zdá, že už zhasla nádej na blahobyt v budúcnosti, tak takýto život podlieha čoraz 

silnejšiemu pokušeniu pripísať si právo ukončiť ho.60 Keď si uzurpuje moc nad životom 

a smrťou človek zaslepený hlúposťou a egoizmom, nevyhnutne sa táto moc premieňa na 

nástroj nespravodlivosti a smrti, a život slabšieho sa ocitá v rukách silnejšieho.61 

Z uvedeného vyplýva, že sa nutne musíme pýtať, aký postoj my, kresťania, máme 

k fenoménu smrti - konečnému súhrnu utrpenia zaujať. Ak smrť nebola v pôvodnom 

Božom pláne, ako ju máme chápať dnes? Aký význam má smrť pre nás? 

 

 

2.2 Utrpenie ako zlo 

 

 Keď sa človek zoči-voči utrpeniu pýta, prečo utrpenie zasiahlo práve jeho, 

vyvoláva to v ňom spravidla ďalšiu otázku: Prečo existuje vo svete zlo?  

 Hebrejčina nepoznala termín na vyjadrenie „utrpenia.“ Miesto toho používala 

termín „zlo.“ Preto sa v Starom zákone termínom „zlo“ označovalo všetko to, čo človek 

trpel. Až gréčtina začína používať termín πασχώ, ktorý znamená: som niečím postihnutý, 

cítim, trpím. Teda až Nový zákon a Septuaginta prestávajú v terminológii stotožňovať 

utrpenie so zlom a utrpenie chápu ako stav, v ktorom človek zlo znáša a znášajúc ho cíti 

bolesť. Toto utrpenie má súčasne charakter aktívny aj pasívny. V každej forme utrpenia je 

prítomné nejaké zlo, pre ktoré človek trpí. A tak nás utrpenie oprávnene privádza k otázke 

o pôvode zla. Táto otázka sa v istom zmysle zdá byť neoddeliteľná od faktu utrpenia.62   

                                                 
59 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla VIII. Giornata mondiale del malato, 
   http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_19990806_world-
day-of-the-sick-2000_it.html, (10.3.2009), čl. 11. 

60 Porov. Evangelium vitae, čl. 21–23. 
61 Porov. tamže, čl. 66–67. 
62 Porov. Salvifici doloris, čl. 7. 
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 Ľudstvo už od svojich počiatkov poznalo tragickú skúsenosť zla a usilovalo sa 

pochopiť jeho korene a vysvetliť jeho príčiny. Zlo nie je nejaká neosobná sila, ktorá pôsobí 

vo svete prostredníctvom deterministických a neosobných mechanizmov. Zlo prichádza 

prostredníctvom ľudskej slobody.63 Pôvodcom a obeťou zla sa na začiatku ľudských dejín 

stal sám človek.64 Zlo má vždy tvár a meno, sú to tváre a mená mužov a žien, ktorí sa pre 

zlo rozhodujú. Človek je jediný tvor na zemi, ktorý má schopnosť slobodnej voľby. Táto 

slobodná voľba ho robí výnimočným od ostatných tvorov a zároveň táto slobodná voľba 

stojí v centre tragédie zla. Stála už pri chybnom rozhodnutí človeka vzbúriť sa proti Bohu 

v raji, i pri zabití Ábela Kainom. (porov. Gn 3,1-4,26) Následkom týchto prvých chybných 

rozhodnutí sa narušili základné vzťahy k Bohu, k ľuďom a k ostatnému stvoreniu. Zlo je 

v konečnom dôsledku tragickým odcudzením človeka voči požiadavkám lásky.65     

 V kresťanskom ponímaní sa pravda o utrpení vysvetľuje prostredníctvom zla, ktoré 

má vždy nejaký vzťah k dobru. Človek trpí pre zlo, ktoré je určitým nedostatkom, 

obmedzením dobra. Človek trpí preto, že nemá účasť na dobre, ktoré mu iní nedožičia, 

alebo ho sám odmieta. A najviac trpí, keď má na nejaké dobro nárok a nedostáva sa mu.66 

„Zlo je vždy chýbajúce dobro, ktoré sa v danom bytí malo nachádzať, je jeho nedostatkom. 

Nikdy však nie je úplnou neprítomnosťou dobra.“67 Zlo sa rodí na podloží dobra. Je to do 

určitej miery tajomstvo, ako k tomu dochádza a ako zlo nedokázalo úplne vyhubiť dobro. 

Kľúčom k pochopeniu tajomstva dobra a zla je podobenstvo o kúkoli a pšenici. (porov. Mt 

13,24-30) V rozličných časových dobách rastie pšenica spolu s kúkoľom a kúkoľ spolu 

s pšenicou. Dejiny ľudstva sú vlastne dejiskom koexistencie dobra a zla. Teda že dobro 

existuje vedľa zla, pretrváva vedľa zla, vyrastá z toho istého podložia ľudskej 

prirodzenosti. Táto skutočnosť je zároveň potvrdením toho, že ľudská prirodzenosť nebola 

úplne zničená, nestala sa celkom zlou, a to i napriek prvotnému hriechu. Človek totiž stále 

dokáže robiť dobro. Prirodzenosť človeka si zachovala nasmerovanie na dobro.68  

 Svet či matéria, ako to hlásali niektoré filozofie, nie je pre človeka zlom. Pre 

kresťana je svet dobrom, ktorý stvoril sám dobrý Stvoriteľ. Tým sa kresťanstvo radikálne 

odlišuje napríklad od budhizmu, ktorý sa obmedzuje na presvedčenie, že svet je zlý, je iba 

zdrojom utrpenia, a že sa človek musí od takéhoto sveta oslobodiť. Musí pretrhať putá so 

svojou telesnosťou a stať sa voči svetu ľahostajným a v tom spočíva spása.69 Nie svet je 

                                                 
63 Porov. JÁN PAVOL II.: Posolstvo na svetový deň pokoja. 1. január 2005, Bratislava: KBS, 2005, čl. 2. 
64 Porov. JÁN PAVOL II.: Pamäť a identita, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2005, 15. 
65 Porov. JÁN PAVOL II.: Posolstvo na svetový deň pokoja. 1. január 2005, čl. 2. 
66 Porov. Salvifici doloris, čl. 7. 
67 JÁN PAVOL II.: Pamäť a identita, 11. 
68 Porov. tamže 12. 
69 Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, 90. 
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pôvodcom zla, zlo prišlo na svet cez ľudskú slobodu, ktorá sa pre zlo rozhodla. A tak prišlo 

na svet utrpenie, tým, že sa narušil vzťah človeka k Bohu, blížnemu i celému stvoreniu. 

 

 

2.3 Utrpenie ako trest za hriech 

 

 V predchádzajúcej stati sme načrtli, že utrpenie je dôsledkom zla, ktoré prišlo na 

svet vďaka prvotnému hriechu. Otázka o zmysle utrpenia našla svoje vyjadrenie vo „veľkej 

knihe utrpení,“ ktorou môžeme označiť Sväté Písmo. Svoje najdramatickejšie vyjadrenie 

a tiež prvú čiastočnú odpoveď nám ponúka biblická kniha Jób.70 Tá sa venuje 

problematike, či každé utrpenie človeka je trestom za hriech. 

 Jób stráca majetok, synov a dcéry a postihne ho ťažká choroba. Na smetisko, kde 

ho dohnala núdza, za ním prichádzajú jeho traja priatelia a snažia sa obrániť mravný dôvod 

zla a utrpenia, ktoré Jóba postihlo. Snažia sa Jóba usvedčiť z hriechu, ktorého dôsledkom 

je stav, v ktorom sa nachádza. Opierajú sa o presvedčenie, že Boh je pravý Zákonodarca 

a Sudca. Je Stvoriteľom, od ktorého pochádza dobro každého stvorenia. Vedomé porušenie 

tohto dobra zo strany človeka je vlastne urážkou Stvoriteľa, ktorý je prvým 

Zákonodarcom. Tým porušením dobra je hriech. Hriechu musí nutne odpovedať trest, 

ktorý bráni plán zavedený Bohom. Mravný poriadok si vyžaduje trest za priestupok. Tak sa 

pre Jóbových priateľov stáva utrpenie ospravedlneným zlom, teda zlom, ktoré musí vo 

svete byť, aby sa zadosťučinilo spravodlivosti a aby sa zachoval poriadok, ktorý Stvoriteľ 

vložil do sveta. Inú možnosť ako trest za hriech Jóbovi priatelia nevidia. Jób sa bráni, že je 

nevinný a nezaslúži si takýto trest. Nakoniec Boh odmietne obvinenia Jóbových priateľov, 

jeho utrpenie označuje za utrpenie nevinného a z knihy vyplýva, že utrpenie je treba prijať 

ako tajomstvo, ktoré človek svojím rozumom nevie preniknúť. Kniha neruší zásady 

mravného poriadku, no jasne poukazuje na to, že sa nemôžu používať výlučne a povrchne. 

V úvode knihy sa dozvedáme, že Jób bol skúšaný na podnet satana, ktorý neveril v jeho 

spravodlivosť. (porov. Jób 1,6-12) Ak Boh dovolí skúšať Jóba, robí to preto, aby dokázal 

jeho spravodlivosť. Utrpenie tak v knihe Jób dostáva i určitý charakter skúšky.71 Zážitok 

tohto spravodlivého človeka, skúšaného v rôznych spôsoboch nehľadiac na jeho nevinnosť 

ukazuje, že nie je pravda, že každé utrpenie je následkom viny a má charakter trestu.72  

                                                 
70 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla II. Giornata mondiale del malato, 
   http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_08121993_world-
day-of-the-sick-1994_it.html, (10.3.2009), čl. 3. 

71 Porov. Salvifici doloris, čl. 10–11. 
72 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla II. Giornata mondiale del malato, 
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 Ján Pavol II. ďalej zdôrazňuje, že utrpenie má v Starom zákone aj charakter 

výchovný. Boh na vyvolený národ zosiela tresty s cieľom, aby sa národ polepšil a dospel 

k obráteniu. Takto sa zdôrazňuje osobný rozmer trestu, ktorého cieľom nie je len 

objektívne vyvážiť zlo, ale obnoviť v trpiacom dobro. Tento aspekt utrpenia je pre Starý 

zákon, ale aj pre Nový zákon nesmierne dôležitý. Utrpenie má viesť k obráteniu, teda 

k znovuzrodeniu dobra v človekovi. Pokánie má tak za cieľ prekonať zlo, ktoré drieme 

v človeku a upevniť v ňom, ako aj vo vzťahoch k iným ľuďom a k Bohu dobro. 

 Okrem spravodlivého Jóba zmenu v pohľade na utrpenie ako trest prináša 

tiež prorok Izaiáš. Štvrtá pieseň o Božom služobníkovi hovorí o dobrovoľnom utrpení, 

ktoré Boží služobník prijíma. Opovrhnutý a posledný z ľudí bol prebodnutý pre naše 

neprávosti, ktoré na neho Pán uvalil. (porov. Iz 52,13-5,12) Jedná sa o zástupné utrpenie 

pre život všetkých ľudí. „Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo 

(...). Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.“(Iz 53,10-11) Utrpenie sa v osobe trpiaceho 

služobníka stáva cestou k životu dlhovekého potomstva. A tým zároveň poukazuje na 

veľkú hodnotu života v očiach Boha.73 V tomto zmysle sa utrpenie javí ako úplne iná, 

oveľa pozitívnejšia skutočnosť než trest za hriech.74  

 Z uvedeného vyplýva, že veľmi opatrne treba posudzovať ľudské utrpenie ako 

dôsledok skutočných hriechov, na čo poukazuje práve kniha Jób. No na druhej strane 

nemôžeme utrpenie oddeliť od prvotného hriechu, od toho, čo svätý Ján nazýva „hriechom 

sveta“ (porov. Jn 1,29), od hriešneho stavu osobných prečinov a spoločenských 

priestupkov v dejinách človeka.75 „Hoci tu nesmieme použiť obmedzené kritérium priamej 

spojitosti (ako to robili traja Jóbovi priatelia), predsa nemožno poprieť mienku, podľa 

ktorej ľudské utrpenia vyplývajú z hriechu.“76 

 

 

2.4 Utrpenie ako tajomstvo 

 

 Ján Pavol II. používa pojem „tajomstvo“ vo svojej teológii veľmi často. Týmto 

pojmom označuje samotné utrpenie. Už hneď v úvode apoštolského listu Salvifici doloris 

                                                                                                                                                    
   http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_08121993_world-
day-of-the-sick-1994_it.html, (10.3.2009), čl. 3. 

73 Porov. Evangelium vitae, čl. 49. 
74 Obšírnejší pohľad k tejto téme ponúka blízky spolupracovník Jána Pavla II., kardinál Ratzinger, vo svojom 
diele Eschatológia. Venuje sa otázke smrti a večného života a dotýka sa i problému utrpenia, nakoľko bolo 
tiež považované za trest kvôli hriechu. Ján Pavol II. sa Ratzingerom určite v mnohom inšpiroval. Porov. 
RATZINGER Joseph: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Barrister & Principal – studio, 2004, 56–63. 

75 Porov. Salvifici doloris, čl. 15. 
76 Tamže, čl. 15. 
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píše: „Skrýva sa v ňom veľkosť osobitného tajomstva.“77 Za veľké tajomstvo označuje 

aj jednu z foriem utrpenia – chorobu, keď píše svoj prvý list chorým pri príležitosti 1. 

svetového dňa chorých.78 Keď sa venuje problematike spravodlivého Jóba, dospieva 

k záveru, že utrpenie je tajomstvo a je treba ho ako tajomstvo prijať, ako sme sa o tom 

zmienili už vyššie.79 A nielen utrpenie je zahalené tajomstvom, ale dokonca celý človek.80 

I keď je človek vo svojom utrpení nedotknuteľným tajomstvom, viera nám poskytuje 

danosti, pre ktoré sa môžeme odvážiť dotknúť toho, čo je v každom človeku 

nedotknuteľné, a teda dotknúť sa tajomstva utrpenia.81 Lebo okrem vlastného poznania 

ľudského rozumu existuje aj poznanie, ktoré je vlastné viere a toto poznanie nám môže 

objasniť tajomstvo utrpenia. Toto poznanie z viery sa zakladá na samotnom fakte Boha, 

ktorý sa zjavuje a to je najistejšia pravda, pretože Boh neklame, ani nechce klamať. 

 Viera je poslušnou odpoveďou človeka Bohu. Je to Boh, ktorému sa vo svojej 

dobrote páčilo zjaviť ľuďom seba samého a dať poznať tajomstvo svojej vôle. (porov. Ef 

1,9) Ide pritom o nezaslúženú iniciatívu. Boh sa chce dať poznať a poznanie, ktoré človek 

o ňom má, vedie k zavŕšeniu každé ďalšie pravé poznanie o zmysle vlastnej existencie, 

ktoré je ľudská myseľ schopná dosiahnuť. 82 „Pravda, ktorú Boh odovzdal človekovi o sebe 

samom a o svojom živote, sa teda včleňuje do času a dejín.“83 Nesmieme však zabudnúť, 

píše pápež v encyklike Fides et ratio, že zjavenie stále ostáva zahalené tajomstvom. 

Poznanie viery úplne neodstraňuje tajomstvo. Robí ho len zreteľnejším a zjavuje ho ako 

podstatnú skutočnosť pre človeka.84 „Zjavenie vnáša do dejín pevný bod, ktorý si človek 

nemôže odmyslieť, ak chce dospieť k pochopeniu tajomstva svojej existencie. Na druhej 

strane však toto poznanie stále poukazuje na tajomstvo Boha, ktoré rozum nemôže 

vyčerpať, ale len dostať a s vierou prijať.“85 Svätý Anzelm toto vždy presahujúce 

tajomstvo, ktoré nám otvára obzory nášho poznania, charakterizuje takto: „Často 

a zanietene som sa venoval vo svojich myšlienkach tomuto problému. Dakedy sa mi zdalo, 

že už mám na dosah ruky to, čo som hľadal, inokedy mi to, naopak, úplne uniklo z mysle, 

takže som nakoniec stratil nádej, že by som to mohol nájsť a chcel som skončiť skúmanie 

toho, čo nebolo možné nájsť. Ale keď som chcel zahnať od seba tú myšlienku, (...) vtedy 

sa začala dostavovať vždy s väčšou naliehavosťou... Ale ja úbohý, jeden z úbohých 

                                                 
77 Salvifici doloris, čl. 4. 
78 Porov. GIOVANNI PAOLO II: Messaggio del papa per la I giornata mondiale del malato, in: L` amore 
verso i sofferenti, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1993, 11–15, čl. 1. 

79 Porov. Salvifici doloris, čl. 11. 
80 Porov. tamže, čl. 30. 
81 Porov. tamže, čl. 4. 
82 Porov. Fides et ratio, čl. 7–8. 
83 Tamže, čl. 11. 
84 Porov. tamže, čl. 18. 
85 Tamže, čl. 14. 
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Eviných synov, vzdialených od Boha, čo som začal robiť a čo sa mi podarilo? Za čím som 

túžil a čo som dosiahol? O čo som sa usiloval a po čom ešte stále vzdychám?... Ó, Pane, ty 

si nielen taký veľký, že väčšieho si už nemožno ani predstaviť (...), ale si väčší než všetko, 

čo si možno predstaviť (...). Keby si nebol taký, bolo by možné predstaviť si čosi väčšie od 

teba, ale to je nemožné.“86  

 Pravda o Bohu, ktorý sa chce dať poznať, bola raz a navždy vyslovená v tajomstve 

Ježiša z Nazaretu. Ježiš prišiel, aby zjavil Otcovu tvár a zvestoval Božie tajomstvá a aby 

splnil Otcovu vôľu spasiť ľudstvo.87 Ježiš zároveň prenikol do tajomstva človeka, zjavuje 

človeka človeku. A to je ľudský rozmer tajomstva vykúpenia. „Tajomstvo človeka sa 

popravde naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve vteleného Slova.“88 Keď sa v Kristovi 

vyjavuje i tajomstvo človeka, v ňom a skrze neho sa odhaľuje aj tajomstvo utrpenia, v ňom 

a skrze neho sa osvetľuje záhada bolesti a smrti.89  

 Ak teda je zjavenie tým pevným bodom, pomocou ktorého môžeme naším 

nedokonalým poznaním objasniť tajomstvo svojej existencie, s týmto konštatovaním 

pristupujeme k ďalšej kapitole. Chceme sa vierou dotknúť tajomstva utrpenia, opierajúc sa 

o Krista, ktorý objasňuje zmysel každej ľudskej existencie a o tajomstve ktorého Cirkev od 

svojho vzniku neprestajne rozjíma.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
86 Fides et ratio, čl. 14. 
87 Porov. tamže, čl. 10–13. 
88 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et Spes, 
(zo dňa 7. decembra 1965), in: Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I, Rím: Slovenský ústav sv. 
Cyrila a Metoda, 1968, 225–340, čl. 22. 

89 Porov. Salvifici doloris, čl. 30. 
90 Porov. Redemptor hominis, čl. 10. 
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3. TAJOMSTVO VYKÚPENIA AKO CESTA K POCHOPENIU 

UTRPENIA 

 

 Východiskom tretej kapitoly je myšlienka z Jánovho evanjelia: „Veď Boh tak 

miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby 

mal večný život.“ (Jn 3,16) Ján Pavol II. sa k nej často vracia. Aby sme našli odpoveď na 

otázku, prečo existuje utrpenie, musíme podľa neho obrátiť svoj pohľad na zjavenie Božej 

lásky. Láska je totiž bohatým žriedlom poznania zmyslu utrpenia. Je najspoľahlivejším 

darcom odpovede na túto otázku. A túto odpoveď nám Boh dáva v kríži Ježiša Krista.91 

V tajomstve vykúpenia. V ňom je problém človeka vpísaný s osobitnou silou pravdy 

a lásky.92 Pozrieme sa teda na dielo vykúpenia. Budeme sledovať myšlienku utrpenia 

v súvislosti s Kristovým vykupiteľským poslaním.  

Prvá podkapitola je venovaná Kristovi, ktorý zjavuje Božiu, teda Otcovu lásku. 

Pozrieme sa, aký vzťah Ježiš prechovával k trpiacim svojej doby a zameriame sa hlavne na 

jeho vzťah k vlastnému utrpeniu. Dôležitú časť teda bude tvoriť hlavne rozprava o slove 

kríža, ktoré hovorí na jednej strane o zlobe hriechu, na strane druhej o nesmiernej láske 

Boha k človeku. Následne sa pozrieme na zmŕtvychvstanie, ktoré prežaruje tragickú 

skutočnosť kríža a zjavuje plnosť Božej lásky, teda víťazstvo nad smrťou, ktorú na svet 

priniesol hriech. Ježišovo utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie tvoria základ hľadania našej 

odpovede na zmysel utrpenia.  

V druhej podkapitole sa zamyslíme nad tým, čo tajomstvo vykúpenia znamená pre 

každého človeka. Čo vykúpenie človeku odhaľuje. Pozrieme sa na výnimočnosť človeka 

medzi ostatnými tvormi a na jeho ľudskú dôstojnosť, ktorú hriechom narúša, a ktorú 

Kristus svojím vykupiteľským dielom obnovuje.  

Tretia podkapitola je zvlášť venovaná úlohe Ducha Svätého v diele vykúpenia. 

Nemôžeme opomenúť Ducha, ktorý je s krížom tak tesne spojený, a ktorý obnovuje 

hriechom narušenú ľudskú prirodzenosť. Cieľom je v krátkosti sa dotknúť aspoň 

základných súvislostí Ducha Svätého s krížom a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Najprv sa 

teda pozrieme, prečo je Duch Svätý poslaný na svet zásadne za cenu smrti Krista na kríži. 

Potom sa pozrieme na úlohu Ducha Svätého, pri ktorej dáva svetu poznať, čo je hriech 

a nakoniec sa pozrieme na jeho najdôležitejšiu úlohu, a síce že dáva život, ktorý človek pre 

hriech stratil. Duch Svätý tak ovocie kríža rozdáva až doposiaľ prostredníctvom Cirkvi 

a neustále človeku ponúka toto vzácne ovocie spásy, aby nezahynul. 

                                                 
91  Porov. Salvifici doloris, čl. 13. 
92  Porov. Redemptor hominis, čl. 18. 
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3.1 Ježiš – Zjaviteľ Božej lásky 

 

3.1.1 Kristus prichádza zasiahnuť zlo v jeho koreňoch 

 

 Ježiš sám vo svojom rozhovore s Nikodémom hovorí o cieli svojho poslania 

vo svete: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 

kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Výrok Jánovho evanjelia nám hovorí, 

že Ježiš vlastne prišiel človeka spasiť. Oslobodiť od zla. A zlo, ako sme uviedli vyššie, 

súvisí s problémom utrpenia. Výrok, ktorý Ježiš adresoval Nikodémovi, nás odkazuje na 

viac ako len nejaké dočasné utrpenie, ktoré napríklad spôsobuje človeku ujmu na zdraví. 

Boh totiž dal svojho Syna na svet, aby človek nezahynul. A čo znamená nezahynúť? Mať 

večný život. Opakom spásy teda nie je hocijaké zlo. Opakom spásy je strata večného 

života, zatratenie.93 Spasiť znamená oslobodiť od radikálneho zla. Týmto zlom nie je iba 

postupná strata ľudských síl, ktorá končí smrťou. Ešte radikálnejším zlom je odmietnutie 

človeka Bohom, teda večné zatratenie, ktoré je následkom odmietnutia Boha človekom. 94 

Ježiš bol na svet daný preto, aby človeka ochránil od tohto definitívneho zla, 

definitívneho utrpenia. Preto prichádza, aby zasiahol toto zlo v jeho koreňoch. A tým 

koreňom definitívneho zla je hriech a smrť. Hriechom sa človek vzbúril proti Bohu a na 

svet prišla smrť. (porov. Múd 1,13-14; 2,23-24; Gn 4,8) Vyslobodením človeka od tohto 

definitívneho - eschatologického zla Kristus zasahuje zlo a utrpenie v jeho časnom 

a dejinnom rozmere. Kristus prichádza odstrániť z dejín človeka vládu hriechu, ktorá sa 

v ňom zakorenila pod vplyvom zlého ducha počnúc prvotným hriechom.  

Z Ježišovho výroku Nikodémovi sa dozvedáme, že Boh svet miloval, preto dal 

svojho Syna. Táto pravda mení od základov obraz dejín človeka a jeho postavenia na zemi. 

Napriek hriechu, ktorý sa zakorenil do ľudských dejín, Boh dáva svojho Syna, aby 

prenikol k samým koreňom ľudského zla, a tak sa priblížil k celému svetu utrpenia, do 

ktorého je človek začlenený. Ďalej je pre našu tému dôležité slovo „dal.“ Slovíčko 

poukazuje na to, že toto oslobodenie sa uskutoční vlastným utrpením. V tomto sa prejavuje 

nekonečná láska tak Otca, ako i Syna. Je to spasiteľná láska k človeku a svetu. 95 

Uvedený Ježišov výrok nám ďalej ukazuje, že každý človek je povolaný k večnému 

životu. Čo ten večný život vlastne je? Jedná sa o šťastie, ktoré vychádza zo spojenia 

                                                 
93 Porov. Salvifici doloris, čl. 14. 
94 Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, 79. 
95 Porov. Salvifici doloris, čl. 14–15. 
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s Bohom. Ide o poznanie Boha a jeho Syna Ježiša. (porov. Jn 17,3) Ide o blažené hľadenie 

na Boha, v ktorom človek dochádza k naplneniu ľudskej túžby po pravde. Boh je totiž 

absolútna plnosť pravdy. Zároveň je tiež absolútnou plnosťou dobra a tým i absolútnou 

plnosťou života. Život je v Bohu a z neho pochádza. Večný život je teda účasťou na 

Božom živote, živote v Bohu, na živote spoločenstva Otca, Syna i Ducha Svätého.96 Ježiš 

Kristus je nádejou každého človeka, lebo mu dáva večný život. Ježiš je „Slovo života“  

( porov. 1 Jn 1,1), ktoré prišlo na svet, aby ľudia „mali život a aby ho mali hojnejšie.“ 

(porov. Jn 10,10) Ježiš nám tak ukazuje, že ľudský život je vždy otvorený smerom 

k večnosti.97 „Ježiš je Syn, ktorý od večnosti dostáva život od Otca (porov. Jn 5,26)  

a ktorý prišiel k ľuďom, aby im dal podiel na tomto dare...“98 

 Príchodom Krista na svet pravda vyjadrená v jeho zjavení už nie je uzavretá 

v nejakom územnom a kultúrnom okruhu, ale je prístupná každému človeku, ktorý ju chce 

prijať ako raz a navždy platné slovo, ktoré dáva zmysel ľudskej existencii.99 Jedine Ježiš 

môže vystihnúť smerovanie a môže dať odpoveď na konečný zmysel vecí, iba On je 

schopný odhaliť a uskutočniť Boží plán, iba On je schopný dať človeku odpoveď na 

zmysel jeho života i na zmysel jeho utrpenia. 

 

 

3.1.2 Kristov postoj k trpiacim 

 

 Kristus sa počas svojho pozemského pôsobenia často približoval k svetu utrpenia. 

Uzdravoval chorých, sýtil hladných, potešoval zarmútených, uzdravoval slepých, 

hluchých, vyháňal zlých duchov, kriesil mŕtvych. Bol citlivý k telesnému, ale 

aj morálnemu utrpeniu. Do centra svojho učenia postavil osem blahoslavenstiev, ktoré sú 

zamerané práve na trpiacich. (porov. Mt 5,1-12; Lk 6,20-23)100 V Lukášovom evanjeliu 

začína Ježiš svoju verejnú činnosť čítaním slov z knihy proroka Izaiáša: „Duch Pána je 

nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť 

zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu 

a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Iz 61,1-2; Lk 4,18-19) Tento text je označovaný za jeden 

z mesiášskych textov. Izaiáš v ňom predstavuje Mesiáša ako toho, kto prichádza v Duchu 

Svätom, ako toho, kto má plnosť tohto Ducha v sebe a plnosť Ducha i pre všetkých 

ostatných. Plnosť Ducha znamená, že Mesiáš so sebou prináša dary – dobrodenia spásy 
                                                 
96  Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, 79–80. 
97  Porov. Ecclesia in Europa, čl. 21. 
98  Evangelium vitae, čl. 29. 
99  Porov. Fides et ratio, čl. 12. 
100 Porov. Salvifici doloris, čl. 16. 
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zvlášť pre chudobných, tých, ktorých život je poznačený nejakou bolestnou skutočnosťou. 

Keď Ježiš v Lukášovom evanjeliu vztiahol tieto slová na seba, vyznal a vyhlásil, že on je 

ten Pomazaný – Mesiáš. On je ten, v ktorom prebýva v plnosti Duch Svätý, a ktorý 

trpiacemu ľudstvu prináša dar spásy.101 Ježiš týmito slovami vyhlasuje svoj mesiášsky 

program. A tento program  napĺňa. Keď Ján Krstiteľ posiela svojich poslov, aby sa Ježiša 

opýtali, či je tým, koho čakali, Ježiš svoju identitu potvrdzuje práve svojimi skutkami 

pomoci voči hluchým, slepým, malomocným... (porov. Lk 7,22n)  

 Ježiš je poslaný, aby hlásal radostnú zvesť, aby hlásal milosrdenstvo, aby hlásal 

prichádzajúcu spásu. Ohlasovanie milosrdenstva je jeden z hlavných predmetov jeho 

činnosti. Milosrdenstvo sa vyskytuje v mnohých jeho podobenstvách: podobenstvo 

o márnotratnom synovi (Lk 15,11-32), podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 

10,30-37), podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,23-35) atď. Dôraz na 

milosrdenstvo dáva najviac evanjelista Lukáš. Ježiš koná skutky milosrdenstva, 

milosrdenstvo ohlasuje a svojich poslucháčov k milosrdenstvu zároveň i vyzýva. (porov. 

Mt 5,7; 22,38) 

 Mesiášske posolstvo o milosrdenstve má ľudskú, ale i božskú povahu. Božská 

povaha spočíva v tom, že Ježiš nám svojimi skutkami a učením ukazuje príklad, ako máme 

prejavovať milosrdenstvo k svojim blížnym. Božská povaha spočíva v tom, že nám 

ukazuje svojho Otca. Ježišove skutky a jeho slová predovšetkým sprítomňujú jeho Otca 

medzi ľuďmi.102 „Sprítomniť Otca ako lásku a milosrdenstvo znamená u Krista základné 

uskutočňovanie jeho mesiášskeho poslania.“103 V osobe Ježiša Krista sa neviditeľný Boh 

stáva viditeľným. Kristovým zvestovaním poznávame Boha predovšetkým v jeho láske 

voči človeku, v jeho ľudomilnosti. Ježiš svojimi skutkami a hlásaním zjavuje, že Boh je 

Otec milosrdenstva, ktorý je blízky každému, kto trpí, kto je vystavený nebezpečenstvu 

vzhľadom na svoj život a na svoju dôstojnosť. A v neposlednom rade nás Ježiš 

povzbudzuje k tomu, aby sme sa na Otca obracali v každej našej núdzi.104 Ježiš svojím 

hlásaním radostnej zvesti ľudí presviedča, že Boh sa o nich zaujíma, že život človeka je 

dar, ktorý Otec žiarlivo chráni. Zjavuje, akú veľkú hodnotu ľudský život má.105  

Boh sa v Ježišovi stará o telesný život človeka. Na druhej strane sa však 

v evanjeliách stretávame s mučeníckou smrťou Jána Krstiteľa. Upozorňuje na to, že 

pozemský, telesný život nie je absolútnym dobrom: dôležitejšia je vernosť Božiemu slovu, 

                                                 
101 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Dominum et vivificantem, Trnava: KBS, 1994, čl. 16–18. 
102 Porov. Dives in misericordia, čl. 3. V Jn 1,19-39 zase čítame iné svedectvo o Ježišovi ako Mesiášovi, 

ktorý je naplnený Duchom Svätým. Toto svedectvo vydáva sám Ján Krstiteľ. 
103 Tamže, čl. 3. 
104 Porov. tamže, čl. 2. 
105 Porov. Evangelium vitae, čl. 32. 



 30 

a to aj vtedy, keby nás mala stáť život.106 Ježiš síce pri svojej pozemskej činnosti 

uzdravuje, stará sa o telesný život, ale z jeho činnosti tiež vidíme, že zdravie je iba 

predposledným dobrom v hierarchii hodnôt a je treba o ňom uvažovať z hľadiska 

celkového, teda hľadať aj duchovné dobro človeka.107 Do diela spásy patria i telesné 

uzdravenia, ale tie sú zároveň znameniami veľkého duchovného uzdravenia, ktoré Ježiš 

ľudstvu prináša. Vidíme to na príklade uzdravenia ochrnutého. Ježiš najprv ochrnutému 

odpúšťa hriechy, až potom ho uzdravuje, zbavuje utrpenia. Ježiš chce demonštrovať, že má 

moc oslobodiť ľudskú dušu od vín, že prináša duchovnú spásu – oslobodenie od hriechu.108 

Ježiš sa neobracia len na tých, ktorí skusujú choroby, utrpenia a rôzne formy odmietnutia 

zo strany spoločnosti. Jeho činnosť sa týka samého zmyslu života každého človeka v jeho 

mravnom a duchovnom rozmere. Iba človek, ktorý priznáva, že jeho život zasiahla 

choroba hriechu, môže nájsť pravdu a autentickosť svojej existencie.109 Hriech je 

v skutočnosti väčším zlom ako ochrnutie tela, ako akékoľvek telesné utrpenie. Keď sa teda 

Ježiš približuje k trpiacim, v prvom rade myslí na to, aby človeka oslobodil od tejto 

choroby hriechu.110 Až následne ľudí oslobodzuje od rôznych neduhov. 

Keď sa zamýšľame nad svetom utrpenia, ku ktorému sa Ježiš približuje, nesmieme 

opomenúť ešte jednu skutočnosť. Okrem toho, že Ježiš pri svojej činnosti v ústrety 

trpiacim zdôrazňuje odpustenie hriechov a Božie milosrdenstvo, dáva dôraz i na vieru. 

Ježiš chce neustále opakovať myšlienku, že viera v neho, vyprovokovaná túžbou po 

uzdravení, je určená spôsobiť spásu, ktorá počíta aj s odpustením. Viera je ďalším 

jednotiacim motívom Ježišových zázrakov. Viera ako uznanie a vyznanie toho, že Ježiš je 

Mesiáš.111 

 

 

3.1.3 Kristus v ústrety utrpeniu 

 

 Videli sme, že Ježiš bol od Otca poslaný, aby predovšetkým človeka oslobodil od 

hriechu a zabezpečil mu večný život. Znamením tohto oslobodenia sa stali zázraky, pri 

ktorých Ježiš hriechy odpúšťa a zároveň človeka zbavuje utrpenia. Ježiš ale nebol len tým, 

                                                 
106 Porov. Evangelium vitae, čl. 47. 
107 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla VIII. Giornata mondiale del malato, 
     http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-

ii_mes_19990806_world-day-of-the-sick-2000_it.html, (10.3.2009), čl. 2. 
108 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Udienza generale del 15 giugno 1994, in: Malati e infermi nel cuore della 

Chiesa, Napoli: Chirico, 2006, 109–115, čl. 3. 
109 Porov. Evangelium vitae, čl. 32. 
110 Porov. JÁN PAVOL II.: Pamäť a identita, 29–30. 
111 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Udienza generale del 15 giugno 1994, čl. 4. 
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ktorý ľudí utrpenia zbavoval. Sám utrpenie počas života zakúšal. A ako sa ukáže, toto 

utrpenie bolo dôsledkom práve ľudského hriechu. 

 Kristus sa už svojim vtelením spojil určitým spôsobom s každým človekom.112 

„Slovo sa stalo telom,“ (Jn 1,14) ako sa píše v Jánovom Prológu. A týmto prijalo všetky 

dimenzie ľudskej prirodzenosti, okrem hriechu. „V tejto perspektíve je vtelenie skutočne 

kenosis, „zrieknutie sa“: Syn Boží sa zrieka tej slávy, ktorú má od večnosti.“ (porov. Flp 

2,6-8; 1Pt 3,18)113 Ježiš prijal ľudský život so všetkými jeho stránkami, teda aj utrpenie 

a smrť.114 K svetu ľudského utrpenia sa priblížil predovšetkým tým, že sám na seba toto 

utrpenie vzal. Tiež zakúšal námahu, bezprístrešie, nepochopenie zo strany svojich 

najbližších, ale predovšetkým ho zvieral kruh jeho nepriateľov a vždy jasnejšie sa črtala 

ich myšlienka Ježiša zlikvidovať. Ježiš tak svojim učeníkom často hovorí o svojom utrpení 

a smrti. Kristus kráča v ústrety utrpeniu s plným vedomím. Je si vedomý toho, že práve 

svojím utrpením musí dokonať dielo spásy. Preto prísne karhá Petra, keď ho chce odviesť 

od tejto cesty, keď dokonca v Getsemanskej záhrade vyťahuje meč na Ježišovu obranu. 

(porov. Mt 16,23; 26,52-54) Kristus bol hlboko preniknutý myšlienkou, ktorú vyjadril pri 

stretnutí s Nikodémom: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 

nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Kristus kráča v ústrety 

utrpeniu s vedomím o jeho spásonosnej sile, no predovšetkým sa s Otcom spája tou láskou, 

ktorou Otec miluje človeka a svet.115 

 Zvlášť v Getsemanskej záhrade sa ukazuje veľkosť tohto utrpenia, ktoré Ježiš musí 

podstúpiť. V týchto hodinách sa zvádza veľký boj medzi láskou, ktorá sa bezvýhradne 

dáva a medzi tajomstvom neprávosti (mysterium iniquitatis). Judášova zrada totiž 

symbolizuje hriech ľudstva.116 Getsemanská záhrada je miesto, kde sa definitívne pred 

očami Kristovej duše v celej svojej skutočnosti ukázalo utrpenie, ktoré má podstúpiť. 

  „Prvoradým úsilím teológie sa z tohto hľadiska stáva pochopiť kenózu Boha, 

skutočne veľké tajomstvo pre ľudskú myseľ, ktorej sa javí nemožným, aby utrpenie a smrť 

mohli vyjadrovať lásku, a to takú, ktorá sa dáva bez toho, že by očakávala niečo na 

výmenu.“117 

 Ježiš spoznal vo svojom kríži cestu vedúcu k Otcovi pre spásu ľudstva a nasledoval 

túto cestu. Zároveň svojim učeníkom ohlasoval, že budú spojení s týmto krížom. 

                                                 
112 Porov. Gaudium et Spes, čl. 22. 
113 JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Novo millenio ineunte, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2001, čl. 22. 
114 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla VIII. Giornata mondiale del malato, 
    http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_19990806_world-

day-of-the-sick-2000_it.html, (10.3.2009), čl. 7. 
115 Porov. Salvifici doloris, čl.16. 
116 Porov. JÁN PAVOL II.: List z večeradla, Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2000, čl. 2. 
117 Fides et ratio, čl. 93. 
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Predpovedal im, že ani ich utrpenie neobíde, že tiež budú musieť podstúpiť všelijaké 

skúšky.118 Na toto utrpenie už ale Ježiš nahliada v inej perspektíve, ktorá bude predmetom 

ďalších statí. 

 

 

3.1.4 Slovo kríža 

 

 Ježiš Kristus na kríži ešte radikálnejšie kladie Jóbovu otázku po zmysle utrpenia, 

ale dáva na ňu tú najlepšiu odpoveď. Kristus dáva odpoveď na utrpenie svojím vlastným 

utrpením, slovom kríža.119 Kristus sa k tejto otázke nevyjadruje len prostredníctvom svojho 

učenia a skutkov. „Hovorí aj jeho smrť na kríži, táto nevyspytateľná hĺbka jeho bolesti 

a opustenosti.“120 Ježišov kríž nie je len tajomstvom, ktoré treba kontemplovať. Je aj 

slovom, ktoré treba prijať. Je posolstvom, ktoré je treba ohlasovať, aby sa pre všetkých 

stalo zdrojom spásy. Kríž má dve strany mince. Na jednej strane kríž ohlasuje 

nepopierateľnú skutočnosť utrpenia a smrti, poukazuje na zlobu hriechu a biedu ľudského 

života a ľudských dejín; na druhej strane vyhlasuje víťazstvo nad zlom a nad smrťou, teda 

lásku Boha, ktorý je verný, ktorý odpúšťa, očisťuje a navracia život.121 

 

 

3.1.4.1 Výpoveď o zlobe hriechu 

 

 Ako bolo naznačené vyššie, utrpenie Ježiša v Getsemanskej záhrade svedčí o tom, 

že Ježiš od počiatku prijíma utrpenie. Getsemanská záhrada potvrdzuje opravdivosť 

utrpenia, ktoré Ježiš podstupuje. Veď trpieť znamená podstupovať zlo, pred ktorým sa 

človek chveje hrôzou.122 Ježiš cíti blízkosť svojej smrti na kríži, je si vedomý veľkosti 

utrpenia, ktoré ho čaká. Veď prosí Otca, nech ho minie tento kalich, ak je to jeho vôľa. Na 

tejto prosbe vidíme zároveň i poslušnosť Syna, ktorý chce vždy plniť Otcovu vôľu. (Mt 

26,39-42) Kristus v Getsemanskej záhrade potvrdzuje svoju ochotu do dôsledkov splniť 

ten program, ktorý vyhlásil na začiatku svojej verejnej činnosti: „Duch Pána je nado mnou 

(...).“ (Lk 4,18-19) Kristus na kríži chce a skutočne ukazuje najhlbšie korene zla – hriech 

                                                 
118 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Udienza generale del 27 aprile 1994, in: Malati e infermi nel cuore della 

Chiesa, Napoli: Chirico, 2006, 99–108, čl. 2. 
119 Porov. Salvifici doloris, čl. 18.  
120 Redemptor hominis, čl. 7. 
121 Porov. JÁN PAVOL II.: Príhovor k návšteve očnej kliniky v Ríme 10. marca 1991, in: Nebojme sa  

pravdy. Previnenia spoločnosti a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 82–83. 
122 Porov. Salvifici doloris, čl. 18. 
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a smrť. Dotýka sa podstaty zla.123 Aby človeku zase naklonil Otcovu tvár, musel si Ježiš 

nielen vziať tvár človeka, ale nasadiť tiež „tvár“ hriechu. „Toho, ktorý nepoznal hriech, 

(Boh) za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. (2 Kor 

5,21)124 Ježiš, ktorý je nevinný a nikdy nezhrešil, berie na seba hriechy všetkých ľudí, aby 

človeka navrátil k Bohu a obnovil s Bohom opäť pretrhnuté puto.  

 Svojím krížom musí zasiahnuť koreň zla, zapustený do dejín človeka a ľudských 

duší. Cez kríž musí dokonať dielo spásy.125 Kríž svedčí o sile hriechu, sile zla. Kristus na 

kríži zostupuje až na dno ľudskej slabosti a bezmocnosti, veď zomiera úplne bezbranný, 

pribitý na kríž.126 Keďže trpiaci Ježiš je zároveň Božím Synom tej istej podstaty s Otcom, 

jeho utrpenie má neporovnateľnú hĺbku a intenzitu. Veď jedine Syn, ktorý dokonale pozná 

svojho Otca, môže spoznať, kam až siaha veľkosť zla, spôsobená ľudským hriechom, 

akýmkoľvek hriechom. Tým, že Kristus na seba berie hriechy všetkých ľudí, pociťuje 

ľudsky nevyjadriteľné utrpenie. Práve pre svoje hlboké spojenie s Otcom. Pociťuje 

opovrhnutie Otca spôsobené hriechom človeka, roztrhnutie najintímnejšieho spojenia 

s Bohom. Každý hriech človeka vo svojej šírke a hĺbke sa stáva príčinou Vykupiteľovho 

utrpenia. Ale práve týmto utrpením dokonáva vykúpenie. Vo výkriku: „Bože môj, Bože 

môj, prečo si ma opustil,“ (porov. Ž 22) Ježiš zakúša integrálne zlo odvrátenia človeka od 

Boha.127 „Práve pre poznanie a skúsenosť, ktorú má s Bohom len on, aj v tejto hodine 

temna vidí jasne ťarchu hriechu a trpí preň. Len on, ktorý vidí Otca a prežíva v ňom 

dokonalú radosť, opravdivo chápe, čo znamená hriechom odporovať jeho láske. Ale skôr  

a viac ako na tele, trpí hrozne na duši.“128 Až tak hriech dokáže človeka odlúčiť od Boha. 

 Na druhej strane však Ježišov výkrik na kríži nie je prejavom úzkosti nejakého 

zúfalca. Ale jedná sa o modlitbu Syna, ktorý z lásky obetuje svoj život Otcovi pre spásu 

všetkých. Otcom opustený Syn, ktorý sa stotožňuje s naším hriechom, zveruje svojho 

ducha do Otcových rúk. Jeho pohľad teda ostáva upretý k Otcovi. V Ježišovej otázke niet 

sebaľútosti, ktorá by viedla k odporu, či zúfalstvu, niet v nej žiadnej výčitky adresovanej 

Otcovi. Ale je v nej výraz krehkosti, samoty, ktorú Ježiš prežil za nás. Stáva sa tak prvým 

z opustených, prvým zo znemožnených, no súčasne nám hovorí, že nad všetkými biednymi 

synmi Evy stále bdie dobrotivé oko Prozreteľnosti.129 Ježiš cituje začiatok slov žalmu 22, 

ktorý je síce vyjadrením hlbokého a reálneho utrpenia, no žalm je zároveň plný dôvery 

                                                 
123 Porov. Dives in misericordia, čl. 8. 
124 Porov. Novo millenio ineunte, čl. 25. 
125 Porov. Salvifici doloris, čl. 16. 
126 Porov. tamže, čl. 23. 
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v Božiu pomoc.130 

 Ak hriech zrodil utrpenie, tak Kristov kríž je toho jasným svedectvom. V kríži trpí 

Boh odmietnutý vlastným stvorením. Bolesť Boha spôsobená neverou človeka nadobúda 

svoje plné vyjadrenie v ukrižovanom Kristovi.131  

 Zároveň Kristov kríž poukazuje na utrpenie ľudí. Ľudské utrpenie dosiahlo svoj 

vrchol v Kristovom utrpení a súčasne dosiahlo nový rozmer a nový poriadok. Kristovo 

utrpenie nás totiž napojilo na lásku.132 

 

 

3.1.4.2 Výpoveď o Božej láske 

 

 Kristovo utrpenie nás napojilo na lásku, pretože človečenstvo (pre hriech dovtedy 

neposlušné a vzbúrené voči Bohu) v Ježišovi Kristovi sa opäť stalo poslušné Bohu a tým 

sa vrátilo k tej láske, ktorú zradil Adamov hriech. Ježiš svoje človečenstvo prináša ako 

obetu lásky. Premieňa to utrpenie, ktoré na kríži prežíva, na lásku. Jeho utrpenie sa stáva 

obetou lásky a poslušnosti voči Otcovi.133 Ježiš zadosťučinil tomu otcovstvu a Božej láske, 

ktorú človek zavrhol tým, že porušil prvú zmluvu ako aj zmluvy nasledujúce, ktoré Boh 

viac ráz ponúkol ľuďom.134 Ak zloba hriechu človeka odlučuje od Boha, iba Ježiš Kristus 

mohol svojím utrpením odňať hriechy sveta, pretože len jeho dokonalá láska k Bohu, 

mohla nad touto zlobou hriechu skutočne zvíťaziť a spojiť človečenstvo s Bohom. Len on 

mohol milovať Boha láskou väčšou ako hriech. Jeho utrpenie sa tak vďaka jeho láske 

a poslušnosti stalo výkupným utrpením.135 Na kríži sa tak vykonal súd nad hriechom 

a smrťou. Jedine Kristus, ktorého sa hriech nedotkol, mohol zničiť smrť svojou smrťou. 

Kríž sa tak stal liečivým dotykom večnej lásky, očisťujúcej najbolestivejšie rany ľudského 

života na zemi. V kríži zjavenie Božej lásky dosahuje vrchol.136  

 Ježiš Kristus sa stáva Zjaviteľom Božej lásky. Svojou poslušnosťou sa spája 

s Otcom tou láskou, ktorou sám Otec miloval svet a človeka v ňom.137 Ježiš teda zjavuje 

jednak lásku, ktorou miluje svojho Otca a jednak zjavuje Otcovu – Božiu lásku k ľuďom.  

 Keď vidíme kríž, vidíme lásku Boha k ľuďom až do krajnosti, za ktorú Ježiš 

odovzdal sám seba bezo zvyšku. (porov. Jn 13,1) Na kríži Ježiš dosahuje vrchol lásky: 

                                                 
130 Porov. Novo millenio ineunte, čl. 25. 
131 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 40. 
132 Porov. Salvifici doloris, čl. 18. 
133 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 40. 
134 Porov. Redemptor hominis, čl. 9. 
135 Porov. Salvifici doloris, čl. 17. 
136 Porov. Dives in misericordia, čl. 8. 
137 Porov. Salvifici doloris, 16. 
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„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13) Navyše 

Ježiš za nás zomrel, keď sme boli ešte hriešnici. (porov. Rim 8,8)138  

Kríž na Kalvárii je zjavením večného otcovstva Boha, ktorý sa v ňom znova 

približuje k ľudstvu, ku každému človeku. Týmto zjavením sa Boh stvorenia zjavuje aj ako 

Boh vykúpenia, ako Boh, ktorý je verný sebe samému, verný svojej láske voči človeku 

a celému svetu, ktorú prejavil už v deň stvorenia.139 Kríž je dôkazom toho, že s Bohom nás 

spája hlbší vzťah ako len vzťah stvorenia. Je to otcovský vzťah. Otec chce človeka priviesť 

k spravodlivosti, ospravedlniť. Kríž sa stáva prejavom Božej spravodlivosti, ktorá je iná, 

než spravodlivosť ľudská. Je to Božia spravodlivosť, ktorá odčiňuje hriech a obnovuje 

v človeku silu, ktorou môže dosiahnuť plnosť života a milosti pochádzajúcej od Boha. 

Takáto spravodlivosť je vlastne milosrdenstvo v plnosti.140 Boh je dokonale spravodlivý, 

ale k tejto spravodlivosti sa pridáva i jeho otcovská láska, ktorá chce aj za cenu smrti 

vlastného Syna obnoviť vzťah lásky s človekom.141 Boh vždy láskou dáva viac. „Boh je 

láska.“ (1 Jn 4,8) 

Na záver nášho zamyslenia sa nad krížom, ktorý zjavuje Božiu lásku, sa spolu 

s Jánom Pavlom II. chceme opýtať, či nemohol Boh zvoliť iný spôsob, ako spasiť ľudstvo. 

Tejto otázke venuje pozornosť vo svojej knihe Prekročiť prah nádeje.  

Pápež dospieva k názoru, že vykúpenie na kríži je tou najlepšou cestou spásy. Boh 

smrťou na kríži ukazuje, že nie je Absolútno, ktoré patrí niekde mimo svet. On je Boh, 

ktorý je s nami. Boh, ktorý zdieľa s človekom ľudské osudy a účastní sa jeho života. Boh 

nie je ľahostajný voči svetu. A keďže v ľudských dejinách sa vďaka hriechu objavuje 

utrpenie, dá sa pochopiť, prečo sa Božia všemohúcnosť prejavila v pokorení na kríži. 

Pohoršenie, ktoré smrť na kríži spôsobuje, je kľúčom k veľkému tajomstvu utrpenia, ktoré 

k ľudským dejinám neoddeliteľne patrí. Ukrižovaný Kristus je dôkazom Božej solidarity 

s trpiacim človekom. Boh sa stavia na stranu človeka. Boh je vždy na strane trpiacich. 

Kristus mohol svoju všemohúcnosť dokázať už na kríži. Nemusel trpieť až do konca. Ale 

výzvu, ktorá k nemu doľahla zo strany okolostojacich odmietol. (porov. Mk 15,32) 

Skutočnosť, že na kríži zostal až do konca, že mohol na kríži zvolať ako všetci trpiaci: 

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,34), je pre ľudské dejiny tým 

najsilnejším argumentom, že Boh je Láska, že nie je voči človeku a jeho životu a utrpeniu 

                                                 
138 Porov. Evangelium vitae, čl. 51. 
139 Porov. Redemptor hominis, čl. 9. 
140 Porov. Dives in misericordia, čl. 7. 
141 K tejto téme tiež píše vo svojej prvej encyklike i pápež Benedikt XVI.: „V jeho smrti na kríži sa sa 

uskutočňuje obrátenie sa Boha proti sebe samému, v ktorom sa daruje človeku, aby ho vyzdvihol a spasil. 
Je to láska v najradikálnejšej podobe.“ Pozri: BENEDIKT XVI.: Encyklika Deus caritas est, Trnava: 
Spolok svätého Vojtecha, 2006, čl. 21.                                                                                                                            
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ľahostajný. Súcití s človekom. Keby nebolo agónie na kríži, pravda, že Boh je Láska, by 

zostala visieť v prázdne. Muž bolestí tak zjavuje Lásku, ktorá všetko vydrží. (porov. 1 Kor 

13,17)142 

 

 

3.1.5 Svetlo zmŕtvychvstania – láska silnejšia ako smrť 

 

 V tejto stati sa najprv pozrieme na vzťah zmŕtvychvstania k Ježišovmu krížu. 

Potom sa pozrieme na vzťah Otca ku Kristovi pri zmŕtvychvstaní, totiž Ján Pavol II. píše, 

že zmŕtvychvstanie je odpoveď Otca na Synovu poslušnosť. A nakoniec niekoľko riadkov 

venujeme hľadaniu miery, ktorá vymedzuje zlo vo svete. Táto miera sa potvrdzuje práve 

pri zmŕtvychvstaní. 

 

 

3.1.5.1 Svetlo zmŕtvychvstania a kríž 

 

 Nemôžeme sa zastaviť iba pri Ježišovom kríži. Pri rozjímaní tváre Ukrižovaného. 

On je vzkriesený! Keby to tak nebolo, márna by bola naša viera. (porov. 1 Kor 15,14)143 

Výrečnosť kríža a smrti sa dopĺňa výrečnosťou zmŕtvychvstania. Človek nachádza 

v zmŕtvychvstaní úplne nové svetlo, ktoré mu pomôže prekonať cestu cez hustú tmu 

ponížení, beznádeje, pochybností a prenasledovaní.  

Tajomstvo utrpenia sa včleňuje do veľkonočného tajomstva. Svedkovia Kristovho 

utrpenia sú zároveň svedkami i jeho zmŕtvychvstania. Zmŕtvychvstanie nám ukazuje slávu, 

ktorá sa pevne zahalila do nesmierneho utrpenia v ukrižovaní. Zmŕtvychvstanie sa 

predovšetkým stalo zjavením slávy, ktorá naplno zodpovedá Kristovmu vyvýšeniu 

prostredníctvom kríža. Lebo keď bol kríž v očiach ľudí uponížením Krista, v Božích 

očiach bol jeho povýšením. Na kríži totiž Ježiš splnil dokonale svoje poslanie, a tým splnil 

Ocovu vôľu. Preto je kríž prejavom slávy, ktorá sa potvrdzuje vzkriesením. V slabosti 

a ponížení Ježiš ukázal svoju mesiášsku veľkosť. Kristovo zmŕtvychvstanie dovŕšilo slávu 

kríža.144 

 Zmŕtvychvstanie ukazuje, že Kristus práve svojím utrpením premohol tento svet. 

Utrpenie jedinečným spôsobom prispelo k víťazstvu nad svetom, čoho dôkazom je 

zmŕtvychvstanie. Kristus si zachováva na svojom oslávenom tele rany po ukrižovaní. Tým 

                                                 
142 Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, 72–76. 
143 Porov. Novo millenio ineunte, čl. 28. 
144 Porov. Salvifici doloris, čl. 20–22. 
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ukazuje, že k jeho osláveniu utrpenie patrí.145 Tak je v oslávení zmŕtvychvstaním prítomný 

tiež kríž. Utrpenie, hoci samo osebe ostáva zlom, sa stáva prameňom dobra.146 V Ježišovi 

Kristovi tak Boh zdôraznil, že chce pôsobiť predovšetkým cez osobitné utrpenie, ktoré je 

slabosťou a ponížením človeka, ale že práve v ňom chce prejaviť svoju moc. Utrpenie sa 

stalo nástrojom spásy.147 Cirkev sa stáva svedkom toho, že život je silnejší než smrť. Od 

kríža ku zmŕtvychvstaniu vedie istota, že Boh dáva človeku spásu, a že mu ju dáva 

prostredníctvom kríža a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 

 

 

3.1.5.2 Vzkriesenie ako odpoveď Otca 

 

 Ježiš, ktorý počas svojho pozemského pôsobenia preukazoval milosrdenstvo, 

pomáhal chorým, núdznym a trpiacim, sám neokúsil od ľudí milosrdenstvo. Ani keď trpel 

na kríži, mu milosrdenstvo nebolo preukázané. Ale práve svojím zmŕtvychvstaním zjavil 

plnosť Otcovej lásky. Zjavenie Otcovej lásky vrcholí v kríži Ježiša Krista, svoje naplnenie 

a potvrdenie mu dáva zmŕtvychvstanie Krista. Tým, že bol Ježiš vzkriesený, zakúsil na 

sebe milosrdenstvo, totiž Otcovu lásku, ktorá je silnejšia než smrť.148 Zmŕtvychvstanie 

bolo Otcovou odpoveďou na Ježišovu poslušnosť.149 Ježiš obetoval Otcovi seba samého na 

oltári kríža. Otec prijal túto obetu a odplatil Synovo bezhraničné darovanie svojím 

otcovským darovaním sa. To znamená, že Synovi daroval dar nesmrteľného života 

v zmŕtvychvstaní. Pretože Otec je od počiatku darcom života. Tento nový život je zároveň 

znakom nového daru udeleného ľudstvu – znakom Ducha Svätého.150 Ježiš tak završuje 

zjavenie Boha bohatého na milosrdenstvo a súcit. Zmŕtvychvstaním zjavuje lásku 

Najsvätejšej Trojice.151  

 Svetlo zmŕtvychvstania nám umožňuje vidieť v kríži, v ukrižovanom Synovi Otca. 

Umožňuje nám veriť, že vo svete existuje láska, a že je mocnejšia než akékoľvek zlo, do 

ktorého je zapletený celý človek a celé stvorenie. Umožňuje nám veriť v milosrdenstvo, 

ktoré je druhým menom lásky. Tá skutočnosť, že Kristus vstal z mŕtvych, je posledným 

dôkazom jeho mesiášskeho poslania, je dovŕšením celého zjavenia milosrdnej lásky vo 

                                                 
145 Porov. Salvifici doloris, čl. 25. 
146 Porov. Evangelium vitae, čl. 67. 
147 Porov. Salvifici doloris, čl. 23. 
148 Porov. Dives in misericordia, čl. 7. 
149 Porov. Novo millenio ineunte, čl. 28. 
150 Porov. Redemptor hominis, čl. 20. 
151 Porov. JÁN PAVOL II.: Bula Incarnationis mysterium, 

http://www.kbs.sk/do_pdf/index.php?cid=1117286442, (10.3.2009), čl. 3. 



 38 

svete.152 A láska, ktorú Boh v bezhriešnom Kristovi zjavuje, je predovšetkým väčšia ako 

hriech, ako slabosť, ako márnosť stvorenia, je silnejšia než smrť. Je stále ochotná 

pozdvihnúť a odpúšťať, stále ochotná vyjsť v ústrety márnotratnému synovi. Toto zjavenie 

lásky sa volá aj milosrdenstvo a v dejinách ľudstva toto zjavenie lásky a milosrdenstva má 

i svoju formu a meno. Volá sa Ježiš Kristus.153 

 Tajomstvo vykúpenia je tajomstvom lásky a Božieho života. Je to prejav lásky Otca 

k svetu, k Synovi a k všetkým ľuďom. 

 

 

3.1.5.3 Miera vymedzená zlu154 

 

 Kristus nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zachránil a draho vykúpil. Svojím 

zmŕtvychvstaním zvíťazil nad zlobou hriechu a napojil človeka na Boha. Evanjelium je tak 

skutočne veľkou radosťou zo spásy človeka. Stvoriteľ človeka, voči ktorému sa človek 

vzbúril, sa stáva aj jeho Vykupiteľom. Spása nečelí iba každej forme zla. Spása vyhlasuje 

víťazstvo nad zlom. Ježiš predsa hovorí: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som 

premohol svet!“ (Jn 16,33)  

Radosť z víťazstva nad zlom však nezahmlieva realistické vedomie zla vo svete 

a v každom človeku.155 Sme si vedomí toho, že zlo je vo svete stále prítomné. Ale 

tajomstvo vykúpenia nám pomáha lepšie vidieť, v čom spočíva podstata zla. I keď sa 

možno niekedy zdá, že zlo je silnejšie než dobro, radostná Kristova zvesť nás učí, že dobro 

definitívne nad zlom zvíťazilo.  

Zakúšané zlo, ktoré človek prežíva, sa dá premôcť len odvolaním sa na dobro, ktoré 

je väčšie než akékoľvek zlo. Prameňom takéhoto dobra je iba Boh. Boh je Dobro. Ten, kto 

môže vymedziť konečnú mieru zlu, je sám Boh. „Boh pri obetovaní svojho Syna na kríži 

položil na misku dobra zadosťučinenie nekonečnej hodnoty, aby dobro mohlo vždy 

definitívne prevažovať.“156 Mieru zla tak Boh vymeral vykúpením svojho Syna. Len miera 

dobra, ktorú Boh vnáša do dejín človeka v tajomstve vykúpenia, môže poraziť zlo, pretože 

len v tajomstve vykúpenia dobro radikálnym spôsobom premáha zlo, láska nenávisť 

                                                 
152 Porov. Dives in misericordia, čl. 7. 
153 Porov. Redemptor hominis, čl. 9. 
154 Tejto téme sa Ján Pavol II. zvlášť venuje vo svojej knihe Pamäť a identita. Odpovedá na túto otázku, 

ktorá mu bola položená i v súvislosti s ideológiami, ktoré vládli v Európe v 20. stor., a ktoré priniesli 
veľké zlo a utrpenie. Trvali niekoľko rokov. Otázka po miere zla, je otázkou, ktorú si i dnes kladie veľa 
ľudí, nakoľko zlo pôsobí vo svete stále a niekedy človek na silu zla svojimi silami nestačí. Chceme sa 
teda dotknúť i tejto otázky, ktorá nepochybne s tajomstvom vykúpenia súvisí. 

155 Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, 41–42. 
156 Porov. JÁN PAVOL II.: Pamäť a identita, 29. 
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a zmŕtvychvstanie smrť. Tým, ktorí sú podrobení programovému pôsobeniu zla neostáva 

nikto iný a nič iné okrem Krista a kríža ako prameňa duchovnej sebaobrany, ako záruky 

víťazstva. Veľkonočné tajomstvo ohlasuje, že zlo definitívne nezvíťazí! Potvrdzuje, že 

konečné víťazstvo patrí dobru, že život víťazí nad smrťou a že nad nenávisťou triumfuje 

láska!  

Mierou vymedzenou zlu je teda Boh. Mierou vymedzenou zlu je tajomstvo 

vykúpenia uskutočnené Ježišom Kristom a týmto tiež môžeme povedať, že mierou 

vymedzenou zlu je Božie milosrdenstvo, ktoré sa zľutovalo nad hriešnym a neposlušným 

ľudstvom a ostalo verné svojej zmluve s človekom, a tak raz a navždy vyvážilo zlobu 

hriechu a zla vo svete.157  

 

 

3.2 Tajomstvo človeka sa vyjavuje v tajomstve Krista 
 

3.2.1 Vznešenosť človeka 

 

 Vďaka viere môžeme, hoci nedokonale, zachytiť transcendentný prameň, pôvod 

života. Môžeme ho uvidieť v tajomstve trojičnej lásky, kde sa Boh ustavične dáva vo 

vzájomnom vzťahu troch božských osôb. Práve v tejto trojičnej láske pramení slobodný 

čin stvorenia. V Trojici sa zároveň uskutočnilo nezištné rozhodnutie spasiť svet 

prostredníctvom Krista, ktorý sa stal životom a svetlom ľudí. Človek tak od svojho 

stvorenia v sebe nosí znak trojičnej lásky.158 Túto súvislosť života a trojičnej lásky by sme 

nemohli vidieť bez Krista. On zjavuje túto lásku, ako sme videli vyššie. Ježiš zjavuje 

vznešenosť nášho povolania, odhaľuje človeka samému človeku a dáva mu najavo jeho 

vznešené povolanie. Toto sa však uskutočňuje tým, že zjavuje tajomstvo Otca a jeho 

lásky.159 Kristus potvrdzuje vznešenosť človeka, vznešenosť o ktorej hovorí už Biblia 

hneď na svojich prvých stránkach. 

 Život, ktorý človek dostal od Boha, je odlišný od života ostatných tvorov, keďže 

človek je stvorený na Boží obraz. Nikto nemôže nájsť svoju dokonalosť mimo rámca tohto 

obrazu a tejto podoby.160 Človek sa tak stáva vo svete zjavením Boha, znamením jeho 

prítomnosti, stopou jeho slávy. V prvom opise stvorenia sveta (porov. Gn 1,1-2,4) kniha 

                                                 
157 Porov. JÁN PAVOL II.: Pamäť a identita, 31–60. 
158 Porov. JÁN PAVOL II.: Príhovor pred modlitbou Anjel Pána 1. augusta 1993, in: Nebojme sa pravdy. 

Previnenia spoločnosti a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 132.   
159 Porov. Gaudium et Spes, čl. 22. 
160 Porov. JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Mulieris dignitatem, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2008,  
     čl. 5. 
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Genezis prestavuje človeka ako vrchol a korunu stvoriteľského pôsobenia Boha. Boh 

potvrdzuje primát človeka nad stvoreniami. Sú mu podriadené a zverené do zodpovednosti. 

Tým, že Boh urobí človeka podľa svojej podoby a obrazu (porov. Gn 1,26), udeľuje mu 

niečo zo seba. Len človek je medzi viditeľnými stvoreniami schopný poznať a milovať 

svojho Stvoriteľa. Život, ktorý Boh dal človeku, je niečím viac, než iba jestvovaním v čase. 

Je zárodkom jestvovania, ktoré prekračuje hranice času, veď Boh stvoril človeka pre 

neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby. (porov. Múd 2,23) Tým, že Boh 

vdýchol do človeka svoj dych, vytvára s človekom zvláštne puto, človek patrí svojou 

prirodzenosťou k Bohu. To, že človek je skutočne vrcholom stvorenia a že Boh mu udelil 

niečo zo seba, potvrdzuje i stvorenie Evy. (porov. Gn 2,18-25) Až keď sa objavila Eva, tiež 

naplnená tým istým Božím dychom, Adam konečne našiel spoločníčku, ktorá by mu bola 

podobná. V rastlinnom a živočíšnom svete partnera pre dialóg nenašiel. Až v blížnom 

možno vnímať odraz samého Boha, konečného cieľa a uspokojenia každého človeka. Po 

stvorení človeka Boh na siedmy deň odpočíva. Boh až pri človeku, stvorenému na jeho 

obraz, nachádza odpočinok.161   

 Kristus svojou smrťou potvrdzuje túto vznešenosť a toto výsostné postavenie 

človeka. Kristova krv zjavuje, aký cenný je v Božích očiach človek a akú veľkú hodnotu 

má jeho život, keď sa jeho Vykupiteľom, za cenu tak veľkého utrpenia, stal sám Boží Syn. 

Tým, že sa Ježišova smrť na kríži stáva prameňom nového života, tak tým sa zjavuje 

aj dôležitosť a zmysel každého ľudského života.162 „Svojou smrťou a svojím vzkriesením 

nám Kristus daroval božský život, ktorý prvý Adam odmietol (porov. Rim 5,12-15). Týmto 

zjavením sa človeku ponúka posledná pravda o vlastnom živote a o osude dejín.“163 Človek 

je povolaný k plnosti života, ktorý siaha až za hranice a predstavy pozemského života. 

Človek je povolaný mať účasť na živote Boha, na živote trojičnej lásky. Vznešenosť tohto 

povolania ukazuje veľkosť a nesmiernu hodnotu ľudského života, a to už aj v jeho 

pozemskej fáze. I keď pozemský život má vzhľadom na prisľúbený večný život relatívnu 

hodnotu, stáva sa predposlednou skutočnosťou. Je nám zverený, aby sme ho priviedli 

k dokonalosti lásky a k darovaniu seba samých Bohu a bratom.164 Boh v Kristovi ukazuje 

pôvodný plán stvorenia, a síce, že veľkosť človeka spočíva v jeho nezištnom sebadarovaní, 

v dokonalej láske. Človek svoju vznešenosť realizuje v sebadarovaní práve preto, lebo 

i Kristus, nový Adam nepoškvrnený hriechom, vylial svoju krv ako dar života a tá sa stala 

                                                 
161 Porov. Evangelium vitae, čl. 34–35. 
162 Porov. tamže, čl. 33. 
163 Porov. Fides et ratio, čl. 12. 
164 Porov. Evangelium vitae, čl. 2. 
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znakom zjednotenia a spoločenstva.165 Povedať teda, že človek je stvorený na obraz a na 

podobu Boha, znamená to isté ako povedať, že aj človek je povolaný byť „pre iných,“ stať 

sa darom.166 Ježiš pomohol nanovo objaviť ľudstvu, kto je človek.167 Život človeka je Boží 

dar a nachádza svoj zmysel v darovanej láske.  

 Evanjelium je jedným veľkým potvrdením radosti Boha nad životom človeka. 

Akoby Boh človeku hovoril: „Som rád, že tu si.“168  

 

 

3.2.2 Človek hriechom stráca dôstojnosť, Boh ju navracia 

 

 V tejto stati sa zamyslíme nad ľudskou dôstojnosťou, ktorá je prvoradým dôvodom 

vykúpenia. Najprv sa krátko zamyslíme nad vzťahom ľudskej dôstojnosti a Ježišovým 

zjavením, potom sa zamyslíme nad vzťahom milosrdenstva a spravodlivosti. 

Milosrdenstvo zohráva v tajomstve vykúpenia dôležité miesto, ako sme videli už 

v predchádzajúcich statiach. Božie milosrdenstvo má vo vzťahu k ľudskej dôstojnosti iný 

charakter než len spravodlivosť. Boh v nás milosrdenstvom chce obnoviť porušenú ľudskú 

dôstojnosť. 

 

 

3.2.2.1 Strata ľudskej dôstojnosti a Ježišov spásny čin 

 

 Boh chcel darovať ľudskému stvoreniu život v hojnosti, pričom podmienil túto 

svoju iniciatívu slobodnou a láskyplnou odpoveďou človeka. Človek však odmietol tento 

dar svojou neposlušnosťou vedúcou k hriechu, a tak tragicky prerušil životodarný dialóg so 

svojím Stvoriteľom. Proti „áno“ Boha sa postavilo človekovo „nie,“ spôsobené pyšnou 

sebestačnosťou, veštiacou smrť.169 Vznešený Boží zámer sa zatemnil hriechom, ktorý sa 

votrel do dejín človeka. Hriechom sa človek búri proti Bohu. Takto zneuctieva Boží obraz 

v sebe samom a cíti pokušenie deformovať tento Boží obraz aj v iných ľuďoch. Boží obraz 

a podoba v človekovi – mužovi i žene – boli zatemnené a určitým spôsobom zmenšené. 

Veľkosť človeka totiž spočíva v jeho spojení s Bohom. Porušením tohto spojenia sa Boží 

                                                 
165 Porov. Evangelium vitae, čl. 25. 
166 Porov. Mulieris dignitatem, čl. 7. 
167 Porov. tamže, čl. 11. 
168 Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, 41. 
169 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla II. Giornata mondiale del malato, 
     http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-

ii_mes_08121993_world-day-of-the-sick-1994_it.html, (10.3.2009), čl. 2. 
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obraz aj podoba umenšuje.170 Hriechom človek znižuje, degraduje svoju ľudskú 

dôstojnosť, danú od Boha a pre Boha. Kto takto neuznáva Boha ako Boha, spreneveruje sa 

hlbokému pojmu človeka a narúša spoločenstvo medzi ľuďmi.171 Keď sa vylúči vzťah 

k Bohu, zmysel všetkých vecí podlieha deformácii. Podlieha jej napríklad príroda, ktorá 

prestáva byť „matkou.“ Človek už nie je niekým, kto je predivne odlišný od ostatných 

pozemských tvorov, ale stáva sa iba jedným z mnohých živých bytostí. Stáva sa vecou bez 

transcendentna, život sa stáva iba vecou. „Keď teda človek žije, „ako by Boh nejestvoval,“ 

stráca z dohľadu nielen tajomstvo Boha, ale aj tajomstvo sveta a vlastného jestvovania.“172  

 Životný zámer, určený prvému človeku nachádza naplnenie až v Kristovi. Kým 

neposlušnosť prvého človeka ničí a zneucťuje Boží zámer s ľudským životom, Kristova 

poslušnosť Boží zámer znovu navracia a otvára človeka pre kráľovstvo života. Zámerom 

Boha s ľuďmi je, aby sa stali „podobnými obrazu jeho Syna“ (Rim 8,29). Len takto môže 

človek nájsť svoju totožnosť, svoju dôstojnosť.173 Ježiš zjavuje autentickú tvár človeka. Je 

novým človekom, ktorý volá vykúpené ľudstvo k účasti na Božskom živote. Len vďaka 

tomu, že sa Syn Boží stal naozaj človekom, môže sa človek v ňom a skrze neho stať 

skutočne Božím dieťaťom.174 Vykúpenie skrze kríž dalo človeku raz a navždy jeho 

dôstojnosť a zmysel jeho existencie na tomto svete, zmysel, ktorý v značnej miere stratil 

následkom hriechu.175 

 

 

3.2.2.2 Vzťah milosrdenstva a spravodlivosti vzhľadom na ľudskú dôstojnosť 

 

 Už v Starom Zákone sa Boh prejavuje ako milosrdný. Vyvolený ľud často 

porušoval zmluvy uzavreté s Hospodinom. Boh však nikdy nezabúda na svoj ľud a posiela 

mu sudcov a prorokov, aby ľud priviedli na správnu cestu. V náuke prorokov 

milosrdenstvo znamená zvláštnu moc lásky, ktorá premôže hriech a neveru ľudu. A tak sa 

ukazuje už v Starom Zákone, že milosrdenstvo nielenže patrí k samému pojmu Boha, ale 

určuje celý život izraelského národa a jeho jednotlivých synov dcér. Izraeliti vedia, že sa 

v čase úpadkov a duševnej skleslosti môžu obracať na Božie milosrdenstvo. 

 Milosrdenstvo sa v určitom zmysle javí ako protiklad k božskej spravodlivosti. Zdá 

sa byť mocnejšie ako spravodlivosť. Starý Zákon vie, že spravodlivosť patrí k základným 
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ľudským čnostiam a že v Bohu je spravodlivosť dokonalá, ale láska je v Bohu silnejšia. 

Prednosť a vznešenosť lásky je príznačná pre celé zjavenie a prejavuje sa milosrdenstvom. 

Milosrdenstvo sa teda od spravodlivosti odlišuje, ale neprotiví sa jej. Veď láska vylučuje 

vo svojej podstate nenávisť a prianie zla voči tomu, komu sa darovala. Vzťah Izraela 

k Bohu je poznačený láskou, láskou vyvolenia a vernosti prisľúbenej už praotcovi 

Abrahámovi.176 Táto láska, ktorej špecifickú formu vo vzťahu k hriešnemu ľudstvu tvorí 

milosrdenstvo, sa naplno vyjavuje až v Ježišovi Kristovi, ako sme o tom už hovorili. 

 Aby sme pochopili podstatu a zmysel Božieho milosrdenstva, pomôže nám k tomu 

výstižné podobenstvo o márnotratnom Synovi (Lk 15,11-32), tiež podobenstvo 

o milosrdnom otcovi. Márnotratný syn, skôr ako stráca majetok, stráca v prvom rade svoju 

dôstojnosť syna, ktorú mal tým, že patril do otcovského domu. Na túto dôstojnosť predtým 

ani nepomyslel, keď žil v otcovskom dome. Začína o nej uvažovať, až keď o všetko, čo mu 

dal otec, prichádza. Syn premrhal dôstojnosť a stratil synovstvo. Keď sa rozhodne vrátiť do 

otcovho domu, uvedomuje si svoje stratené postavenie. Vie, že za to, čo urobil, si zaslúži 

byť už iba nádenníkom v otcovom dome. Na prvý pohľad by sa nám zdalo, že to 

zodpovedá spravodlivosti. Spravodlivosť žiada, aby za to, čo syn urobil, ostal iba 

nádenníkom a svojou poctivou prácou by sám nadobudol nejaký majetok na obživu. Veď 

svojím počínaním nielenže premrhal otcov majetok, ale otca v podstate urazil a spôsobil 

mu bolesť, keď sa vzdal svojho synovstva. Ale v podobenstve nás prekvapuje otcovo 

správanie. Otec prejavuje na prvý pohľad nepochopiteľné milosrdenstvo. (Veď i druhý syn 

otcovo jednanie nechápe.) 

 Za týmto otcovým jednaním sa však skrýva hlbší zmysel. Otec ostáva verný svojej 

láske, ktorú svojmu synovi vždy preukazoval. Táto vernosť je v podobenstve vyjadrená 

nielen vrúcnosťou, s akou syna otec objal, ale ešte viac sa táto vernosť prejavuje v osobe 

navrátilca. Otec chápe, že bolo zachránené určité dobro, totiž dobro ľudskosti jeho syna. 

Dobro dôstojnosti. Aj keď premrhal dedičstvo, jeho ľudskosť ostala zachovaná. Syn vďaka 

otcovmu gestu môže ešte viac vidieť svoje počínanie v celej jeho pravdivosti a to ho 

privádza k pokore. Otec syna považuje za rovnako milého ako predtým, zabúda na zlo, 

ktoré sa stalo, lebo sa takto uskutočnilo dobro.177 

 Vidíme, že opravdivé milosrdenstvo nie je v protiklade so spravodlivosťou. Ale je 

jej najhlbším prameňom. Iba milosrdenstvo môže prinavrátiť človeka sebe samému. 

Opravdivé milosrdenstvo je najdokonalejším uskutočnením spravodlivosti. Spravodlivosť 

sa obmedzuje na vonkajšie záležitosti, milosrdenstvo sa týka aj čohosi hlbšieho, zahŕňa 
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tiež navrátenie ľudskej dôstojnosti. Milosrdenstvo je dôležitou zložkou pri utváraní 

zdravých vzťahov v spoločnosti. Pretože milosrdenstvo má v úcte to, čo je v človeku 

ľudské a zdôrazňuje to. Spravodlivosť typu oko za oko, zub za zub, nikdy svetu nenavráti 

jeho pôvodnú dôstojnosť, nepremení ľudstvo na svet lásky, na základe ktorej a pre ktorú 

bol človek stvorený. Svet ľudí bude ľudskejší, ak do ľudských vzťahov prinesieme 

milosrdnú lásku.178 

 Božia láska je hlboko spojená so stvorením vesmíru a človeka. Človek neprijal 

Boha lásky a vpustil do sveta hriech. Tu má pôvod znehodnotenie ľudskej dôstojnosti. Boh 

však povolal človeka k existencii prostredníctvom lásky. Povolal ho k láske, v ktorej 

spočíva dôstojnosť človeka. Poslal teda Syna, aby nám ukázal, že jedine keď postavíme 

svoj život na milosrdnej láske, dôjdeme k plnosti svojho života. Milosrdenstvo a láska 

patria k človeku. Milosrdenstvo je ale obojstranný a nie jednostranný. Boh nám preukázal 

milosrdenstvo, tak aj my máme preukazovať milosrdenstvo. Boh milosrdenstvom zastavil 

zlobu hriechu. To je opravdivá spravodlivosť. I my týmto milosrdenstvom máme bojovať 

proti zlobe hriechu, proti zlu vo svete. Bez milosrdenstva sa svet okolo nás nikdy lepším 

nestane, pretože postavený na princípe oko za oko, zub za zub, bude stále živiť vo svete 

neprávosť. Milosrdenstvo je mierou vymedzenou zlu, mierou, ktorá určuje dôstojnosť 

človeka. 

 

 

3.2.3 Obrátenie – pozvanie do spoločenstva lásky s Bohom 

 

 V podobenstve o márnotratnom synovi sme videli, že Boh Otec je vždy ochotný do 

svojho domu prijať márnotratných synov. Nijaký ľudský hriech, pokiaľ to nie je hriech 

proti Duchu Svätému, nemôže zastaviť túto Otcovu ochotu. Milosrdenstvo však vyžaduje 

tiež odozvu z druhej strany. Vyžaduje obrátenie – metanoiu zo strany toho, komu sa 

milosrdenstvo preukazuje. Obrátenie sa k Bohu spočíva v tom, že niekto objaví 

milosrdenstvo, totiž Otcovu lásku, ktorá je trpezlivá a dobrotivá, lásku ktorej Boh Otec 

v dejinách zmluvy s človekom ostáva verný až do posledných dôsledkov. Obrátenie sa 

k Bohu je teda vždy výsledkom nájdenia Otca, ktorý je plný milosrdenstva. Poznanie 

Božieho milosrdenstva je prameňom obrátenia, nielen ako prechodného stavu, ale ako 

trvalého zmýšľania. Človek má vždy ostať v postoji neustáleho obrátenia. Lebo tí, ktorí 

vidia Božie milosrdenstvo, nemôžu žiť inak, iba v ustavičnom obrátení.179 
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 Márnotratný syn na základe preukázaného milosrdenstva začína vidieť svoje 

počínanie v celej pravdivosti, a to ho privádza k pokore a priznaniu si vlastnej viny. „Otče, 

zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.“ (Lk 15,21) 

Uznať sa za hriešnika, za schopného a náklonného hriechu, je nevyhnutným základom 

návratu k Bohu. Autor prvého Jánovho listu píše: „ Ak hovoríme, že nemáme hriech, 

klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný  

a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1 Jn 1,8-9)180  

 Človek svoj hriech pozná len pred Bohom. Ak stojí pred Pánom, môže uznať svoj 

hriech a uvedomiť si celú jeho závažnosť. Tak to môžeme vidieť nielen v podobenstve 

o márnotratnom synovi, ale aj v žalme, ktorý sa pripisuje kráľovi Dávidovi, a ktorý napísal 

potom, čo zhrešil s Uriášovou ženou: „Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám 

stále pred sebou...“ (Ž 51,5-6). Ale uznanie hriechu vidíme i v príbehu o Kainovi. Keď sa 

odhalí jeho zločin, uvedomuje si, že zhrešil a považuje sa za odsúdeného na skrývanie, ba 

dokonca si je vedomý toho, že ho tiež zabijú. (porov. Gn 4,13-14)181  

 Obrátenie znamená vnútornú premenu srdca, zmenu života v dôslednej zhode 

s premenou srdca. Je to každodenné úsilie, s ktorým sa človek pomocou Božej milosti 

usiluje stratiť svoj vlastný život pre Krista a vidí v tom jediný spôsob, ako život získať. 

Obrátenie znamená pokánie, ktoré sa prenáša na skutky a na celý život kresťana. Človek si 

pred Bohom uvedomuje veľkosť hriechu, ktorý spáchal, a ktorý ho od Boha oddelil. 

Uvedomuje si hriech, ktorý spôsobil radikálny rozlom medzi ním a Bohom, medzi ním 

a iným človekom, medzi ním a svetom. Hriech totiž narúša priateľstvo s Bohom a s ľuďmi 

navzájom, ku ktorému je človek povolaný. Obrátenie znamená zmierenie s Bohom, so 

sebou samým a s druhými a predpokladá, že sa preklenie ten radikálny rozlom, ktorým je 

hriech. To sa uskutoční jedine vnútornou premenou, obrátením, ktoré prinesie ovocie 

v živote prostredníctvom kajúcich skutkov.182 Ten, kto pred milosrdným Bohom spozná 

veľkosť svojho prečinu, predsa nemôže chcieť zase upadnúť do stavu odlúčenia od Božej 

milosti. 
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znamením, aby ho nikto nezabil. Keby ho totiž niekto zabil, hriech, ktorý Kain vo svete odštartoval, by sa 
šíril ako lavína vo forme pomsty. Porov. Evangelium vitae, čl. 9. 
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3.3 Úloha Ducha Svätého v diele vykúpenia 

 

3.3.1 Duch Svätý prichádza za cenu kríža 

 

 K trojičnému životu patrí darovanie sa, dar. Boh Otec sa celý daroval Synovi pri 

splodení a vedie s ním vnútorný dialóg lásky v Duchu Svätom.183 Ježiš sa obetou na kríži 

bezhranične daroval Otcovi. Otec prijal tento dar a odplatil Synovo bezhraničné darovanie 

svojím otcovským darovaním sa, teda daroval Synovi dar nesmrteľného života 

v zmŕtvychvstaní. Darovanie však neprebieha len vo vnútornom živote Boha, ale prejavuje 

sa i navonok. Smerom k svetu. Boh sa predsa už v tajomstve stvorenia daroval svetu 

a zvlášť človeku, tým, že mu dal svoju podobu a svoj obraz. (porov. Gn 1,27) A potom 

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 

verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Boh sa chce darovať. Téma darovania sa spája 

aj s Duchom Svätým, treťou božskou osobou, o ktorej hovorí Ježiš pri svojej rozlúčkovej 

reči v Jánovom evanjeliu. (porov. Jn 13,31-16,33) 

 Kristus označuje svoj odchod skrze kríž a smrť ako podmienku príchodu iného 

Tešiteľa. (Prvým Tešiteľom je Ježiš.) Ak Ježiš neodíde, Tešiteľ nepríde. (porov. Jn 16,7) 

Prečo Ježiš tému darovania Ducha Svätého spája so svojím darovaním sa Otcovi skrze 

kríž? Súvislosť je podľa Jána Pavla II. zrejmá. Už pri prvom Božom darovaní smerom 

k svetu, teda pri stvorení sa objavuje Duch. Duch Boží, ktorý sa vznášal nad vodami. 

(porov. Gn 1,2) Pri stvorení nešlo iba o dar bytia stvoreniu, ale tiež o darovanie Božieho 

Ducha stvoreniu. Šlo o prvé darovanie sa Boha svetu, ale predovšetkým človeku, podľa 

miery svojho obrazu a svojej podoby, ktoré človeku boli udelené. Boh bol prítomný 

v stvorení.184 

 Keď Kristus označuje svoj odchod ako podmienku príchodu Tešiteľa, hovorí 

o novom darovaní sa Boha v Duchu Svätom skrze vykúpenie. Je to nový začiatok 

darovania sa Boha, pretože prvý začiatok bol zatemnený hriechom. A hriech je protiklad 

prítomnosti Božieho Ducha v stvorení i protiklad spasiteľného darovania sa Boha 

človekovi. Hriechom človek odmieta Božiu prítomnosť vo svete mysliac si, že si vystačí 

sám. Duch Svätý príde za cenu vykúpenia. Toto spojenie jeho príchodu s krížom a smrťou 

Ježiša Krista je nevyhnutné. Pretože tam, kde je hriech, nemôže byť Boh. Ježiš svojím 

vykúpením, ako sme videli, človeka oslobodzuje od hriechu a jeho zloby. A to je nový 
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začiatok prítomnosti Ducha Svätého v stvorení. Je to nový začiatok darovania sa Boha 

človeku v Duchu Svätom. Ak by Ježiš neodišiel za cenu kríža, Tešiteľ by skutočne 

neprišiel, nemohol by prísť kvôli prekážke hriechu.185  

 Po zmŕtvychvstaní Ježiš prichádza do večeradla, ukazuje učeníkom rany po 

ukrižovaní, dýchne na nich a vyzve ich, aby prijali Ducha Svätého. (porov. Jn 20,19-23) 

Ukazovaním rán je naznačené, že Duch Svätý prichádza skrze rany, vďaka ranám. Vďaka 

vykúpeniu skrze kríž.186 Neexistuje zoslanie Ducha Svätého bez kríža a zmŕtvychvstania. 

„Ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16,7) 

 Vďaka vykúpeniu Boh skrze Ducha Svätého znovu prebýva medzi ľuďmi odo dňa 

Turíc. Odo dňa Turíc zostáva Duch s apoštolmi, s Cirkvou a v Cirkvi, a tak i vo svete. 

Takto začína nové darovanie sa Boha v Duchu Svätom, zásluhou diela Ježiša Krista. Boh 

sa tak človeku dáva. Poslanie Syna sa v istom zmysle „vyčerpáva“ vo vykúpení. 

A poslanie Ducha z vykúpenia čerpá: „z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 16,15) Tak 

vzniká úzky vzťah medzi poslaním Syna a Ducha Svätého.187 

 Duch Svätý je teda láskou, nestvoreným darom, večným prameňom každého daru 

pochádzajúceho od Boha v poriadku stvorenia, priamy princíp a v istom zmysle subjekt 

sebadarovania Boha v poriadku milosti.188  

 

 

3.3.2 Duch Svätý dáva poznať, čo je hriech 

 

 Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o tom, ktorý apoštolov naučí všetko a pripomenie 

im všetko, čo im Ježiš povedal. (porov. Jn 14,26) Ďalej ako o tom, ktorý o ňom vydá 

svedectvo. (porov. Jn 15,26) Tento Duch uvedie učeníkov do plnej pravdy. (porov. Jn 

16,12-13) A ten istý Duch zároveň „ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.“  

Ježiš pokračujúc vysvetľuje: „Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem 

k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ (Jn 16,8-11) 
                                                 
185 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 14. 
186 Vieme, že v Jánovom evanjeliu je udelenie Ducha naznačené už pri ukrižovaní. Ježiš „naklonil hlavu 

a odovzdal ducha.“ (Jn 19,30) Krátko na to čítame, že keď Ježišovi prebodli bok „hneď vyšla krv 
a voda.“ (Jn 19,34b) Voda, o ktorej evanjelista hovorí sa objavuje i v rozprávaní na sviatky stánkov, kde 
Ježiš svojich poslucháčov vyzýva: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ A evanjelista dodáva: „To povedal 
o Duchu...“ (Jn 7,37-39) V rozhovore so Samaritánkou hovorí o prameni vody prúdiacej do večného 
života. (Porov. Jn 4,14). Nikodémovi zase hovorí o zrodení z vody a z Ducha Svätého, aby niekto mohol 
vojsť do nebeského kráľovstva. (Porov. Jn 3,5) Naznačuje sa tu teda udelenie Ducha skrze vykupiteľskú 
smrť. Porov. tamže, čl. 1. 

187 Porov. tamže, čl. 24. 
188 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla VI. Giornata mondiale del malato, 
     http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-

ii_mes_29061997_world-day-of-the-sick-1998_it.html, (10.3.2009), čl. 3.  
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Hriech označuje neveru, s akou sa Ježiš stretol v Nazarete, odmietnutie jeho poslania až po 

rozsudok smrti. Spravodlivosť značí zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie. A súd je v tom, 

že Duch Svätý ukáže vinu sveta v odsúdení Ježiša na smrť na kríži. Ale na inom mieste 

Ježiš hovorí, že neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. (porov. Jn 3,17) Ako teda chápať to 

ukázanie svetu, čo je hriech, čo je súd?  

Ukázať čo je hriech bude znamenať, ukázať zároveň aj spásu sveta a ľudí, lebo 

Ježiš nakoniec vstal z mŕtvych. Duch ukáže, čo je súd preto, aby v ňom pokračovalo dielo 

spásy vo svete. Jediný, kto bol odsúdený, bol Satan. Lebo Kristus nás oslobodzuje od súdu, 

ktorým bol nakoniec odsúdený len Satan. Keď apoštoli prijali Ducha Svätého vo večeradle, 

Peter pri svojom prvom kázaní poukazuje práve na hriech, o ktorom hovorí Ježiš, na 

zabitie Božieho Syna. No vzápätí vyhlasuje, že Boh tohto Ježiša vzkriesil z mŕtvych. 

(porov. Sk 2,22-24) Cieľom jeho kázania teda nie je iba obviniť svet. Cieľom je 

tiež ukázať spásu. Cieľom Petrovho kázania je vyzvať svojich poslucháčov k obráteniu, 

k pokániu. Chce poukázať na to, že Boh má pre človeka pripravené odpustenie. A ako sme 

už hovorili vyššie, obrátenie vyžaduje presvedčenie o hriechu, zahŕňa v sebe vnútorný súd 

svedomia. A tento súd svedomia v človeku podnecuje práve Duch Svätý. Tak sa tento súd 

stáva súčasne novým začiatkom udelenia milosti a lásky človekovi. Udelenia 

odpustenia.189 

 Presvedčiť o hriechu sveta je dôležité, lebo presvedčiť o hriechu znamená 

i presvedčiť o Božom Synovi, ktorý pre tento hriech zomiera na kríži a tiež to znamená 

presvedčiť i o vykúpení. O pravde hriechu môže presvedčiť iba Duch Svätý. Iba on pozná 

hlbiny Božie. On je Duchom, ktorý skúma hlbiny Božie. (porov. 1 Kor 2,10) A keď ide 

o hriech, je treba preskúmať hlbiny Božie až do dna. Zloba hriechu sa nespozná inak, iba 

v kríži Ježiša Krista. Duch presviedča ľudí o hriechu Golgoty, ale i o každom ďalšom 

hriechu, lebo Kristus na kríž vzal všetky hriechy sveta. Tak sa v plnej miere odhalí každý 

hriech ako mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti.  

 Hriech Golgoty v sebe skrýva ozvenu prvotného hriechu. Hriechu Adama a Evy, 

hriechu neposlušnosti, ktorý spočíva v radikálnom odmietnutí pravdy obsiahnutej 

v Otcovom Slove, skrze ktoré sa vyjadruje všemohúcnosť Stvoriteľa. Iba Duch Svätý môže 

ukázať aj na tento hriech, ktorý je koreňom všetkých ostatných hriechov. Lebo práve on je 

Láska Otca a Syna, vďaka ktorej bol stvorený svet i človek. On je Dar. Kým hriech na 

počiatku ľudstva spočíva v oklamaní a v odmietnutí daru a lásky, ktoré rozhodujú 

o počiatku sveta a človeka.190 (Duch Boží sa vznášal nad vodami pri stvorení sveta, takže 

                                                 
189 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 27–31. 
190 Porov. tamže, 32–35. 
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iba on pozná pohnútky lásky, ktoré Boha k stvoreniu priviedli.) 

 Ale ukázať, čo je hriech znamená tiež zjaviť utrpenie Boha. Ukázať bolesť vnútri 

Trojice, zapríčinenú hriechom, ktorá sa zjavuje na kríži Spasiteľa. Táto podivuhodná 

bolesť nakoniec zrodí ekonómiu vykupiteľskej lásky v Ježišovi Kristovi. Ak Duch Svätý je 

v Trojici Láskou a Darom, prameňom každého obdarovania, teda i darovania zameraného 

na stvorenie, je to práve Duch, ktorý v Bohu z uvažovania o ľudskom hriechu robí nové 

obdarovanie skrze ekonómiu spásy. Z Ducha – Lásky sa rodí spása človeka. Duch Svätý je 

ten, ktorý do sveta utrpenia, vyvolaného ľudským hriechom prináša riešenie. „Ak hriech 

odmietnutím lásky zrodil „utrpenie“ človeka, ktoré určitým spôsobom zasiahlo celé 

stvorenie, Duch Svätý vstúpi do ľudského utrpenia s novým darovaním lásky, ktorá vykúpi 

svet.“191 

 Ukázať, čo je hriech znamená ukázať aj víťazstvo nad hriechom. 

 

 

3.3.3 Duch dáva život, Duch Utešiteľ 

 

 Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti, aby sme mali 

večný život. Večný život spočíva v účasti na samom živote Trojjediného Boha, ako sme 

videli. Boh nás od stvorenia sveta povolal a pozýval k tejto účasti. Človek však hriechom 

toto spoločenstvo s Bohom odmietol, a tak prišlo do sveta utrpenie a smrť. Človek totiž 

opovrhol láskou Boha, ktorý sa mu daroval. Spreneveril sa obrazu a podobe, ktoré do neho 

Boh vložil. Človek neuveril v Boha, ktorý je Láskou. A tak odmietol účasť na živote Boha. 

Boh je však verný a i za cenu smrti svojho Syna chcel s človekom obnoviť prerušený 

vzťah. Boh sa aj napriek ľudskej nevere chcel znovu človeku darovať. Novým spôsobom. 

„Aby človek nezahynul, ale mal večný život.“ (Jn 3,16)  

A tento večný život sa zjavuje pri Kristovom zmŕtvychvstaní. Cirkev hlása na 

základe zmŕtvychvstania život, ktorý je silnejší ako smrť, ktorú na svet priniesol hriech 

človeka. Tento život udeľuje Boh Otec skrze Ducha Svätého. Apoštol Pavol píše: „Ten, čo 

vzkriesil Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“ 

(Rim 8,11) Ten Duch, ktorého apoštoli dostávajú pri zoslaní, je tým Duchom, ktorý 

udeľuje tento nový život. Duch Svätý vštepuje do človeka koreň nesmrteľnosti, z ktorého 

vyrastá nový život, život človeka v Bohu. Vďaka účinnej milosti, ktorá je darom Ducha 

Svätého, človek vstupuje do nového života. Uvedený do nadprirodzenej skutočnosti 

                                                 
191 Dominum et vivificantem, čl. 39. 
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Božieho života sa stáva príbytkom Ducha Svätého a živým Božím chrámom.192 Duch 

Svätý, ktorého prijali apoštoli vo večeradle, zaisťuje trvanie Kristovho vykupiteľského 

diela. Čerpá spásu od Krista a neprestajne ju odovzdáva do dejín sveta cez srdce človeka. 

V srdci človeka prináša ovlaženie a občerstvenie, útechu, keď ľudské srdce plače a cíti 

pokušenie si zúfať. Prináša útechu o spáse a vykúpení, o milosrdnej Božej láske.193  

V prvom rade však odovzdávanie života a zaisťovanie trvania Ježišovho 

vykupiteľského diela vykonáva prostredníctvom Cirkvi, ktorá je znakom a prostriedkom 

dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia.194 Cirkev hlása na 

základe zmŕtvychvstania život, ktorý je silnejší ako smrť a zároveň spolupracuje s Duchom 

Svätým pri dávaní tohto života skrze sviatosti. Sviatosti totiž naznačujú milosť a udeľujú 

milosť a dávajú život. Cirkev je viditeľná rozdávateľka posvätných znakov, kým Duch 

Svätý pôsobí ako neviditeľný „udeľovateľ života, ktorý ony naznačujú. Vďaka tomuto 

pôsobeniu Ducha Svätého je v Cirkvi prítomný stále Ježiš Kristus. „Ja som s vami po 

všetky dni, až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)195  

Vrcholom sviatostného života je prijímanie eucharistie. Ňou sa buduje Cirkev, 

ozajstné spoločenstvo Božieho ľudu ako zhromaždenie veriacich. Eucharistia je 

anticipáciou neba. Už tu na zemi vlastníme a prežívame večný život, spoločenstvo 

s Bohom. Nielen každý z nás prijíma v eucharistii Ježiša Krista, ale aj On prijíma nás. My 

žijeme vďaka nemu. Prijímaním eucharistie dostáva Cirkev silu pre evanjelizáciu – tvorbu 

Božieho kráľovstva. Eucharistia buduje jednotu medzi ľuďmi, ktorú rozbil hriech.196 

Prostredníctvom eucharistie sa učíme objavovať božský zmysel ľudského života, ktorý 

spočíva v dávaní sa. Skrze eucharistiu vzniká podobnosť ľudskej rodiny s Bohom. Tak ako 

v Bohu prebieha samožertva, skrze eucharistiu sa jej učíme aj my.197 V neposlednom rade 

sa však v nás prijímaním eucharistie rozmnožuje Duch Svätý, ktorý nás pobáda, aby sme 

už teraz pretvárali svet na nebeský Jeruzalem. 

Duch Svätý pretvára každého človeka v nového človeka. Vedie ho k tomu, aby 

pochopil zmysel svojho človečenstva. Tak sa naplno bude realizovať jeho obraz a podoba 

Božia, teda to, čím od stvorenia je. Duch Svätý dáva pochopiť, že Kristus je pravzorom 

vzťahu k Bohu, a že človek objaví seba iba v nezištnom sebadarovaní. Duch dáva 

                                                 
192 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 58. 
193 Porov. tamže, čl. 67. 
194 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Vieroučná konštitúcia o Cirkvi Lumen Gentium (zo dňa 

21.11. 1984), in: Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I, Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 
1968, 59–153, čl. 1. 

195 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 63. 
196 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Ecclesia de eucharistia, čl. 17–24. 
197 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 62. 
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pochopiť, že obraz a podoba Božia volajú človeka k sebadarovaniu.198 Duch, strojca 

spoločenstva lásky vytvára medzi ľuďmi nové bratstvo a solidaritu, pravý odraz tajomstva 

vzájomného dávania prijímania, aké je vlastné Trojici. Sám Duch sa stáva novým 

zákonom, ktorý dáva veriacim silu a vzbudzuje v nich zodpovednosť, aby sa vedeli 

v živote jeden druhému darovať a prijímať druhého človeka.199 Duch Svätý nás začleňuje 

do Krista, do spoločenstva, kde platí: „Aby ste sa navzájom milovali, ako som ja vás 

miloval.“ (Jn 13,34)200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Porov. Dominum et vivificantem, čl. 59. 
199 Porov. tamže, čl. 76. 
200 Porov. JÁN PAVOL II.: List z večeradla, čl. 4. 
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4. UTRPENIE ČLOVEKA AKO POHĽAD DO SVÄTYNE     

VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA 

 

 Pápež v jednom zo svojich listov, adresovaných chorým, pri príležitosti slávenia 

svetového dňa chorých píše: „Lôžka v nemocniciach tvoria akoby svätyne, kde sa ľudia 

zúčastňujú na Kristovom veľkonočnom tajomstve. I ten najnevšímavejší si tu musí položiť 

otázku príčiny zla, utrpenia a smrti.“201 Svätyne, kde sa ľudia zúčastňujú na veľkonočnom 

tajomstve, môžeme stiahnuť na akékoľvek utrpenie. Lebo ako sme videli v tretej kapitole, 

každé utrpenie je dôsledkom ľudského hriechu, nad ktorým víťazí Kristus svojím krížom 

a zmŕtvychvstaním. Kristus víťazí nad smrťou, ktorá je konečným súhrnom utrpenia a teda 

víťazí i nad utrpením. Tak Kristus človeka opäť spája s Bohom a jeho Láskou, skrze Ducha 

Svätého. Utrpenie, ktoré teda prežíva dnešný človek, má v súvislosti s tajomstvom 

vykúpenia iný charakter.  

 V tejto kapitole sa najprv pozrieme na to, aký zmysel a úlohu zohráva utrpenie 

v živote trpiaceho človeka. V druhej veľkej časti sa dotkneme toho, aký postoj má mať 

človek vo vzťahu k utrpeniu blížneho. V obidvoch prípadoch, či už v utrpení vlastnom, 

alebo v utrpení druhého môže človek hľadieť do svätyne veľkonočného tajomstva. 

V obidvoch prípadoch práve vďaka utrpeniu, ktoré na seba zobral sám Vykupiteľ, a ktoré 

premenil na zdroj radosti.  

 Pri stretnutí s utrpením, či už s vlastným alebo s utrpením svojho blížneho sa nutne 

vynára otázka po zmysle utrpenia. A odpoveď môže človek vidieť iba vo veľkonočnom 

tajomstve, priamo vo svätyni tohto tajomstva, kde sa odohráva vykúpenie sveta. 

 
 
4.1 Človek vo vzťahu k vlastnému utrpeniu 

 

4.1.1 Keď som slabý, vtedy som silný 

 

Ak by sme chceli redukovať Boží plán spásy len na čisto ľudskú logiku, naše 

počínanie by bolo nepochybne odsúdené na neúspech. Božie zmýšľanie je totiž od toho 

nášho ľudského zmýšľania a ľudských predstáv často veľmi odlišné. Človek nedokáže len 

tak pochopiť, ako môže byť smrť Vykupiteľa prameňom života a lásky. A nedokáže 

                                                 
201 GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla IX. Giornata mondiale del malato,  
     http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-

ii_mes_20000822_world-day-of-the-sick-2001_it.html, (10.3.2009), čl. 3. 
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pochopiť ani to, že jeho slabosť môže byť prejavom sily. Múdrosť človeka predsa odmieta 

vidieť vo vlastnej slabosti predpoklad svojej sily. Ale sv. Pavol neváha povedať: „Keď som 

slabý, vtedy som silný.“ (2 Kor 12,10) Boh si totiž pre zjavenie svojho plánu vyvolil práve 

bláznovstvo, aby zahanbil múdrych, a čo sa svetu zdá byť slabé, vyvolil si Boh preto, aby 

zahanbil silných. (porov. 1 Kor 1,26-27)202 

 

 

4.1.1.1 Pohľad na vlastný kríž cez Ježišovo zmŕtvychvstanie 

 

Už Ježiš vo svojej horskej reči blahoslaví plačúcich, prenasledovaných pre  

spravodlivosť, tých ktorí budú tupení, na ktorých sa bude všetko zlé nepravdivo hovoriť. 

A Ježiš všetkých týchto trpiacich aj napriek tomu vyzýva k radosti a jasaniu, lebo budú 

mať hojnú odmenu v nebi. (porov. Mt 5,1-11) Tieto blahoslavenstvá sa nedajú pochopiť, 

pokiaľ sa nepripustí, že ľudský život sa tu na zemi nekončí, nie je ohraničený časom 

pozemského trvania, ale trvá k dokonalej radosti a plnosti života onoho sveta, ktorého 

brány nám Kristus otvoril svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.203 Keď Pán Ježiš prehlásil - 

„blahoslavení plačúci“ (Mt 5,4) – je to preto, že v skutočnosti existuje vyšší pohľad. 

Pohľad Boha, ktorý všetkých povoláva k životu a do večného kráľovstva lásky a pokoja, 

aj keď je to skrze bolesť a smrť.204  

Ján Pavol II. neváha vyhlásiť: „Nebojte sa! Nebojte sa Božieho tajomstva; nebojte 

sa Božej lásky; a nebojte sa ani ľudskej slabosti, ani ľudskej veľkosti! Človek nestráca 

svoju veľkosť ani v slabosti.“205 Každá forma ľudskej bolesti v sebe obsahuje Boží prísľub 

spásy a radosti. Ako zmŕtvychvstanie premenilo Kristove rany na prameň uzdravenia 

a spásy, tak je i pre každého trpiaceho svetlo zmŕtvychvstalého Krista potvrdením, že cesta 

viery v Boha cez darovanie sa až po jeho obetu na kríži je víťazná a schopná premeniť 

vlastné utrpenie na zdroj radosti a zmŕtvychvstania.206 

 Príkladom pre nás je vskutku sv. apoštol Pavol, ktorý sa téme utrpenia vo svojich 

spisoch pomerne dosť venuje a naplno prežíva svoju slabosť ako zdroj sily a radosti. Pavol 

                                                 
202 Porov. Fides et ratio, čl. 23. 
203 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Udienza generale del 27 aprile 1994, čl. 3. 
204 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla II. Giornata mondiale del malato, 
     http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-

ii_mes_08121993_world-day-of-the-sick-1994_it.html, (10.3.2009), čl. 2.  
205 Porov. JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje, 35. 
206 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla VIII. Giornata mondiale del malato, 
     http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-

ii_mes_19990806_world-day-of-the-sick-2000_it.html, (10.3.2009), čl. 7. 
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hovorí, že radšej sa bude chváliť svojimi slabosťami, aby v ňom prebývala Kristova sila. 

(porov. 2 Kor 12,9) Vie, že keď trpí, nemá sa za čo hanbiť, lebo vie komu uveril. (porov.  

2 Tim 1,12) Korinťanom píše: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme 

bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale 

nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov 

život. A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život 

zjavil na našom smrteľnom tele.“ (2 Kor 4,8-11) Sv. Pavol hovorí o rozličných utrpeniach, 

spomína aj tie, na ktoré upriamil pozornosť Ježiš vo svojich blahoslavenstvách, teda na 

utrpenia kvôli Ježišovi. (porov. Mt 5,1-11) Tieto utrpenia však zasluhujú adresátom 

Pavlovho listu účasť na diele vykúpenia uskutočneného smrťou a vzkriesením Ježiša. 

Vďaka zmŕtvychvstaniu, teda Ježišovmu vzkrieseniu k životu i Pavol očakáva, že sa na 

ňom a na tých, ktorí rovnako trpia pre Ježiša zjaví Ježišov život. Pavol verí 

v zmŕtvychvstanie k novému životu. Dokonca povzbudzuje svojich poslucháčov k tomu, 

aby prinášali svoje telá ako živú obetu. (porov. Rim 12,1) Pavol teda vidí podobnosť 

utrpenia Krista s utrpením kresťanov. Ide až tak ďaleko, že svoje utrpenia vidí ako utrpenia 

Kristove: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 

2,19-20) S jeho optimistickým pohľadom na utrpenie súhlasí aj apoštol Peter, keď svojich 

poslucháčov vyzýva, aby sa radovali, keď majú účasť na Kristových utrpeniach, lebo sa 

potom budú radovať i z Kristovej slávy. (porov. 1 Pt 4,13) To znamená, že účastníci na 

Kristových utrpeniach sú povolaní aj do spoločenstva na Kristovej sláve.  

 Pavol tak chce vyjadriť, že každý človek má svojimi utrpeniami účasť na 

Kristových utrpeniach, lebo Ježiš Kristus sprístupnil ľuďom svoje utrpenia. A to tým, že on 

sám mal podiel na všetkých ľudských utrpeniach vo svojom spásonosnom utrpení. Keď 

človek vierou objaví Kristovo vykupiteľské utrpenie, zároveň v ňom nachádza tiež svoje 

utrpenia a obohatené vierou ich vidí s novým obsahom a novým významom. Ten nový 

obsah a význam spočíva v tom, že tak, ako Kristovu slabosť prežiarila Božia moc skrze 

zmŕtvychvstanie, rovnako tak aj v každej ľudskej slabosti sa prejaví tá istá Božia moc, 

ktorá sa prejavila v kríži Ježiša Krista. Je to paradox sily a slabosti, ale v Kristovi Boh 

zdôraznil, že chce pôsobiť predovšetkým cez utrpenie. A v utrpení chce prejaviť svoju 

moc.207 

 Na kríži sa obnovuje zázrak s hadom, ktorý Mojžiš vyzdvihol na púšti. Aj dnešný 

človek, ohrozený vo svojej existencii, môže obrátiť zrak k tomu, ktorý bol pribitý a dostane 

sa mu neklamnej nádeje na oslobodenie a vykúpenie, nádeje na útechu a radosť.208 Iba keď 
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trpiaci človek hľadí na muža bolestí, ktorý poznal utrpenie (Iz 53,3), môže nájsť 

vyrovnanosť a nádej. Keď kontempluje tajomstvo ukrižovaného a zmŕtvychvstalého 

Krista, objavuje vo svojich vlastných bolestných zážitkoch láskyplný Boží plán.209 Keď 

s dôverou a láskou trpiaci človek upriami svoj pohľad na trpiaceho Krista, spája svoje 

utrpenie s Jeho utrpením, a tak môže spolu s apoštolom Pavlom povedať: „Keď som slabý, 

vtedy som silný.“ (2 Kor 12,10)  

 Choroba a smrť strácajú vo svetle viery v Ukrižovaného a Vzkrieseného Krista svoj 

negatívny význam. Ak je pozemské utrpenie prijaté s láskou, je ako trpká podstata, ktorá 

skrýva semienko nového života. Aj keď je tento svet zúbožený, predsa je v ňom ukrytá 

nádej lepšieho sveta lásky a milosti. Tí ktorí trpia s Kristom vo viere, zakúšajú už v tomto 

živote radosť, ktorá sa môže javiť ľudsky nepochopiteľne. Pre veriaceho je však táto 

radosť začiatkom neba už tu na zemi.210 K tejto radosti už tu na zemi trpiacich vedie sám 

Duch Svätý, ktorý pôsobí ako Utešiteľ. On zotiera protiklad medzi utrpením a radosťou, on 

trpiaceho posilňuje a upevňuje jeho vieru v Božiu moc, ktorá jeho slabosť povýši na slávu. 

 

 

4.1.1.2 Utrpenie ako cesta k duchovnej veľkosti 

 

V utrpení sa nachádzajú pohnútky, ktoré vedú k ľudskému a duchovnému rastu.  

Nejedná sa iba o pasívnu prítomnosť Božej sily v ľudskej slabosti vďaka zmŕtvychvstaniu 

Ježiša. Utrpenie je pre človeka povzbudením a výzvou prejaviť aktívne svoju morálnu 

veľkosť a duchovnú zrelosť. Utrpenie často v živote nastupuje tam, kde sa jedná o boj 

medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a klamstvom. Medzi spravodlivosťou 

a nespravodlivosťou. Keďže sa v utrpení odzrkadľuje sláva kríža a budúcich vekov, človek 

môže v tomto boji obstáť práve pohľadom na túto perspektívu budúcej slávy, ktorá sa má 

zjaviť. (porov. 1 Pt 4,13) Ježiš nás povzbudzuje: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale 

dušu zabiť nemôžu.“ (Mt 10,28) Mnohí svätí tieto slová vzali vážne, a tak preliali pre svoju 

vieru vlastnú krv. Presvedčení o pravde a spravodlivosti, pre ktorú žili, položili i svoj život. 

Medzi nimi môžeme znovu pripomenúť práve Jána Krstiteľa, ktorého mučenícka smrť nám 

ukazuje, že vernosť Božiemu Slovu je dôležitejšia, ako jeho vlastný život. Utrpenie sa tak 

stáva príležitosťou ukázať morálnu veľkosť človeka, ukázať na samú ľudskú prirodzenosť 

obdarenú rozumom túžiacim po pravde, ukázať na samú ľudskú dôstojnosť. Tak sa 
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v mučeníkoch tiež prejavuje Kristova sláva. A prejavuje sa aj v neveriacich, vo všetkých 

ľuďoch, ktorí sú ochotní položiť svoj život za pravdu a spravodlivosť. Tak ukazujú na 

svoju duchovnú veľkosť, vlastnú človekovi.211 Trpiaci nás učia, že slabosť je kreatívna 

časť ľudského života, a že utrpenie človeka neoberá o dôstojnosť. (Ako sme si všimli i na 

príklade mučeníkov.) Bez prítomnosti trpiacich ľudí by sme boli pokúšaní si myslieť, že 

zdravie, sila a energia sú jediné dôležité hodnoty, ktoré by mali byť uskutočnené v živote. 

Ale múdrosť a silu Ježiša Krista vidíme práve v slabosti tých, ktorí zdieľajú Kristovo 

utrpenie.212 

 Ježiš pozýva človeka v utrpení k spodobeniu s ním. Odpoveďou Ježiša na utrpenie 

je pozvanie: „Poď za mnou!“ (Mt 9,9) Utrpenie sa stáva životným povolaním. Ježiš 

hovorí: Nasleduj ma! Keď človek odpovie na Kristovo volanie, vedome sa odovzdá do 

jeho rúk a pripojí sa svojím krížom k jeho krížu. Odhalí tak hlbší zmysel svojho utrpenia 

a premení ho v silu.213 Kristova odpoveď človeku nie je abstraktná. Ježiš chce, aby sa 

trpiaci zapojil do diela spásy. Kristovo víťazstvo nad zlom nie je človeku dané len ako 

prospech, ale aj ako úloha. Človek túto úlohu prijíma, keď vstupuje na cestu vnútorného 

života, teda na cestu vedomej práce nad sebou – práce, v ktorej je Majstrom Kristus.214 

V tomto životnom povolaní sa utrpenie a smrť stáva príležitosťou prejaviť 

lásku. Odkedy Ježiš Kristus svojím utrpením vykúpil svet, prostredníctvom utrpenia je 

možné dospieť k daru seba samého a dosiahnuť vyšší stupeň lásky.215 Tak ako Kristus 

zmysel svojej smrti naplnil láskou k človeku, tak môže tiež človek svoje utrpenie a smrť 

naplniť láskou, teda sebadarovaním, ako sme mohli postrehnúť v tajomstve vykúpenia. 

Apoštol Pavol totiž píše: „Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera, lebo či 

žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi.“ (Rim 14, 7-8) Zomrieť pre Pána 

znamená prežívať vlastnú smrť ako najvyšší úkon poslušnosti Otcovi, keď súhlasíme, aby 

prišla v hodine, ktorú určil a vybral Pán života. Žiť pre Pána znamená spoznať, že utrpenie 

hoci samo osebe ostáva zlom, vždy sa môže stať prameňom dobra. Stáva sa ním, keď sa 

prežíva pre lásku a s láskou. Kto prežíva svoje utrpenie a smrť s láskou a pre lásku 

pripodobňuje sa Kristovi a „pracuje“ pre dobro Cirkvi a ľudstva.216 Kto do utrpenia vloží 

lásku, pripodobňuje sa Kristovi, ktorý povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 

život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13) Ježiš oznamuje, že život dosahuje svoj vrchol, svoj 

                                                 
211 Porov. Salvifici doloris, čl. 22. 
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zmysel a svoju plnosť, keď ho odovzdávame ako dar. Máme nasledovať Krista. Tým 

dávame zmysel svojej existencii, realizujeme svoje ľudské „ja.“217 

Keď zomrieť pre Pána znamená prežívať vlastnú smrť ako najvyšší úkon 

poslušnosti Otcovi, potom sa dostávame k ďalšej ceste vedúcej k duchovnej veľkosti 

človeka. Utrpenie nás učí pripodobniť sa Kristovi v jeho poslušnosti. Ježiš „z toho, čo 

vytrpel, naučil sa poslušnosti,“ (Hebr 5,8) a to poslušnosti až k smrti na kríži. (porov. Flp 

2,8) Tak aj bolesť trpiaceho učí poslušnosti v skúškach a tým ho pripodobňuje Kristovi 

a stáva sa viac človekom.218 

Utrpenie znamená overenie podobnosti s Kristom a spojenia s ním. Ježiš učeníkom 

utrpenie predpovedá. (porov. Lk 21,12-19) Ich utrpenie bude znamenať, že učeníci Krista 

poznajú, zatiaľ čo svet ho ešte nepozná, preto učeníkov prenasleduje. 

Utrpenie tiež znamená príležitosť k obráteniu. Veď sa v ňom skrýva veľká sila, 

ktorá človeka intímne spája s Ježišom Kristom. A to je milosť Ducha Svätého. Tak sa 

práve v utrpení mnohí svätí obrátili k Bohu. Napr. František z Assisi, Ignác z Loyoly a iní. 

Obrátený človek objaví spásonosný zmysel utrpenia a stáva sa novým človekom. Nachádza 

nový rozmer svojho života a svojho povolania. Tak prekonáva svoje telo a vidí v utrpení 

hlbší zmysel.219 Mnohých veľkých svätých aj jednoduchých veriacich utrpenie priviedlo 

k tomu, že nasledovali trpiaceho Služobníka a bolesť a utrpenie sa pre nich stali prameňom 

očisty a spásy pre seba i pre druhých.220 Tak sa mnohí stali apoštolmi Kristovho kríža 

a svedkami nádeje aj v najťažších a najtvrdších skúškach. Choroba sa môže stať 

mimoriadnym časom rastu a niekedy tiež oslobodenia od uzavretosti a nepochopení. Stáva 

sa tiež príležitosťou k zmiereniu sa s Bohom a s blížnymi. 

Utrpenie zároveň učí čnosti. Apoštol Pavol píše: „Súženie prináša trpezlivosť, 

trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo 

Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 

5,3-5) V utrpení sa nachádza osobitné povolanie k čnosti, ktorej sa má človek cvičiť. Ide 

o čnosť vytrvalosti. Vytrvalosťou v sebe človek vzbudzuje nádej, že utrpenie ho nikdy 

nepremôže a nezbaví ľudskej dôstojnosti.221 
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Utrpenie je aj školou dôvery. V čase utrpenia, napríklad choroby, je človek 

povolaný, aby prejavil Bohu podobnú odovzdanosť v Boha, ako Kristus voči Otcovi. 

(porov. Lk 23,46) Človek si má v utrpení obnoviť hlbokú dôveru v toho, ktorý lieči všetky 

neduhy.  

Utrpenie je povolaním ku svedectvu. V trpiacom Ježišovi Kristovi nachádza 

každý chorý zmysel svojich útrap. V ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi ľudstvo 

objavuje nový rozmer svojho utrpenia, ktorý ho pobáda svedčiť o zmysle utrpenia, svedčiť 

o láske.222 O sebadarovaní ako najvyššom prejave človečenstva. Svedčiť o tom, že láska je 

silnejšia ako smrť vďaka Kristovi. Svedčiť o nádeji.  

A v neposlednom rade je utrpenie skúškou. Je to skúška, ktorá pre človeka stojí 

veľa, ale ktorá ho v rovnakom čase aj očisťuje, ako očisťuje s ním i toho, kto sa snaží byť 

s trpiacim solidárny, kto je solidárny s ľudským trpiacim „ja.“223 Utrpenie je skúška, 

v ktorej sa vynorí pravé bytie človeka ako zlato pri tavení. Pri tejto skúške sa ukazuje, že 

každé utrpenie sa raz skončí, že Boh je vždy prítomný pri trpiacom.224 Utrpenie je Božia 

skúška, skúška dovolená Bohom. Je to milosť ponúknutá Bohom, aby človek 

prostredníctvom utrpenia aj v nebezpečenstve života a zdravia mohol dať svedectvo Božej 

Pravde a Láske. Aby človek svedčil o viere a nádeji.225 

 

 

4.1.2 Spásonosná povaha utrpenia 

 

Vznešené poslanie utrpenia vidí pápež Ján Pavol II. jasne vo výroku apoštola Pavla  

v liste Kolosanom, kde sa hovorí: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom 

tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1,24) 

Apoštol tak tvrdí, že Kristovo utrpenie potrebuje i naše utrpenie. Pozrieme sa teda najprv 

na to, v akom zmysle pápež Pavlovmu výroku rozumie. A potom sa pozrieme na utrpenie 

vzhľadom na eschatologické očakávanie. V závere spomenieme ešte modlitbu, ktorá 

v príhovoroch Jána Pavla II. zohráva dôležitú úlohu. 
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4.1.2.1 Utrpenie s Kristom vykupuje svet 

 

Apoštol Pavol vďaka svojmu spojeniu s Ježišom Kristom v utrpení mohol povedať,  

že dopĺňa na vlastnom tele, to, čo ešte ostáva vytrpieť do plnej miery Kristových utrpení. 

(porov. Kol 1,24) Ako sme videli, utrpenia nevzali Pavlovi chuť do života, ale práve 

naopak. Stali sa pre neho prameňom života. Radosť Pavlovi v utrpení dodáva istota 

zmŕtvychvstania. 

 Krstom a eucharistiou sa človek buduje do Kristovho Tela. Kristus sa v tomto Tele, 

Cirkvi, zjednocuje so všetkými, zvlášť s trpiacimi. V tajomstve Cirkvi Ježiš sprístupnil 

ovocie svojho utrpenia všetkým. Toto dobro je totiž nevyčerpateľné. Kristus vykonal 

vykúpenie v plnom rozsahu, no neuzavrel ho. Otvoril sa vo svojom utrpení každému 

ľudskému utrpeniu, a preto si utrpenie vyžaduje, aby sa dopĺňalo. Vykúpenie sa zavŕšilo 

Kristovým utrpením, ale vďaka Cirkvi sa predlžuje v dejinách sveta. Každé ľudské 

utrpenie v spoločenstve Kristovej lásky dopĺňa Kristovo utrpenie. Preto Pavol môže 

povedať, že Kristovo utrpenie dopĺňa.226 

 V Ježišovi, v jeho Mystickom Tele sa život človeka spája so životmi ostatných 

ľudí. To teda znamená, že svätosť jedného človeka osoží ostatným, ale hriech jedného 

ostatným škodí. Existujú osoby, ktoré zanechávajú akoby prebytok lásky, vo forme 

znášaného utrpenia, ktoré podporujú ostatných. I ľudia sa tak podieľajú na spásonosnom 

povolaní Krista. Všetci máme účasť na Kristovej láske, ktorá nás posilňuje. Zároveň sme 

tak napojení na Kristovo utrpenie. Dopĺňame to, čo mu chýba. (porov. Kol 1,24) Keďže 

my patríme Kristovi, všetko čo je v nás dobré, stáva sa Kristovým a nadobúda ozdravujúcu 

silu. Teda napríklad dobré skutky svätých sú spásonosné. Nikto nežije pre seba samého! 

(porov. Rim 14,7-8) Ani v duchovnej oblasti. Kristus nás berie k sebe, aby sme spolu s ním 

utkali snehobiele rúcho nového ľudstva. Rúcho Kristovej nevesty, ušité zo spravodlivých 

skutkov svätých. (porov. Zjv 19,8)227 

 Utrpenie sa v kríži Ježiša stáva súčasťou spasiteľného diela. Tak ako Kristovo 

utrpenie zvíťazilo definitívne nad zlom, tak i ľudské utrpenie v spojení s Ježišom víťazí 

nad zlom, je pôvodcom dobier nevyhnutných pre spásu sveta.228 Ak človek prežíva 

utrpenie s ukrižovaným a vzkrieseným Kristom, utrpenie získava nesmiernu duchovnú 
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hodnotu. Stáva sa duchovným dobrom pre Cirkev a pre svet a otvára človeku poklady 

vykúpenia a milosti. Utrpenie a skúšky sú majetkom celej Cirkvi. Obeťami veriacich rastie 

Kristovo Telo, celá Cirkev sa posilňuje a po svete sa šíri svedectvo pravdy a lásky.229 

(Napr. Človek na vozíčku sa stáva rovnako dôležitý, ako inžinier, ktorý stavia mosty.) 

V Kristovom Tele je práve utrpenie, preniknuté silou Kristovej obeti, nenahraditeľným 

prostredníkom a nevyhnutným prameňom dobra pre spásu sveta. V tomto zmysle je 

utrpenie, ako sme uviedli vyššie životným povolaním. Je životným povolaním v tom 

najhlbšom slova zmysle.230  

 Kresťan je povolaný k tomu, aby prijal a obetoval utrpenie ako Kristus. Tak bude 

hlásať konštruktívnu moc kríža. Ak je totiž vojna a rozdelenie plodom nenávisti a hriechu, 

pokoj je plodom spravodlivosti a lásky, ktorej vrcholom je, ak je to nutné, darovanie 

vlastného života v spojení s Kristom. Čím viac je človek ohrozený hriechom, čím viac ho 

rôzne hriechy dnešného sveta tiesnia a sužujú, tým výraznejšia je sila ľudského utrpenia. 

Ľudské utrpenie je tým, čo zachraňuje tento svet poznačený hriechom.231 

 Vo svetle doposiaľ napísaného sa utrpenie vymaňuje z tieňa absurdnosti, ktorý ho 

zdanlivo zastiera. A nadobúda hlboký rozmer, odhaľuje svoj zmysel a tvorivú hodnotu. 

Tým sa mení „scenár“ ľudskej existencie, vzďaľuje sa od utrpenia ničivá sila zla, lebo 

utrpenie prináša hojné ovocie.232 

 Túto náuku o utrpení pápež označuje ako tzv. evanjelium utrpenia. Je to špeciálny 

výraz, ktorý Ján Pavol II. používa. Toto evanjelium napísal sám Vykupiteľ svojím 

utrpením a odovzdali nám ho svedkovia Ježišovho kríža a zmŕtvychvstania. Toto 

evanjelium utrpenia, neznamená len prítomnosť utrpenia v evanjeliu, ale zjavuje 

aj spásonosný význam utrpenia v poslaní Ježiša Krista i v poslaní Cirkvi. Stalo sa 

nevyčerpateľným prameňom pre vždy nové pokolenia v dejinách Cirkvi. Ďalšiu veľkú 

                                                 
229 Podobne na túto tému hovorí i pápež Benedikt XVI. Zdôrazňuje zmysel obetovania i malých obetí pre 

svet a Cirkev. Hovorí o všedných obetách obyčajných ľudí, ktoré nemusia súvisieť iba s utrpením: „Čo to 
znamená „obetovať"? Ľudia, ktorí to praktizovali, boli presvedčení, že do Kristovho súcitu s nami môžu 
vložiť svoje malé námahy, ktoré sa tak istým spôsobom stávajú súčasťou pokladu spolucítenia, ktoré 
ľudstvo tak potrebuje. Týmto spôsobom by aj malé každodenné trápenia mohli dostávať zmysel  

      a prispievať tak k ekonómii dobra a k láske medzi luďmi. Možno by sme sa naozaj mali pýtať, či by sa 
takáto prax nemohla znova stať zmysluplnou perspektívou aj pre nás.“ BENEDIKT XVI.: Encyklika Spe 
Salvi, Praha: Nakladatelství Paulínky, 2008, čl. 40. 

230 Porov. DZIWIS Stanislav a kol.: op.cit., 24. K tomu stojí za doplnenie, že pápež chápal ako osobnú 
povinnosť trpieť v službe Pontifika. Keď sa v roku 1994, v roku rodiny, vrátil z nemocnice, vyjadruje 
myšlienku, že musel ako pápež trpieť, že musí priniesť Cirkev do tretieho milénia s modlitbou, rôznymi 
iniciatívami, ale i s utrpením. A zvlášť v roku rodiny musel trpieť, pretože práve rodina sa zmieta 
v ťažkostiach a iba evanjeliom utrpenia sa môže pripraviť budúcnosť rodín. 

231 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Messaggio in preparazione alla III. Giornata mondiale del malato, 
     http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-

ii_mes_21111994_world-day-of-the-sick-1995_it.html, (10.3.2009), čl. 3. 
232 Porov. JÁN PAVOL II.: Generálna audiencia 9.11. 1988, in: Nebojme sa pravdy. Previnenia spoločnosti 

a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 74. 
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kapitolu tohto evanjelia napísali tí, ktorí trpeli a trpia pre meno Ježiša Krista. A novú 

kapitolu píšu aj tí, ktorí trpia s Ježišom Kristom, ktorí spájajú svoje utrpenia s jeho 

spásonosným utrpením.233 

 

 

4.1.2.2 Eschatologická nádej a utrpenie 

 

Kristovou smrťou sa upevnilo Božie kráľovstvo v dejinách človeka a stalo sa  

konečnou perspektívou jeho pozemského jestvovania. Kristus nás voviedol do tohto 

kráľovstva svojím utrpením. Toto Božie kráľovstvo však ešte nedospelo ku svojej 

konečnej podobe. Kristus ho do sveta zasial a prostredníctvom Cirkvi sa má budovať. 

Keďže Kristus zasial do sveta Božie kráľovstvo skrze utrpenie, účasť na utrpení Krista je 

tiež utrpením, ktoré toto kráľovstvo pomáha budovať. Svedkovia ukrižovania 

a zmŕtvychvstania boli presvedčení, že do Božieho kráľovstva sa vchádza cez utrpenie. 

Boli presvedčení, že utrpením preň akoby dozrievajú.234  

Činorodá láska nás zaväzuje urýchľovať príchod Božieho kráľovstva. Kresťania 

majú spolupracovať na budovaní ľudskejšieho sveta. Majú prispievať k tomu, aby sa vo 

svete šírila láska, pokoj a spravodlivosť. Každé semienko spravodlivosti a lásky, ktoré sa 

zaseje v časnosti, kvitne pre večnosť.235 Boh nám vďaka vykúpeniu umožňuje poraziť zlo 

dobrom. Na základe istoty, že zlo nemá prevahu nad dobrom, môže človek spolupracovať 

s Ježišom na víťazstve dobra už na zemi. Keď dobro zvíťazí nad zlom, zavládne láska, 

a kde vládne láska, tam vládne pokoj. Láska je jediná schopná sila, ktorá vedie k osobnej 

i spoločenskej dokonalosti.236 Láska je jediná sila, ktorá je schopná zastaviť zlobu hriechu, 

a tak prispieť k šíreniu Božieho kráľovstva, teda kráľovstva, kde vládne Boh a kde človek 

napĺňa zmysel svojej existencie.  

 Dokiaľ je ale vo svete ešte hriech, veriaci vie, že najsilnejšou zbraňou proti zlobe 

hriechu je utrpenie. Vie, že Kristova krv je najsilnejším znamením nádeje, ba základom 

absolútnej istoty, že nakoniec život určite zvíťazí. A už nebude smrti, ani žiaľu, ani náreku, 

ani bolesti už nebude, lebo Pán Boh každému zotrie slzu z očí. (porov. Zjv 21,4) Víťazstvo 

nad hriechom je znamením a predobrazom konečného víťazstva nad smrťou, keď sa splní, 

čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť kdeže je tvoj 

                                                 
233 Porov. Salvifici doloris, čl. 25–26. 
234 Porov. tamže, čl. 21. 
235 Porov. Ecclesia de eucharistia, čl. 97 
236 Porov. JÁN PAVOL II.: Posolstvo na svetový deň pokoja. 1. január 2005, čl. 11. 
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osteň?“ (1 Kor 15, 54-55)237 Trpiaci sú znakom budúcej radosti, ktorá spojí Boha so 

svojimi deťmi v deň, keď zotrie každú slzu z tváre. (porov. Iz 25,8)238 

 Na záver považujeme za potrebné zmieniť ešte jednu silu, ktorá je schopná čeliť 

zlobe hriechu, a ktorá pomáha pretvárať tento svet na lepší, a tak urýchľuje aj príchod 

Božieho kráľovstva. Je to modlitba. Pápež sa vo svojich početných príhovoroch vyjadril, 

že veľmi počíta s modlitbou veriacich, zvlášť s modlitbou chorých a slabých, pretože oni 

sú veľmi blízko Kristovi. Považuje sa za dlžníka tých, ktorí trpia a ktorí sa modlia.239 

Dlžníkmi týchto ľudí sú všetci, pretože tieto modlitby tiež pomáhajú meniť svet a vnášajú 

do neho viac lásky.  

 

 

4.1.3 Človek povolaný k odpusteniu 

 

Stáva sa našou vinou, že v sebe znehodnocujeme hriechom Boží obraz  

a nerešpektujeme ho ani v druhých. To spôsobuje neporiadok s katastrofálnymi následkami 

v nás samých a u našich bratov a sestier. Vždy však môžeme poprosiť o odpustenie 

spáchaného zla a znovu nadviazať priateľstvo s Bohom a bratmi. Je to proces obrátenia, 

o ktorom sme sa zmienili vyššie. Druhým problémom, s ktorým sa každý človek stretáva je 

to, ak je ublížené jemu a spôsobí mu to nejakú bolesť alebo utrpenie. V tom prípade je 

človek povolaný k odpusteniu. 

 Kristus nám káže, aby sme si navzájom odpúšťali. Už v modlitbe Otče náš sa 

modlíme: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“ (Mt 6,12) Na 

Petrovu otázku, koľko ráz majú učeníci odpustiť svojim vinníkom Ježiš odpovedá, že 

sedemdesiatsedem ráz. (porov. Mt 18, 21-22) Apoštol Pavol píše Kolosanom: „Znášajte sa 

                                                 
237 Porov. Evangelium vitae, čl. 25. 
238 Porov. JÁN PAVOL II.: Príhovor na stretnutí s chorými v Pompejách – 21. október 1979, in: Nebojme sa 

pravdy. Previnenia spoločnosti a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 75. 
239 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Angelus 11.2. 1979, 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/1979/documents/hf_jp-ii_ang_19790211_it.html, 
(10.3.2009). Pápež sa k modlitbe vracia často zvlášť po období jeho hospitalizácie, a zdravotných 
problémov. Pozri: Príhovor pred modlitbou Anjel Pána 11.2.1979, 19.7.1992, 29.5.1994, 27.2.2005, 17.5. 
1981,... Po atentáte na jeho osobu v roku 1981 modlitbu spomína až na troch generálnych audienciách 
(7.10. 1981, 14.10.1981, 28.10.1981). Pápež vrúcne ďakuje za všetky modlitby, ktorými na neho ľudia 
mysleli. V generálnej audiencii zo dňa 7. októbra 1981 prirovnáva svoju situáciu pri atentáte k situácii 
uväzneného apoštola Petra. Ako Peter bol vyslobodený, pretože „cirkev sa bez prestania modlila k Bohu 
za neho,“ (Sk 12,5) tak i on bol vyslobodený z nebezpečenstva smrti po atentáte v roku 1981vďaka 
modlitbám Cirkvi. Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Udienza generale 7.10. 1981, 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1981/documents/hf_jp-
ii_aud_19811007_it.html, (10.3.2009). 
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navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak 

aj vy!“ (Kol 3,13) 

 Svet sa môže stávať ľudskejším iba vtedy, ak vo všetkých vzájomných vzťahoch 

zaistíme odpúšťanie. Lebo odpustenie dokazuje, že vo svete existuje láska, ktorá je 

silnejšia ako hriech a smrť. Toto odpustenie je základnou podmienkou zmierenia vo 

vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. Svet bez odpúšťania by bol svetom len studenej 

a bezohľadnej spravodlivosti, v mene ktorej by každý vyžadoval od ostatných len svoje 

práva.240 Odpustenie znamená odvolať sa na dobro, ktoré je väčšie ako akékoľvek zlo. 

Prameňom takéhoto dobra je v konečnom dôsledku Boh. Boh je Dobro, a Dobro 

vymedzuje mieru zla vo svete.241 

 Odpúšťanie je vlastne prejav milosrdnej lásky, ktorá ukazuje na hlboké tajomstvo 

Boha. Je potrebné udržiavať medzi ľuďmi milosrdnú lásku, pretože ňou sa prejavuje vo 

vzájomných vzťahoch úcta k tomu, čo je ľudské. Ten kto odpúšťa a ten, komu je 

odpustené, sa stretávajú v určitom dôležitom bode, totiž v dôstojnosti, ktorá tvorí 

prirodzené dobro človeka, ako sa to ukázalo v živote márnotratného syna. (porov. Lk 

15,11-32) Odpustenie však neznamená povoľnosť voči zlu, krivde a urážke. Odpustenie 

totiž musí človeka priviesť k odčineniu zla, ktoré bolo spôsobené.242 

Tak aj v odpustení môžeme nahliadnuť do svätyne veľkonočného tajomstva, do  

svätyne, kde láska víťazí nad zlom, kde Boží Syn na seba berie všetky hriechy sveta 

a i napriek tomuto zlu, spôsobenému týmito hriechmi privádza človeka k milosrdnej Láske. 

 

 

4.2 Človek a utrpenie druhého 

 

4.2.1 Služba milosrdného Samaritána 

 

Ježiš nám v Lukášovom evanjeliu ponúka príklad vo forme podobenstva, ktorý nám  

jasne ukazuje, ako sa máme zachovať pri stretnutí s trpiacim. Je to podobenstvo 

o milosrdnom Samaritánovi. (Lk 10,29-37) Ako píše Ján Pavol II., toto podobenstvo patrí 

do evanjelia utrpenia. Milosrdný Samaritán je každý, kto sa zastaví pri utrpení druhého 

človeka. Nech je to akékoľvek utrpenie. Je to človek, ktorý je citlivý na utrpenie iných, 

súcití s blížnym v utrpení. Ale milosrdný Samaritán sa nezastavuje iba pri súcite, láska ho 

                                                 
240 Porov. Dives in misericordia, čl. 14. 
241 Porov. JÁN PAVOL II.: Pamäť a identita, 23. 
242 Porov. Dives in misericordia, čl. 14.  
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vedie k činnosti. Pomáha znášať utrpenie. Účinne dáva seba samého, svoje vlastné „ja.“ 

Otvára toto „ja“ inému človeku. V Samaritánovi vidíme, že človek môže nájsť seba 

samého iba úprimným sebadarovaním. Dobrým Samaritánom je ten, ktorý je schopný 

takéhoto sebadarovania.  

 Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi tiež ukazuje, že utrpenie, ktoré sa medzi 

ľuďmi nachádza v najrozličnejších podobách, je medzi nimi aj preto, aby vzbudzovalo 

v človeku lásku – nezištný dar seba samého, nestarajúc sa o vlastné pohodlie. Svet 

ľudského utrpenia vyvoláva svet ľudskej lásky. Podobenstvo odkazuje, že človek sa musí 

zastaviť pri blížnom, lebo tým vyjadruje základnú ľudskú spolupatričnosť. Prejavenie 

ľudskej lásky prekonáva rozličné formy nenávisti, násilia, ukrutností, bezcitnosti 

a ľahostajnosti. Prispieva k lepšiemu svetu. Posolstvom podobenstva je predovšetkým 

ukázať, že jednotlivec sa musí cítiť osobne povolaný svedčiť o láske v utrpení.243 

 Ježiš nám pripomína, aby sme milovali bezbranných a slabých a zdôrazňuje, že 

akákoľvek pomoc jednému z nich je pomocou, skutkom lásky samému Kristovi. (Mt 25, 

31-46) Pomoc trpiacim sa stáva meradlom, na základe ktorého bude prebiehať posledný 

súd. Tí, ktorí pomohli, boli hodní vstupu do Božieho kráľovstva: „Lebo som bol hladný  

a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma...“ 

(Mt 25, 35-36) Mať k trpiacim láskyplný vzťah sa stáva podmienkou k dosiahnutiu 

spásy.244  

Ježiš zdôrazňuje, že chudobných, teda trpiacich budeme mať stále medzi sebou. 

(porov. Mt 26,11) A Cirkev týchto trpiacich stretáva stále na svojej ceste. Chorého človeka 

považuje za „výsostnú cestu,“ ako sa stretnúť s Kristom.245 

Ako Ježišovi učeníci sme povolaní stať sa blížnymi každého človeka. Podobenstvo 

o milosrdnom Samaritánovi nám hovorí, že blížny je každý, kto splnil voči druhému príkaz 

lásky. Osobitná pozornosť patrí tým, ktorí sú trpiaci. Tým, že preukážeme službu chorým, 

väzneným, hladným,..., slúžime Kristovi: „Čo ste urobili jednému z mojich najmenších 

bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40) Ján Zlatoústy hovorí, že ak si niekto chce uctiť 

Kristovo telo, nemá mu vzdávať česť v chráme, odenému v hodvábe, ak za bránou chrámu 

nevidí chudobného, trpiaceho zimou a hladom. Podpora každého ľudského života je 

prejavom účasti na kráľovskom poslaní Ježiša Krista.246  

V službe trpiacim sa prejavuje kráľovské poslanie Ježiša Krista, na ktorom máme 

ako pokrstení účasť. Kráľovský úrad znamená objavovať v sebe a v ľuďoch dôstojnosť 
                                                 
243 Porov. Salvifici doloris, čl. 29–30. 
244 Porov. DZIWIS Stanislav a kol.: op.cit., 23. 
245 Porov. JÁN PAVOL II.: Príhovor na návšteve rímskej Farnosti S. Maria in Traspontina. 10. februára 

1989, in: Nebojme sa  pravdy. Previnenia spoločnosti a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 84. 
246 Porov. Evangelium vitae, čl. 87. 
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ľudského povolania. Táto dôstojnosť sa prejavuje v ochote slúžiť ako Kristus. On totiž 

kraľuje službou. Aby sme mohli kraľovať takýmto spôsobom, musíme duchovne dospieť 

pre túto službu. Na to, aby niekto mohol náležite slúžiť druhým, musí vedieť ovládať seba 

samého. Každý kresťan je svojím krstom začlenený do Kristovho mystického Tela, t.j. 

Cirkvi. Kristus každého člena Cirkvi osobitne volá k nasledovaniu. Každý Krista nasleduje 

svojím spôsobom. Každý sa mu ale má snažiť podobať. Tak sa buduje k lepšiemu aj celá 

Cirkev. Princíp kráľovskej služby spočíva v tom, že ukladá každému z nás povinnosť 

vyžadovať od seba samých podľa Kristovho príkladu presne to, na čo sme povolaní. Týmto 

spôsobom prejavujeme zároveň i solidárnosť s Cirkvou, kde platí, že ak trpí jeden úd, trpia 

s ním všetky, ak sa jeden raduje, radujú sa s ním všetky údy. (porov. 1 Kor 12,26) Každý 

človek má vďaka Duchu Svätému svoj vlastný dar, ktorý má rozvíjať. Vernosť povolaniu, 

čiže vytrvalá ochota na kráľovskú službu, má zvláštny význam pre budovanie Cirkvi 

a vplýva na život našich blížnych a celej spoločnosti. Každý z nás sa môže dopracovať  

k zrelej ľudskosti, teda zodpovedať Božiemu obrazu a podobe, ktorú máme v sebe. Kristus 

nás učí, že najlepším prejavom nášho povolania je láska, ktorá sa uplatňuje v darovaní sa 

a v službe druhým.247  

Život dosahuje svoj vrchol, svoj zmysel a svoju plnosť, keď ho odovzdávame ako 

dar. V tom spočíva nasledovanie Krista, v tom dávame zmysel svojej existencii, 

realizujeme svoje „ja,“ dokonale kraľujeme.248 Evanjelium, ktoré má Jánom Pavlom II. 

tiež označenie evanjelium života, je predstavením ľudského života ako života vo vzťahu. Je 

proklamovaním onoho mimoriadneho vzťahu medzi Ježišom a každým človekom, ktoré 

nám tiež umožňuje vidieť v každej ľudskej tvári tvár Krista. Je poukázaním na to, že 

úprimné sebadarovanie je úlohou a miestom plnej realizácie ľudskej slobody.  

 Tým, že nasledujeme príklad milosrdného Samaritána, nasledujeme samého Krista. 

Kristus je dokonalý Milosrdný Samaritán. Nasledovaním Krista sa vraciame k tomu 

povolaniu, ku ktorému nás Stvoriteľ povolal, k povolaniu hodnému Božieho obrazu 

a podobe, spočívajúcemu v láske. Kristus, ktorý jediný sa nedopustil hriechu, nový Adam, 

spĺňa toto povolanie človeka do dôsledkov. Službou milosrdného Samaritána zároveň 

objavujeme ľudskú dôstojnosť v každom človekovi. V každom človeku môžeme vidieť 

živý obraz Stvoriteľa.249 Lebo každý je stvorený k Božiemu obrazu, Bohu podobný a nič 

v ňom nemôže vymazať túto podobu. V každom človeku vidíme Krista, lebo v tajomstve 

vykúpenia sa s každým človekom spojil a zvlášť vidíme tvár Krista v tvári trpiaceho, 

pretože Kristus vzal na seba všetky utrpenia ľudstva. Nasledovaním milosrdného 

                                                 
247 Porov. Redemptor hominis, čl. 21. 
248 Porov. Evangelium vitae, čl. 51. 
249 Porov. tamže, čl. 81–83. 
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Samaritána v službe lásky, v službe trpiacim, nachádzame svoju ľudskosť, svoje pravé 

človečenstvo, svoj prvoradý životný zmysel a úlohu, zmysel svojej existencie.  

 Ak si prenesieme túto úlohu človeka „kraľovať službou“ na spoločnosť, musíme 

povedať, že o hodnote ľudskej spoločnosti rozhoduje spôsob, ako sa zachádza 

s najslabšími, trpiacimi a bezbrannými.250 Utrpenie totiž neposväcuje len tých, ktorí trpia, 

ale aj tých, ktorí trpiacim prinášajú pomoc a podporu.251 

 

 

4.2.2 Láska k trpiacim – program Cirkvi 

 

Kristovo spasiteľné dielo sa neskončilo v jeho osobe a jeho pozemským životom.  

Pokračuje v Cirkvi a cez Cirkev. Ján Pavol II. nazýva Cirkev tiež sviatosťou lásky a Božej 

vľúdnosti. Základnou úlohou tejto Cirkvi je, aby sa každý človek spojil s Ježišom Kristom, 

aby každý našiel Ježiša. Ježiš Kristus je hlavnou cestou Cirkvi. Ježiš je našou cestou 

k Otcovi. A je aj cestou ku každému človeku. Na tejto ceste, ktorá vedie od Ježiša 

k človeku, na tejto ceste Cirkev nikto nemôže zastaviť. Cirkev nemôže byť necitlivá voči 

človeku, jeho životu, jeho problémom. Nemôže byť necitlivá voči tomu, čo človeku 

prospieva, ani ľahostajná voči tomu, čo človeka a jeho dobro ohrozuje. Lebo každý človek 

je zahrnutý do tajomstva vykúpenia a s každým človekom sa Kristus navždy spojil vďaka 

tomuto tajomstvu. Preto je každý človek zverený do starostlivosti Cirkvi. Cirkev nemôže 

opustiť človeka, ktorý je raz a navždy spojený s Kristom. Všetky cesty vedú k človekovi, 

lebo každý človek, bez výnimky, bol vykúpený Kristom. S každým je Kristus spojený, 

každému dáva svetlo a silu, aby mohol zodpovedať svojmu vznešenému poslaniu. Keď 

Cirkev preniká do tajomstva vykúpenia, vždy viac a jasnejšie si uvedomuje svoje poslanie 

a svoju podstatu. Veď je Kristovým telom.252 Skrze toto tajomstvo Cirkev vidí príčinu 

biedy človeka akejkoľvek doby, môže vždy aktuálne vidieť človeka a jeho potreby 

v dnešnom svete. 

 Boh Stvoriteľ zveril každého človeka druhému človeku podľa zákona vzájomnosti, 

podľa lásky, ktorou bol človek stvorený. Hriechom sa ale tento vzťah lásky, ako sme 

videli, narušil. Na svet dokonca prišla nenávisť, ktorou bolo siahnuté na život človeka. 

Svedectvom o tomto hriechu je kniha Genezis, ktorá nám rozpráva príbeh o Kainovi 

a Ábelovi. Keď Kain zabil Ábela, Boh sa Kaina opýtal, kde sa nachádza jeho brat. A Kain 

podráždene odpovedá: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4,9) Touto 

                                                 
250 Porov. DZIWIS Stanislav a kol.: op.cit., 22. 
251 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Udienza generale del 27 aprile 1994, čl. 7. 
252 Porov. Redemptor hominis, čl. 13–14. 
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odpoveďou Kain potvrdzuje, že hriech narúša tento zákon vzájomnosti.253 Ale Boh tento 

zákon znovu potvrdzuje a vyhlasuje prostredníctvom obety svojho jediného Syna. Ježiš 

nám ukazuje „výšky a hĺbky“ tohto zákona vzájomnosti. Kristus nám darúva Ducha 

Svätého, ktorý nás pohýna k žitiu tohto zákona, tvorí medzi nami spoločenstvo lásky, 

vytvára medzi nami nové bratstvo a solidaritu. Duch Svätý vytvára medzi ľuďmi pravý 

odraz tajomstva vzájomnosti, ktorá je vlastná Najsvätejšej Trojici. Toto spoločenstvo lásky 

má mať svoje vyjadrenie práve v Cirkvi. Duch Svätý v Cirkvi vyzýva človeka k tomuto 

zákonu vzájomnosti.254  

V Kristovom tajomnom Tele má platiť zákon vzájomnosti medzi ľuďmi, v nej 

nesmie existovať ľahostajnosť voči životu ktoréhokoľvek človeka, je totiž otvorená pre 

každého. Každé ohrozenie života človeka a jeho dôstojnosti otriasa Cirkev v samom strede, 

dotýka sa podstaty jej poslania a podnecuje ju zaujať jasný postoj obrany života. Cirkev je 

ľudom života, lebo Boh nám vo svojej láske daroval znovu život skrze Ježiša Krista. On 

nás znovu získal za cenu krvi a krstným kúpeľom sme boli do Neho zaštiepení. Z neho 

čerpáme miazgu a prinášame ovocie. Milosťou Ducha Svätého sme sa stali ľudom pre 

život. A preto je našou povinnosťou, povinnosťou celej Cirkvi služba životu! V tejto službe 

nás posilňuje práve zákon lásky, zákon tej vzájomnosti, ktorej prameňom a vzorom sa stal 

Ježiš Kristus, ktorý práve svojím sebadarovaním dal svetu život.255 

Zákon lásky založený na sebadarovaní sa musí prejavovať ku každému človeku, ale 

ešte viac voči človeku trpiacemu. Pápež hovorí, že ak prvou a základnou cestou Cirkvi je 

človek, tak to znamená, že na prvom mieste je človek trpiaci.256 Ježiš sa obracal zvlášť na 

trpiacich, postihnutých akýmikoľvek neduhmi. A preto je i úlohou Cirkvi, aby nezabúdala 

na túto úlohu a svedomite ju plnila.  

Od celej Cirkvi sa žiada prinášať novú nádej chudobným, trpiacim dnešného sveta. 

Veď prijímať ich, znamená prijímať a slúžiť samému Kristovi. (porov. Mt 25,40) „Cirkev 

chce byť blízko trpiacich, lebo ich považuje za bratov, ktorí sú predmetom osobitného 

zaľúbenia zo strany Božského Učiteľa... Cirkev považuje vlastnú činnosť pre dobro 

chorých za odznak svojej lásky... Preto Cirkev vykonáva diela lásky ako svoju povinnosť 

a neodňateľné právo.“257 Cirkev nemôže nevidieť a nepomôcť vidieť v tvári trpiaceho 

                                                 
253 Porov. Evangelium vitae, čl. 19. 
254 Porov. tamže, čl. 76. 
255 Porov. tamže, čl. 79. 
256 Porov. DZIWIS Stanislav a kol.: op.cit., 13. 
257 Porov. JÁN PAVOL II.: Príhovor na návšteve v sanatóriu Villa Betania v Ríme 19. decembra 1982, in: 

Nebojme sa pravdy. Previnenia spoločnosti a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 76.  
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Christus patiens, nemôže nepripomenúť Krista, ktorý vedie trpiace životy k plodnosti 

spolu s Ním. Nemôže nebyť Ecclesia compatiens: s Kristom i so všetkými trpiacimi.258 

Je povolaním Cirkvi, aby bola hodnoverným znamením lásky. Cirkev má slúžiť 

Láske a slúžiť láskou, a tak byť príkladom pre ostatných, zvlášť na tých miestach, kde sa 

nachádzajú trpiaci. Naše cirkevné spoločenstvá by sa mali stať dejiskami spoločenského 

spolužitia, kde vládne láska. Ak platí, že človek je verný svojmu povolaniu, nakoľko je 

schopný sa darovať druhému človeku v láske, tak rovnako aj Cirkev je natoľko verná 

svojmu povolaniu, nakoľko túto lásku vo svojich štruktúrach žije. Rovnako ako 

jednotlivec, aj celá Cirkev musí hľadať hladných, smädných, pocestných, väznených atď., 

a pomáhať im, lebo tak pomáha samému Kristovi. (porov. Mt 25, 31-45) Láska je totiž 

program, podľa ktorého sa posudzuje vernosť Cirkvi.259 

 

 

4.2.3 Spiritualita spoločenstva 

 

Na konci veľkého jubilea roku 2000 a na začiatku tretieho tisícročia pápež Ján  

Pavol II., vo svojom apoštolskom liste Novo millenio ineunte, hovorí o tzv. spiritualite 

spoločenstva.260 Táto spiritualita je v podstate základným a hlavným motívom každého 

človeka, ktorý sa snaží nasledovať milosrdného Samaritána a kráča v ústrety trpiacemu, 

aby mu pomohol. A rovnako tak je spiritualita spoločenstva aj motívom Cirkvi, ktorá sa 

tiež snaží ísť v ústrety trpiacim, a tak hodnoverne plniť program zanechaný Kristom. Čo 

teda pápež myslí týmto označením?  

 Ak sa hovorí o spoločenstve, tak už sme videli, že podľa Jána Pavla II. je na prvom 

mieste spoločenstvo s Bohom. Boh nás stvoril preto, aby sme žili v spoločenstve s Ním. 

Človek však hriechom odmietol toto spoločenstvo. Následky tohto prvotného hriechu 

zasiahli aj spoločenstvo medzi ľuďmi. Kniha Genezis to na svojich prvých stránkach 

potvrdzuje, keď hovorí o tom, ako Kain zabíja svojho brata Ábela. (porov. Gn 4,1-16) A 

aj ďalšie perikopy Biblie potvrdzujú narušenie ľudského spoločenstva. Boh však vo svojej 

bezhraničnej milosrdnej láske smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna obnovuje toto 

spoločenstvo s ľuďmi a zároveň sa skrze Ducha Svätého buduje i spoločenstvo medzi 

                                                 
258 Porov. GIOVANNI PAOLO II.: Udienza generale del 15 giugno 1994, čl. 1. 
259 Porov. Novo millenio ineunte, čl. 49. V rovnakých intenciách sa pohybuje i pápež Benedikt XVI., ktorý 

píše, že Duch Svätý je silou, ktorá premieňa srdce cirkevného spoločenstva, aby bolo vo svete svedkom 
lásky Otca, ktorý chce urobiť z ľudstva zjednoteného v jeho Synovi jedinú rodinu. Všetky aktivity Cirkvi 
sú vyjadrením lásky, ktorá sa usiluje o integrálne dobro človeka. Láska je službou, ktorú Cirkev koná, aby 
neochvejne vychádzala v ústrety utrpeniam a potrebám ľudí. Tak sa úlohou Cirkvi stáva charita.  

     Porov. BENEDIKT XVI.: Deus caritas est, čl. 19. 
260 Porov. Novo millenio ineunte, čl. 43. 
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ľuďmi navzájom. Ján Pavol II. hovorí, že spoločenstvo je ovocím a prejavom tej lásky, 

ktorá má svoj počiatok v srdci nebeského Otca. Boh sa chce podeliť o svoju lásku. Ona sa 

vlieva do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého, ktorého nám posiela sám Ježiš. 

A tak z nás všetkých tvorí jedno srdce a jednu dušu. (porov. Sk 4,32) Toto spoločenstvo 

lásky sa realizuje v Cirkvi. Veď ona je sviatosťou, čiže znakom a prostriedkom dôverného 

spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia.261 Pápež hovorí, že Cirkev má byť 

v treťom tisícročí domom a školou spoločenstva. Má udržiavať a napomáhať spoločenstvo 

medzi Bohom a človekom i medzi ľuďmi navzájom. Cirkev má svedčiť o láske, ktorá 

privádza človeka do spoločenstva s Bohom a do spoločenstva s celým ľudstvom, aby 

všetci žili život naplnený láskou. Láska zdokonaľuje a tvorí spoločenstvo.262 Je tak 

základom spirituality spoločenstva a potvrdením toho, že človek je na správnej ceste a že 

je Ježišovým učeníkom. Veď On sám hovorí: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji 

učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,35)  

 Žiť spiritualitu spoločenstva, znamená predovšetkým zamerať pohľad svojho srdca 

na tajomstvo trojjediného Boha, ktorý v nás prebýva, a ktorého svetlo treba vidieť aj v tvári 

bratov a sestier vedľa nás. Žiť túto spiritualitu znamená cítiť, že brat alebo sestra vo viere, 

sa nachádza v hlbokej jednote s tajomným Telom Krista, teda Cirkvou, a teda, že je 

v hlbokej jednote aj so mnou, že patrí ku mne. Človek, ktorý žije spiritualitu spoločenstva, 

by mal s druhým bratom alebo sestrou vedieť prežívať radosti a bolesti, poznať jeho 

želania, postarať sa o jeho potreby. Kto žije túto spiritualitu lásky, je schopný vidieť 

v druhom človeku predovšetkým pozitívne prvky, vie toho druhého prijať ako Boží dar, 

dar pre druhých aj pre seba. No a takýto človek chápe, že je potrebné niesť si vzájomne 

bremená a premáhať vlastný egoizmus, ktorý budí rivalitu, nedôveru, žiarlivosť, 

karierizmus, atď.263  

 Z práve skonštatovaného tiež vyplýva, že trpiaci človek má skrze svoje utrpenie 

v Cirkvi zvláštne poslanie, ktoré nesmieme opomenúť. Pápež napríklad na adresu tých, 

ktorí trpia chorobou, či starobou, píše: „Chorí, starí, handicapovaní a tí, čo potrebujú 

opateru, nám ukazujú predovšetkým to, ako potrebujeme jeden druhého a ako hlboko jeden 

druhému patríme.“264 Títo ľudia sa tak pre nás stávajú akýmsi upozornením na to, že 

nesmieme zabúdať na druhých ľudí. Že sme tajomným spôsobom spojení jednak s tými, 

ktorí sú začlenení do Cirkvi, ale i s tými ktorí síce v Cirkvi nie sú, no skrze svoju ľudskú 

prirodzenosť sú s nami spojení preto, že Kristus vykúpil každého človeka a krížom sa 
                                                 
261 Porov. Lumen Gentium, čl. 1. 
262 Porov. Ecclesia in Europa, čl. 85. 
263 Porov. Novo millenio ineunte, čl. 43. 
264 Porov. JÁN PAVOL II.: Príhovor na stretnutí s chorými vo Viedni 11. septembra 1983: in: Nebojme sa 

pravdy. Previnenia spoločnosti a Cirkvi, Bratislava: Lúč, 1999, 66. 
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spojil s každým. Trpiaci nás tiež svojím utrpením vyzývajú k žitiu spirituality 

spoločenstva. 

 Pápež na inom mieste, dokonca tiež v jubilejnom roku 2000, píše, že ľudstvo je 

jedna veľká rodina. Ľudstvo musí znovu objaviť svoje pôvodné povolanie byť jednou 

rodinou. Musí z neho povstať jediná rodina, založená na hodnotách spravodlivosti, 

rovnosti a solidarity.265 Tak sa, ako vidíme, stáva spiritualita spoločenstva jedným veľkým 

programom Cirkvi, aby sa ľudstvo stalo skutočne jedným spoločenstvom spojeným večne 

s Bohom. Toto naplnenie programu sa zrealizuje dokonale až na konci čias. Ale vďaka 

Cirkvi k tomuto cieľu začíname kráčať už dnes. Cirkev je totiž Božím stánkom už teraz. 

(porov. Zjv 21,3) V jej lone už začal Boh účinkovať a obnovovať život tých, ktorí sa 

podriaďujú vanutiu Ducha Svätého. Cirkev tak prináša na svet určitú novosť, ako hovorí 

Ján Pavol II. Je to novosť, o ktorej píše kniha Zjavenia, a ktorú pripravuje sám Boh: „Hľa 

všetko robím nové.“ (Zjv 21,5) Spočíva v zanechaní hriechov a ich následkov, a tak 

vznikne nové nebo a nová zem, nový Jeruzalem. Vznikne nové spoločenstvo prežiarené 

láskou. Už teraz ale toto spoločenstvo vďaka Cirkvi naberá svoje rysy a zjavuje sa 

v každom spolužití, v ktorom sa žije evanjelium.266  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265 Porov. JÁN PAVOL II.: Posolstvo jeho svätosti Jána Pavla II. k sláveniu svetového dňa mieru . 1. január 

2000, čl. 5. 
266 Porov. Ecclesia in Europa, čl. 106–107. 
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5. MÁRIA – MATKA TRPIACICH 

 

Či už je to apoštolský list Salvifici doloris alebo ostatné encykliky, posolstvá  

a príhovory, dôležité miesto v nich Ján Pavol II. dáva Márii. Ona má vzťah k ľudskému 

utrpeniu. Preto patrí táto posledná kapitola jej tajomstvu. Nahliadneme do neho 

v intenciách predchádzajúcich kapitol. Ján Pavol II. rozvíja v mnohom učenie o Panne 

Márii obsiahnuté v konštitúcii Lumen Gentium. 

 V prvej podkapitole zameriame svoj pohľad na Máriino nepoškvrnené počatie, 

ktoré je predzvesťou, presnejšie úsvitom spásy, ako hovorí pápež.  

V druhej podkapitole sa zamyslíme nad Máriou ako ženou viery v utrpení. Ak má 

trpiaci obracať svoj zrak na tajomstvo Krista a jeho kríž, mal by obrátiť svoj duchovný 

zrak aj k Márii. Nikto iný nebol do tajomstva Krista uvedený tak ako ona. A preto nás 

práve Mária môže najlepšie uviesť do tohto tajomstva267 aj do tajomstva utrpenia. 

Pozrieme sa najprv na utrpenie, ktoré prežila a potom i na výnimočnosť jej postoja v tomto 

utrpení. 

V tretej podkapitole sa pozrieme na vzťah Bohorodičky k utrpeniu ľudstva. Mária 

sa pri anjelovom zvestovaní nazvala služobnicou Pána. (porov. Lk 1,38) Svoju službu po 

celý život zodpovedne plnila. Tak nasledovala svojho Syna, ktorý tiež prišiel, aby slúžil. 

(porov. Mt 20,28) Svojou službou v ústrety potrebám ľudí sa tak Mária podieľa na 

kráľovskej službe svojho Syna.268 V konečnom dôsledku svoj prednostný vzťah 

k potrebám ľudí, konkrétne k chudobným a hladným vyjadrila už v Magnifikate. (porov. 

Lk 1,46-55) Už pred narodením Ježiša bola hlboko preniknutá duchom „chudobných 

Pána,“ ktorí všetku svoju nádej vkladajú do Hospodina. Mária je preniknutá myšlienkou, 

že pravda o Bohu sa nedá oddeliť od pravdy k chudobným a poníženým.269 

 

 

5.1 Nepoškvrnené počatie Panny Márie – úsvit spásy 

 

Ak Ján Pavol II. cituje slová koncilu, že tajomstvo človeka sa vyjasňuje jedine 

v tajomstve vteleného Slova, v tajomstve Ježiša Krista,270 tento výrok pochopiteľne 

aplikuje aj na tajomstvo Márie, Ježišovej Matky. Táto koncilová zásada sa musí v prvom 
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rade aplikovať na Máriu, pretože len cez Krista môžeme pochopiť to, kým Mária je. Nedá 

sa rozprávať o Márii bez Krista. Ako Matka je navždy spojená so svojím Synom.271 To 

platí tiež o nepoškvrnenom počatí Panny Márie.  

 Mária bola počatá bez poškvrny prvotného hriechu kvôli Kristovi, pre jeho 

vykupiteľské zásluhy. Bola uchránená od hriechu pre budúce zásluhy Ježiša Krista, ktorý 

prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (porov. Jn 10,10) Jej 

nepoškvrneným počatím sa začína uskutočňovať dielo vykúpenia, skrze jej vyvolenie sa 

uskutočňuje plán spásy, ktorým chcel Boh priviesť k sebe všetkých ľudí poznačených 

hriechom. Máriino počatie tak Ján Pavol II. označuje za úsvit spásy, ktorý sľubuje príchod 

Ježiša Krista, Vykupiteľa prinášajúceho spásu.272 Ján Pavol II. Máriu označuje, podobne 

ako je označované v litániách loretánskych, za hviezdu rannú. Prišla totiž na svet skôr ako 

Kristus a jej narodenie sa stalo predzvesťou vykúpenia: „Ako táto hviezda spolu s úsvitom 

predchádza východ slnka, tak aj Mária od svojho nepoškvrneného počatia predchádzala 

príchod Spasiteľa, ktorý bol východom „Slnka spravodlivosti“ v dejinách ľudstva.“273  

 Máriino nepoškvrnené počatie a jej vyvolenie za Matku Božieho Syna je znamením 

a potvrdením toho, že Boh chce skutočne spasiť všetkých ľudí. Ján Pavol II. to vysvetľuje 

na základe slov apoštola Pavla z listu Efezanom: 

 

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,   

ktorý nás v Kristovi požehnal 

 všetkým nebeským duchovným požehnaním.  

 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, 

 aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;  

 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, 

 aby sme sa skrze Ježiša Krista  

 stali jeho adoptovanými synmi  

 na chválu a slávu jeho milosti, 

 ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 

 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, 

 odpustenie hriechov, 

 podľa bohatstva jeho milosti.“ (Ef 1,3-7) 
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Máriino počatie a jej život potvrdzujú Pavlove slová, že Boh nás v Kristovi 

požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním, a že už pred stvorením sveta si nás 

vyvolil, aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi, a tak mali podiel na Božom živote, 

teda podiel na spáse. Mária potvrdzuje, že Boh nás obdaroval milosťou v milovanom 

Synovi. Veď v Lukášovom evanjeliu čítame, že práve Máriu anjel označil za milostiplnú 

(porov. Lk 1,28) a Alžbeta ju nazvala požehnanou medzi ženami. (porov. Lk 1,42) Mária je 

v Kristovi požehnaná všetkým duchovným požehnaním a ona je v prvom rade obdarená 

tou milosťou, ktorou nás Boh obdaroval. Tak ako všetkých nás si Boh vyvolil, aby sme 

boli spasení a mali podiel na Božom živote, tak vyvolil už pred stvorením sveta Máriu za 

Matku Ježiša a to preto, aby skrze ňu mohol Ježiš prísť na svet a tiež nám dať túto milosť 

spásy. Mária je potvrdením toho, že nič, nijaký hriech nemôže zastaviť toto Božie 

vyvolenie. Boh v Márii napĺňa to, čo čítame už v knihe Genezis, že potomstvo ženy 

rozšliape hlavu hadovi z raja. (porov. Gn 3,15)  

Mária je plná milosti, lebo bola uchránená od poškvrny prvotného hriechu pre 

zásluhy Krista, a tak už od prvej chvíle svojej existencie, teda svojho počatia, patrí Kristovi 

a má účasť na tej láske a milosti, ktorou chce Boh obdarovať všetkých ľudí. Milosť je Boží 

dar, ktorý má svoj prameň v živote samého trojjediného Boha, ktorý je Láska. Milosť je 

dar spásy, dar účasti na Božom živote. Boh chce, aby sme boli jeho adoptívnymi synmi. 

Máriu tak môžeme nazvať milostiplnou preto, lebo vo vrcholnom momente vtelenia v nej 

skrze Krista začína naplno prebývať tento spásny Boží dar. Mária prežíva účasť na živote 

Boha. Ján Pavol II. píše, že Mária dostala život od toho, ktorému v pozemskom poriadku 

sama dala život.274 

 Máriino vyvolenie je tak podobné tomu nášmu. Aj Máriu, aj nás si Boh už pred 

stvorením sveta vyvolil k spáse. Výnimočnosť Márie však plynie z jej spojenia s Kristom. 

Ak Márii pripisujeme nejakú výnimočnosť, tak práve preto, že bola Božím vyvolením 

predurčená k tomu, aby sa stala Matkou Spasiteľa, ktorý nás vykúpil. V tom je Máriino 

vyvolenie výnimočné. Tak práve pre poslanie Syna bola uchránená od dedičného hriechu 

a mala už od počiatku svojho života účasť na veľkonočnej milosti, ktorú nám Boh skrze 

Ducha Svätého v Cirkvi rozdáva odo dňa Turíc. Mária mala podiel na veľkonočnej milosti 

od svojho počatia. Ján Pavol II. tu cituje konštitúciu Lumen Gentium, ktorá hovorí, že 

Mária bola vykúpená práve kvôli tomuto spojeniu s Kristom vznešenejším spôsobom.275 

 Mária sa tak stáva zárukou a potvrdením nášho vyvolenia pre spásu. I nás Boh chce 

požehnať všetkým nebeským požehnaním a zahrnúť milosťou v jeho Synovi, aby sme mali 

                                                 
274 Porov. Redemptoris Mater, čl. 7–11. 
275 Porov. Redemptoris Mater, čl. 10., Porov. Lumen Gentium, čl. 53. 



 74 

účasť na Jeho živote. A Boh to dodnes robí skrze Cirkev. Ak hovoríme o tom, že 

nepoškvrnené počatie Panny Márie sa stalo úsvitom spásy, a že Mária je hviezdou rannou, 

tak musíme tiež s Jánom Pavlom II. povedať, že Mária je i počiatkom Cirkvi. Cirkev 

v nepoškvrnenom počatí Panny Márie vidí svoj počiatok, lebo od okamihu počatia je v nej 

prítomná tá veľkonočná milosť, ktorú Cirkev skrze Ducha Svätého, skrze sviatosti udeľuje. 

V Márii teda vidíme aj úsvit spásy, ktorá sa rozdáva cez Cirkev. Mária je predobraz Cirkvi. 

Tak ako ona bola pevne spojená s Kristom v tajomstve vtelenia ako matka a panna 

zároveň, tak je aj Cirkev matkou, ktorá rodí k životu nové deti a je tiež pannou, ktorá 

zachováva čistú a neporušenú vernosť svojmu Ženíchovi Kristovi.276  

 

 

5.2. Mária – žena viery v utrpení 

 

5.2.1 Mária dopĺňa Kristovo utrpenie 

 

Mária prežila po boku Ježiša mnohé utrpenia. Tieto utrpenia začali už krátko po 

počatí Ježiša, keď jej hrozilo, že mohla byť vystavená potupe, a teda ukameňovaná. 

(porov. Mt 1,19) Samotné narodenie Ježiša, ktoré popisuje evanjelista Lukáš, určite bolo 

poznačené týmto utrpením, keďže sa dieťa narodilo v chudobe, kdesi v betlehemskej 

maštali. (porov. Lk 2,7) Po Ježišovom narodení sa Mária v chráme stretáva s prorokom 

Simeonom, ktorý jej potvrdzuje a predpovedá utrpenie spojené s jej synom Ježišom. Na 

jednej strane Simeon Márii predpovedá, že dieťa bude svetlom pre národy a spásou, no na 

strane druhej hovorí, že bude znamením, ktorému budú odporovať. (porov. Lk 2,25-38) 

Táto predpoveď v sebe obsahuje neporozumenie a bolesť. Márii sa tak naznačuje, že bude 

prežívať po boku svojho trpiaceho Syna tiež utrpenie, a že jej materstvo bude aj 

pochmúrne a bolestné. A vieme, že krátko na to, musela svätá rodina utiecť do Egypta pred 

Herodesom, ktorý ho chcel zabiť.277 

Máriino utrpenie však dosiahlo vrchol po boku trpiaceho Krista na kríži. Toto 

utrpenie, ako píše pápež, presahuje všetky ľudské predstavy. Tak ako Ježiš obetuje svoj 

život Otcovi za spásu sveta, rovnako tak Mária obetuje na kríži svojho Syna svojou vierou 

za spásu sveta. Máriina cesta na Kalváriu a jej postoj vedľa kríža boli mimoriadnou 

účasťou na utrpení Syna a tým aj na vykúpení, ktoré priniesol. Ak Ján Pavol II. hovoril 

o tzv. evanjeliu utrpenia, ktorého prvú kapitolu napísal sám Spasiteľ, a ktorého ďalšiu 
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kapitolu písali a píšu tí, ktorí trpeli a trpia pre Krista alebo spájajú svoje utrpenia 

s Kristovými, tak potom práve Mária musela vydávať úctyhodné svedectvo tomuto 

evanjeliu utrpenia. Ona tiež musela svojou vierou prispieť k tomuto evanjeliu utrpenia. 

A prispela k nemu jedinečným spôsobom, pretože ako Matka svoje utrpenia nepochybne 

prežívala so Synovými. Ak trpel Syn, trpela i ona. Práve na ňu sa musia vzťahovať slová 

apoštola Pavla, a síce, že na vlastnom tele dopĺňala to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, pre 

jeho Telo – Cirkev. (porov. Kol 1,24)278 

 

 

5.2.2 Mária – nová Eva 

 

 Keď Mária navštívila Alžbetu, dostalo sa jej zo strany Alžbety označenie: 

„Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,45) Toto 

označenie poukazuje na to, že Mária vierou odpovedala na dar milosti, ktorým bola 

naplnená od okamihu jej počatia a teda aj na milosť stať sa Matkou Syna. Ján Pavol II. sa 

odvoláva na slová koncilu, ktorý hovorí, že Bohu, ktorý dáva zjavenie, treba preukazovať 

poslušnosť viery, ktorou sa celý človek oddáva Bohu, podriaďuje mu svoj rozum a vôľu 

a dobrovoľne prijíma zjavenie.279 Mária odpovedá dokonale na dar milosti. Pápež sa znova 

obracia na koncil a zdôrazňuje, že Boh Otec chcel, aby vteleniu predchádzal súhlas 

predurčenej Matky Márie. „Fiat,“ ktorým Mária odpovedala anjelovi na zvesť, že počne 

a porodí Božieho Syna, rozhodlo o splnení Božieho tajomstva. (porov. Lk 1,38) Mária sa 

plne poslušnosťou viery odovzdala Bohu a zasvätila tak svoj život Synovi. Tým sa začala 

jej „púť k Bohu,“ celá cesta jej viery. Viera, ktorou Mária odpovedala na dar milosti, 

nebola teda jednorázovým úkonom. Bola „púťou.“ Pápež prirovnáva jej vieru k viere 

Abraháma. I on sa svojím „áno“ vydal na púť k Bohu a tak sa začal Starý Zákon, púť viery 

starozákonného ľudu. Máriiným „áno“ sa začal Nový Zákon, posledná etapa cesty viery 

k Bohu, ktorý definitívne zvíťazil nad zlobou hriechu a navždy otvoril brány svojho života 

pre človeka.280  

Máriina „púť viery,“ ako to označuje pápež, sa začala pri anjelovom zvestovaní 

a rástla po boku Ježiša, nakoľko On rástol a vzmáhal sa vo svojej múdrosti. (porov. Lk 

2,52) Ján Pavol II. zdôrazňuje, že Mária nepoznala Syna inak, iba z viery. Veď iba Otec 

pozná Syna. (porov. Mt 11,27) Mária nespoznala Ježiša a jeho poslanie okamžite. Túto púť 
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viery, ktorú prežila, môžeme vidieť napríklad vtedy, keď našla s Jozefom Ježiša v chráme. 

Lukáš poznamenáva, že nepochopili slovám, ktoré im vtedy Syn povedal, že je v dome 

svojho Otca. (porov. Lk 2,41-52) Mária poznáva tajomstvo Syna postupne. Jej viera 

vrcholí pod krížom, kde vidí toho, o ktorom anjel povedal, že bude veľký a bude sa volať 

synom Najvyššieho, (porov. Lk 1,35) visieť na kríži v úplnej bezmocnosti. Aká veľká 

musela byť pod krížom jej viera, oddanosť Bohu, keď sa na kríži, na prvý pohľad, popiera 

všetko to, o čom jej hovoril anjel! Mária s vierou a láskou súhlasila s obetou Syna, ktorého 

porodila. Takto sa zjednotila so Synom visiacim na kríži, s jeho obetou za spásu sveta.281 

Práve v tom najťažšom okamihu, keď stála pod krížom, sa prejavila ako žena viery 

v utrpení.  

Ak sa Ježiš svojou poslušnosťou na kríži stáva novým Adamom, rovnako tak 

môžeme hovoriť o Márii ako o novej Eve. Koncil hovorí spolu so sv. Irenejom: „Uzol 

Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala Eva panna neverou, to 

rozviazala Panna Mária vierou.“282 Mária tak svojou poslušnosťou prináša svetu život 

skrze Ježiša, zatiaľ čo Eva svojou neposlušnosťou priniesla na svet smrť.283 Jej „áno“ 

v mene ľudstva súzvučí s Božím „áno“ a otvára svetu brány raja vďaka tomu, že sa do jej 

lona vtelilo Božie Slovo.284 

Mária ako nová Eva nám teda ukazuje, že iba poslušnou účasťou na Otcovom 

pláne, v ktorom má byť svet vykúpený smrťou a vzkriesením Ježiša Krista, je možné 

dosiahnuť spásu.285 Mária od začiatku chápala svoje materstvo ako úplnú odovzdanosť 

svojho života Bohu, ako dar seba pre Boha, dar svojej osoby do služieb spásnych plánov 

Božích.286  

Ak tieto úvahy o novej Eve, ktorými sa Ján Pavol II. zaoberá, spojíme 

s predchádzajúcimi kapitolami, prichádzame na to, že Božia Matka odovzdaním svojho 

života Bohu napĺňa nielen zvláštne povolanie, ktoré jej bolo vyhradené kvôli zásluhám jej 

Syna, ale spĺňa aj svoje ľudské povolanie, ktoré spočíva v tom, aby bol každý človek na 

„obraz a podobu Božiu.“ Teda, povolanie, v ktorom máme svoje životy ponúkať Bohu ako 

obetu lásky. Tak totiž realizujeme svoju ľudskosť – sebadarovaním. Mária je nám v tom 

vzorom. Darovala seba, svoj život do služieb Pána. Ešte konkrétnejšie sa Mária stáva 

vzorom zvlášť pre všetky ženy. Pretože vďaka Božej milosti sa stáva novým počiatkom 
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dôstojnosti a povolania všetkých žien a každej osobitne. Milosť, ako nadprirodzená Božia 

činnosť totiž nikdy nevylučuje prírodu, ale ju zdokonaľuje a zušľachťuje. Preto ak je Mária 

plnou milosti, tak to súčasne znamená, že je i plnou dokonalosti, teda toho, čo žene patrí 

ako vlastné, čo tvorí jej ženskosť. V nej nachádzame vrchol a pravzor osobnej dôstojnosti 

ženy.287 Mária prijíma na seba povolanie a tajomstvo ženy, ktorého počiatkom bola Eva. 

No zatiaľ čo Evin život poznačil prvotný hriech, Mária sa vďaka milosti stáva novým 

stvorením, novou Evou.288 

Ako žena, ktorá prešla vo svojom živote utrpením, nám Mária ukazuje, aký postoj 

máme zaujať v utrpení i my. Mária nás učí, že k utrpeniu patrí viera a odovzdanosť do 

Božej vôle. Život Márie nás pobáda k tomu, aby sme sa, tak ako ona, zjednotili s obetou jej 

Syna na kríži. Mária súhlasila vo viere s obetou svojho Syna, i my máme dať súhlas 

svojmu utrpeniu vo viere, že toto utrpenie má zmysel. Máme, ako ona, spojiť svoje 

utrpenie s Kristovým. Mária nestratila vieru pod krížom. Verila do poslednej chvíle svojmu 

Synovi. A vieme, že zmŕtvychvstanie ukázalo, že jej viera nebola márna. Tak aj my máme 

nasledovať Máriu v tejto viere. 

 

 

5.3 Mária – súcitná matka trpiaceho ľudstva 

 

5.3.1 Ježiš obracia pozornosť na duchovné materstvo Márie 

 

Ján Pavol II. poukazuje na niektoré novozákonné rozprávania, ktoré poukazujú na  

to, že Mária je Matkou viac ako len na telesnej rovine. Ježiš zdôrazňuje jej duchovné 

materstvo. 

 

 
5.3.1.1 Kána Galilejská 
 

O svadbe v Káne rozpráva evanjelista Ján. (porov. Jn 2,1-12) Je to príbeh o tom,  

ako Ježiš po prvýkrát zjavil svoju slávu a učeníci v neho uverili. Keď sa na svadbe minulo 

víno, zasiahla Mária. Šla za Ježišom a oznámila mu to. Ježiš jej však odvetil, že ešte 

neprišla jeho hodina. Na prvý pohľad tvrdé zamietnutie matkinej žiadosti: „Čo mňa a teba 

do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ (Jn 2,5) Napriek tomu Mária nariadi sluhom, 
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aby urobili všetko, čo im Ježiš prikáže. Na to Ježiš urobil prvý verejný zázrak, premenil 

vodu na víno.  

 Tento biblický príbeh vyzdvihuje nielen Ježišov prvý verejný zázrak, ale i Ježišovu 

Matku, ktorá tu opäť potvrdzuje svoju vieru. Mária sa v Káne javí ako tá, ktorá verí v moc 

Ježiša Krista, svojho Syna. Jej viera vyvoláva prvé znamenie, ktoré prebúdza vieru 

učeníkov. Ďalej je dôležité všimnúť si na tomto rozprávaní to, že Mária sa tu prihovára za 

svadobných hostí. Mária je ustarostená, kvôli tomu, že sa minulo víno. Je to na prvý 

pohľad bezvýznamná potreba. Nemať víno. No za touto Máriinou starostlivosťou sa 

naznačuje duchovné materstvo Panny Márie, ktorá prosí a oroduje u svojho Syna za 

potreby ľudí. Toto nové materstvo je niečo viac ako len materstvo telesné. Je hodné 

Božieho kráľovstva. Tu v Káne, na začiatku Jánovho evanjelia, sa teda prvýkrát naznačuje 

určitá starostlivosť Matky o ľudí. Keďže Mária verí v moc Ježiša, uvádza potreby ľudí do 

okruhu Ježišovho mesiášskeho poslania, aby sa prejavila jeho spásna moc. Mali by sme si 

všimnúť ešte jeden odkaz. Mária nám hovorí, aby sme urobili všetko to, čo nám Ježiš 

povie. Aby sme plnili Synovu vôľu.289 

 

 

5.3.1.2 Kto je Ježišova matka 

 

V Lukášovom evanjeliu sa dočítame o žene, ktorá blahoslaví život tej, ktorá nosila  

Ježiša vo svojom lone, a z ktorej pŕs Ježiš požíval. (porov. Lk 11,27) Ježiš žene na túto 

chválu odpovedá: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ 

(Lk 11,28) I pri tomto príbehu Ján Pavol II. zdôrazňuje, že Ježiš chce upútať pozornosť od 

materstva chápaného ako telesné puto na materstvo s tajomným duchovným putom, ktoré 

sa utvára počúvaním Božieho slova a jeho zachovávaním. 

 Všetci traja synoptici zároveň hovoria o tom, ako za Ježišom prichádza jeho matka 

s rodinou a chcú Ježiša vidieť. Na oznámenie, že vonku stojí jeho Matka a jeho bratia, 

Ježiš odpovedá, že jeho matkou a jeho bratmi sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo 

a uskutočňujú ho. (porov. Lk 8,19-21; Mk 3,31-35; Mt 12,46-50) Z Ježišovho tónu v tomto 

príbehu sa zdá, akoby chcel ponechať svoju Matku v ústraní. Ježiš však aj tu hovorí o inom 

materstve, ktoré sa vzťahuje na Máriu. Ona je predsa tá, ktorá počúvala Božie slovo 

a uskutočňovala ho svojím „fiat.“  

 Ježišove odpovede v týchto príbehoch teda nijako nechcú poprieť Máriu ako 

Matku, nijako nechcú zabudnúť na ten život, na to lono, v ktorom bol počatý, a z ktorého 
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vyšiel. Chcú iba poukázať na nové materstvo, materstvo služby. Mária predsa anjelovi pri 

zvestovaní hovorí, že je služobnica Pána. (porov. Lk 1,38) Mária počúva slovo Pána 

a uskutočňuje ho, a preto je Matkou v pravom slova zmysle. Tento rozmer materstva, 

o ktorom hovorí Ježiš, patrí k Márii už od zvestovania, keď uverila. A odvtedy sa jej stále 

viac a viac objasňovalo Synovo poslanie i nové materstvo. Ak Ježiš vyzýval svojich 

učeníkov k tomu, aby ho nasledovali, tak o Márii musíme povedať, že ona Ježiša 

nasledovala ešte skôr, ako ostatní, vo svojej službe.290 

 

 

5.3.1.3 Mária pod krížom 

 

Nové Máriino materstvo je potvrdené a vyhlásené, keď Ježiš visí na kríži. Ježiš  

učeníkovi pod krížom hovorí: „Hľa tvoja matka.“ (Jn 19,27) A Márii: „Žena, hľa tvoj 

syn.“ (Jn 19,26) Máriino duchovné materstvo, naznačené už v Káne, sa tu potvrdzuje, 

spresňuje a ustanovuje. Ježiš vyzdvihuje nové puto medzi Matkou a Synom. Mária je 

v Adamovom potomstve spojená so všetkými ľuďmi. Mária je Matkou nového Adama, 

a tak je Matkou všetkých, ktorí sa v ňom znovuzrodili k novému životu. Stáva sa Matkou 

vykúpeného ľudstva. Ježiš týmto naznačuje, že sa začína nový poriadok spásy. Krížom sa 

začína tento poriadok a Mária tak dostáva v tomto novom poriadku i poslanie byť Matkou 

všetkým vykúpeným. Učeník pod krížom tu predstavuje každého človeka, keďže Mária 

svojím „fiat“ nesúhlasila len s materstvom Ježiša, ale aj s materstvom toho, ktorý prináša 

spásu všetkým ľuďom. Mária sa tak ocitá priamo v tajomstve Veľkej noci, preto je daná 

každému človekovi. Je tiež zaujímavé si všimnúť, že Mária je oslovená ako žena. A práve 

ženine potomstvo rozšliape hadovi hlavu. (porov. Gn 3,15) I toto oslovenie potvrdzuje 

Máriinu spoluprácu na vykúpení.291 

 

 

5.3.2 Mária – matka Cirkvi  
 

Ježiš na kríži udelil Márii nové materstvo – duchovné a univerzálne. Zahŕňa  

všetkých ľudí. Ježiš zveruje v učeníkovi pod krížom každého z nás Márii. Mária je Matkou 

každého človeka. Keď napredovala na púti svojej viery, keď vierou stále viac a viac 

spoznávala poslanie svojho Syna, jej materstvo sa ukazovalo tiež v inom svetle. Pretváralo 

sa a napĺňalo láskou ku všetkým tým, ktorých Ježiš zahŕňal láskou. Lebo svojou vierou sa 

                                                 
290 Porov. Redemptoris Mater, čl. 20. 
291 Porov. tamže, čl. 23–24. 
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plne odovzdala do služieb Krista, ako bolo uvedené vyššie. Keď sa Mária celá odovzdala 

Bohu svojou službou vo viere, ako by sa tým nedarovala aj Cirkvi ako Matka?292  

 Ján Pavol II. rozvíja učenie koncilu a hovorí, že ak Mária patrí do tajomstva Ježiša 

Krista, patrí aj do tajomstva Cirkvi. Keďže je Matkou Ježiša Krista, musí byť 

spojená s Cirkvou, ktorá je Kristovým Telom. Tajomstvo vtelenia sa predlžuje do 

tajomstva Cirkvi – Kristovho Tela.293 Ježiš Márii na kríži nielen zveruje každého človeka 

zvlášť, ale zveruje jej aj Cirkev. Oznamuje, že jej materstvo bude mať pokračovanie 

v Cirkvi, ktorú symbolicky predstavuje učeník.  

 Mária bola účastná tak tajomstva vtelenia, ako aj tajomstva zrodenia Cirkvi v deň 

Turíc. Spája obe tieto udalosti. Spolu s apoštolmi sa modlí vo večeradle a je svedkom toho, 

ako im bol zoslaný Duch Svätý, ktorým už ona bola naplnená. (porov. Sk 2,1-13) Viera, 

ktorú Mária žila, predchádzala vieru, ktorú po zoslaní Ducha Svätého začala skrze 

apoštolov hlásať Cirkev. (porov. napr. Petrovu reč, Sk 2, 14-36) Jej viera, ktorá sa zrodila 

pri zvestovaní, sa potvrdzuje práve touto udalosťou Turíc. Viera Cirkvi, ktorá sa hlása po 

udalosti Turíc, je spojená s vierou Márie. Mária je účastná pri zrode Cirkvi a jej viery, je 

účastná pri zrode Cirkvi ako tá, ktorá bola svedkom tajomstva Krista. Tak ako náleží 

k tajomstvu Ježiša Krista skrze svoje materstvo, tak náleží aj k tajomstvu Cirkvi, a to už od 

jej zrodenia.294 

 Akú úlohu Mária má ako Matka Cirkvi? Ján Pavol II. ju označuje ako prostredníčku 

medzi ľuďmi, medzi potrebami Cirkvi a Ježišom. Samozrejme, že termín „prostredníčka“ 

musí pápež vysvetliť, a to v duchu koncilu, ktorý takto Máriu tiež označuje.295 Je iba jeden 

prostredník medzi Bohom a ľuďmi – Ježiš Kristus. (porov. 1 Tim 2,5) Máriino 

prostredníctvo je prostredníctvo v Kristovi Ježišovi. Má formu účasti na Ježišovom 

prostredníctve. Táto účasť vyplýva z toho, že Mária je Ježišovou Matkou. A tak sa Máriino 

prostredníctvo dá chápať a dá sa o ňom hovoriť iba v súvislosti s jej materstvom.296 Mária 

ako prostredníčka Kristovo prostredníctvo nijako nezakrýva ani nevylučuje, ale dáva 

najavo účinnosť tohto prostredníctva.297 Vidíme to na už spomínanom príbehu, ktorý sa 

odohral v Káne Galilejskej. Mária predkladá Ježišovi naše potreby, aby sa prejavila 

Ježišova spasiteľná moc. Mária chcela a chce, aby sme boli spasení. A tak ako Matka 

Cirkvi oroduje za naše spasenie, za naše potreby.  

                                                 
292 Porov. Redemptoris Mater, čl. 39–40. 
293 Porov. Redemptoris Mater, čl. 5. Pozri tiež Lumen gentium, čl. 52–53. 
294 Porov. Redemptoris Mater, čl. 24–27. 
295 Porov. Lumen gentium, čl. 60–62. 
296 Porov. Redemptoris Mater, čl. 38. 
297 Porov. tamže, čl. 22. 
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 Keď Ježiš zveruje milovaného učeníka svojej Matke, zveruje aj Matku učeníkovi. 

A evanjelista Ján poznamenáva, že si ju učeník vzal k sebe. (porov. 19,27) Ak teda platí, že 

každý človek je zverený Márii a celá Cirkev je zverená univerzálnemu materstvu Panny 

Márie, z myšlienok pápeža nám vyplýva, že aj každý z nás si musí Máriu „vziať do svojho 

domu.“ Celá Cirkev si ju musí „vziať do svojho domu,“ teda nesmie zabudnúť na Ježišovu 

Matku, ktorá svojím materstvom prispela k sprostredkovaniu tej milosti, skrze ktorú 

dostávame život v Bohu. Mária sa pre nás stáva vzorom, ako hovorí pápež spolu 

s koncilom.298 Je vzorom vo svojej viere, vo svojej poslušnosti, vo svojom materstve pre 

Boží život, vo svojom panenstve pre čistotu viery Cirkvi. Mária je nám vzorom v utrpení 

a ako Matka sa stará o to, aby sme v utrpení ostali spojení s Kristom, a tak aby sa naše 

utrpenia premenili na Božiu silu. Aby sme svoje trpiace životy spojili s utrpením Krista, 

a tak prispeli k spáse sveta. 

 

 

5.3.3 Niektoré tituly pripisované Márii v spisoch Jána Pavla II. 

 

Okrem toho, že Mária je nazvaná Matkou Cirkvi, môžeme povedať, že Mária je aj 

Matka milosrdenstva. Porodila toho, ktorý preukazoval na svete milosrdenstvo. Ktorý sa 

stal Milosrdenstvom, aby zjavil milosrdenstvo Otcovo. Aj Máriino srdce musí byť 

nevyčerpateľné láskou a milosrdenstvom, pretože i Kristovo také bolo. Mária predsa 

pôsobením Ducha Svätého, ktorý ju naplnil, zakúša, čo je Božia láska a sledujúc svojho 

Syna i ona objíma tých, ktorých objíma Kristus. Keď stojí pod krížom, v jednote so svojím 

Synom prosí aj ona za odpustenie tým, ktorí nevedia, čo robia. (porov. Lk 23,24) Mária 

vyprosuje všetkým ľuďom milosrdenstvo, keďže jej Ježiš na kríži zveril všetkých nás. 

(porov. Jn 19,25-27) Prosí za odpustenie našich hriechov. Keďže spoznala, aké veľké je 

Božie milosrdenstvo, vie, že niet hriechu, ktorý by milosrdenstvo nemohlo odpustiť. 

Keďže spoznala pôsobením Ducha Svätého veľkosť Božieho milosrdenstva zjaveného jej 

Synom, prosí za všetkých ľudí, lebo Božia láska je otvorená pre všetkých.299  

 Ján Pavol II. sa vyjadruje, že Otcova láska, ktorú zjavuje Ježiš Kristus, k nám 

prichádza prostredníctvom Márie, a tak nadobúda jasnejšie črty. „Večná Otcova láska, 

ktorá sa v dejinách ľudstva zjavila skrze Syna, ktorého Otec dal, "aby nezahynul nik, čo v 

neho verí, ale aby mal večný život", prichádza ku každému z nás prostredníctvom tejto 

Matky a nadobúda tak črty, ktoré sú každému človekovi zrozumiteľnejšie a prístupnejšie. 

                                                 
298 Porov. Redemptoris Mater, čl. 44. Tiež Lumen gentium, čl. 63. 
299 Porov. JÁN PAVOL II.: Encyklika Veritatis splendor, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1994, čl. 118–

120. 
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Preto Mária musí byť prítomná na všetkých cestách každodenného života Cirkvi.“300 

Máriina činnosť pre spásu ľudí sa tak stáva obrazom lásky Otca, ktorý túto spásu 

prostredníctvom svojho Syna realizuje. 

 Mária je Matka života, lebo jej Syn prináša život. Ježiš je život, ako sám hovorí. 

(porov. Jn 14,6) Mária sa starala o život Krista, o Život s veľkým „Ž.“ Mária sa tak 

stáva Matkou všetkých žijúcich. Pretože s Kristom rodí i tých, ktorí budú mať podiel na 

tomto živote. Ak Mária pozná Život, prirodzene prosí o zdravie duše i tela pre všetkých 

ľudí.301 

 Mária je Matka nádeje. Z jej lona vyšiel ten, ktorý nám priniesol nádej, ktorá 

nezahanbuje, ako píše apoštol Pavol. Božia láska je v nás totiž už rozliata skrze Ducha 

Svätého. (porov. Rim 5,5) Keď Mária stála pod krížom preniknutá bolesťou, preukázala 

nielen svoju vieru, ale aj nádej vo víťazstvo Syna nad kniežaťom zla tohto sveta. Mária, 

preniknutá nádejou spoznáva spásonosné Božie konanie a vo svetle tohto konania chápe 

tiež svoj život. Učí nás tiež nádeji, aby sme svoje životné cesty, dejiny a v nich prežívané 

udalosti vykladali vo vzťahu k Ježišovi. Mária s nami bojuje proti temnotám. Učí nás 

nádeji, že dobro nakoniec zvíťazí nad zlom. Matka nádeje nás povzbudzuje, že utrpenia, 

ktoré prežívame majú zmysel, že ich prežiari svetlo zmŕtvychvstania. Keďže Mária je už 

ženou, ktorá je odetá slnkom (porov. Zjv 12,1), dáva nám nádej, že i my dospejeme k tej 

dokonalosti, do ktorej nás ona predišla.302 Mária ostáva znamením bezpečnej nádeje, že 

Boh každého človeka vyvolil k spáse a že toto vyvolenie je silnejšie ako akákoľvek zloba 

hriechu. Mária je tak i Matkou útechy.303  

 Mária je hviezda morská. V nej už Cirkev dosiahla svoje eschatologické 

dovŕšenie. Oslávená Bohorodička už prekročila prah medzi vierou a videním z tváre do 

tváre. Tak sa stáva hviezdou morskou, teda hviezdou, ktorá ukazuje cestu pre tých, ktorí 

ešte na zemi bojujú proti hriechu. Mária je vzor čností pre všetkých, ktorí ešte kráčajú na 

ceste viery. Ona už svoju „púť viery“ dokončila.304 Zvlášť je hviezdou pre tých, ktorí trpia 

                                                 
300 Redemptor hominis, čl. 22. Čo asi myslel pápež pod tými zrozumiteľnejšími a prístupnejšími črtami? 

Myslel tým azda na druh lásky, ktorý lepšie dokáže vyjadriť žena? Z kontextu čl. 22 encykliky 
Redemptor hominis sa zdá, že pápež naráža práve na materinskú lásku, ktorú si Mária osvojuje vo vzťahu 
k Cirkvi a ku všetkým ľuďom, keď sleduje dielo svojho Syna. Prof. Pospíšil sa vyjadruje, že Mária 
určitým spôsobom dopĺňa to, čo zjavuje Slovo. Nemôžeme Máriu nazvať zjaviteľkou, lebo jediným 
zjaviteľom je Ježiš. Ale Slovo nám skrze Máriu zjavuje to, čo presahuje výrazové schopnosti Ním 
prijatého ľudstva v mužskej forme. Ak sa v stvorení nachádzajú dve vzájomne komplementárne vydania 
Božieho obrazu, musia mať svoj základ v Stvoriteľovi. Mária sa tak stáva vďaka svojmu jedinečnému 
vzťahu k Slovu stvoreným zrkadlom, v ktorom sa tajomne odrážajú materské rysy Otca. Porov. 
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a a Spasitel, 213–215. 

301 Porov. Evangelium vitae, čl. 102. 
302 Porov. Ecclesia in Europa, čl. 123–125. 
303 Porov. Redemptoris Mater, čl. 29. 
304 Porov. tamže, čl. 6. 
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a od ktorých sa vyžaduje, aby svoje utrpenia spojili s utrpeniami Ježiša Krista, a tak aby 

dopĺňali to, čo ešte chýba vytrpieť do plnej miery Kristových utrpení. (porov. Kol 1,24)  
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ZÁVER 
 
 Na začiatku tejto práce sme si položili niekoľko otázok týkajúcich sa utrpenia. 

Podujali sme sa na cestu hľadania odpovede na otázku, či má ľudské utrpenie ešte nejaký 

zmysel, aké miesto utrpenie v kresťanstve má, či je dôvodom radosti alebo smútku, či má 

ľudský život v utrpení nejaký zmysel. Mnohí ľudia sa ocitajú na pokraji nádeje a nevidia 

v ňom zmysel žiadny. Ich zúfalé výkriky sa často premieňajú na výčitky adresované Bohu, 

a tak utrpenie v ich očiach zatemňuje dobrotu Boha. V čom teda vidí pápež Ján Pavol II. 

zmysel utrpenia?  

Po stručnom životopise, v ktorom sme sa zamerali aj na tie udalosti, ktoré v jeho 

živote nejako súvisia s utrpením, sme pristúpili k druhej kapitole, kde sme sa snažili 

prostredníctvom jeho spisov vojsť do problematiky utrpenia. Videli sme, že utrpenie sa 

týka rôznych oblastí ľudského života. Jedine človek ako vrchol stvorenia je schopný klásť 

si otázky o zmysle života a jedine on sa dokáže pýtať, prečo utrpenie existuje. Ján Pavol II. 

však prízvukuje, že odpovede na otázky ľudstva človek nemôže nájsť bez Boha. A to platí 

predovšetkým v otázke utrpenia, i keď mnohí existenciu Boha kvôli tejto realite popierajú. 

Naznačili sme, že utrpenie ako zlo nie je prianím nášho Stvoriteľa. Prišli sme na to, že 

utrpenie sa stalo dôsledkom prvotného hriechu a ďalších ľudských previnení, ktoré narušili 

vzťah k Bohu, blížnemu a svetu. Avšak dospeli sme aj k tomu, že nemôžeme automaticky 

spojiť každé ľudské utrpenie s hriechom konkrétneho človeka. Je síce pravda, že utrpenie 

je dôsledkom hriechu, no príklad spravodlivého Jóba alebo trpiaceho Božieho služobníka 

nám ukázal, že niektorí ľudia trpia i nevinne. Utrpenie stále ostáva zahalené určitým 

tajomstvom. Pretože Boh je v prvom rade tajomstvom, ktoré presahuje naše možnosti 

poznania. Ale predsa sa nám dáva poznať, a to prostredníctvom zjavenia. Takže, ak pápež 

tvrdí, že utrpenie pochopíme jedine s Bohom a prostredníctvom jeho zjavenia, tzn., že  

tajomstvo utrpenia môžeme svojím nedokonalým poznaním do určitej miery pochopiť 

prostredníctvom viery.  

Božie zjavenie vrcholí v tajomstve vykúpenia, kde sa nachádzajú odpovede na 

ľudské otázky a ľudské hľadanie. Preto pápež nachádza zmysel utrpenia práve v tomto 

tajomstve. Pozornosť sme mu venovali v tretej kapitole. Toto tajomstvo totiž v prvom rade 

odhaľuje Božiu lásku k svetu a zvlášť k človeku. A ak tajomstvo vykúpenia odhaľuje 

Božiu lásku, tak potom je poukázané na to, že pôvod utrpenia nemôže byť v Bohu a je 

treba ho hľadať niekde inde. Boh poslal svojho Syna, aby nám daroval večný život, teda 

život spočívajúci v účasti na láske Trojjediného. No kvôli hriechu sme ho stratili. Kristus 

už od začiatku svojho verejného účinkovania bojoval proti utrpeniu. Jeho uzdravenia však 
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chceli v prvom rade človeka vyliečiť z tej najväčšej choroby, a to choroby hriechu. 

Odpoveď na utrpenie sa dozvedáme paradoxne z utrpenia. Kristovo utrpenie na kríži až po 

jeho povzdych adresovaný Otcovi, vyjadrujúci jeho opustenosť, je potvrdením toho, že 

utrpenie prišlo na svet kvôli hriechu. Na kríži sa nám táto pravda nevyhnutne potvrdzuje. 

Utrpenie Božieho Syna spojeného s Otcom putom dokonalej lásky nám ukázalo zlobu 

hriechu. V Kristovi ľudské utrpenie dosiahlo vrchol. No On ho premieňa na lásku. Kríž sa 

zároveň stáva potvrdením toho, že Boh je láskou. Nebyť utrpenia Krista na kríži, táto 

pravda by visela iba v prázdne.  

Kristov kríž nám ukazuje nielen milujúceho Boha, ktorý nikdy nechcel, aby človek 

trpel, ale ukazuje nám i pravé ľudské povolanie, ktoré spočíva v láske k Bohu a k bratom. 

Dokonalosť lásky spočíva v sebadarovaní. Tým človek vyjadruje svoju vznešenosť 

a vracia sa k tomu pôvodnému plánu, ktorý do neho vložil Stvoriteľ, vracia sa ku svojej 

podobe a svojmu obrazu. Prostredníctvom Ducha Svätého a Cirkvi, v ktorej pôsobí, 

dostáva človek podiel na Božom živote, ktorý stratil svojím hriechom. Duch Svätý nás 

povzbudzuje k tej dokonalosti lásky a navracia nás na cestu tohto povolania. 

Hlavným posolstvom náuky o tajomstve vykúpenia v spisoch Jána Pavla II. je to, že 

jedine láska a milosrdenstvo je schopné zvíťaziť nad zlom. Láska a milosrdenstvo je 

podstatou povolania človeka! A tak utrpenie, ktoré vzniklo odmietnutím lásky, dostáva 

svoj zmysel jedine v návrate k láske. Táto láska sa zjavila v tajomstve smrti 

a zmŕtvychvstania, a tak človek nájde zmysel utrpenia práve v tomto tajomstve. 

Vo štvrtej kapitole sme dospeli k tomu, že trpiaci v realite svojho utrpenia môže 

objaviť svätyňu veľkonočného tajomstva. V nej vidí, že jeho vlastná slabosť sa môže stať 

silou, rovnako ako Kristova slabosť na kríži vrátane smrti sa stala silou a víťazstvom vo 

svetle zmŕtvychvstania. Trpiaci v tejto veľkonočnej svätyni objaví, že jeho utrpenia sú 

vlastne utrpeniami Kristovými. A že majú veľkú hodnotu, pretože Kristove utrpenia 

vykúpili a vykupujú svet. To je vyvrcholenie učenia o zmysle ľudského utrpenia v diele 

Jána Pavla II.  

Viera trpiaceho volá k nasledovaniu Krista. Tak ako Kristus naplnil utrpenie a smrť 

láskou, tak to má urobiť každý človek. Tak každý trpiaci svedčí pred svetom, že láska až 

po nezištné sebadarovanie je najvyšším prejavom ľudskosti. Vo svätyni veľkonočného 

tajomstva zisťuje, že jedinou cestou ako prekonať vo svete zlo, a teda i jeho dôsledky, ku 

ktorým patrí utrpenie, je cesta lásky, ktorá nepozná pomstu a odplatu, ale ktorá vedie 

k odpusteniu. Iba odpustením sa môže zastaviť vo svete zlo, ktoré sa šíri hriechom. Tak sa 

môže pretvárať tento svet na lepší až k jeho eschatologickému zavŕšeniu. Týmto postojom 

v sebe človek objavuje svoju ľudskú dôstojnosť, svoje pravé bytie povolané k spoločenstvu 
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v láske, ktoré nemôže rôznymi prejavmi utrpenia stratiť. Naopak túto dôstojnosť ešte viac 

vo svojom živote realizuje, zvlášť ak sa spája vo svojom utrpení s Ježišom v láske. 

V kresťanstve sa skutočne sila prejavuje v slabosti!  

Podstatou lásky je vzťah. Kde niet vzťahu, tam niet lásky. Človek ako tvor 

povolaný k spoločenstvu s Bohom nemôže byť samotár. Puto s Bohom a s ľuďmi dostáva 

vždy veľkú ranu, ak človek hreší. Náš hriech ubližuje ostatným. Je prameňom utrpenia 

Krista i celej Cirkvi. Spôsobuje utrpenie aj nevinným. V tomto pohľade má utrpenie 

zmysel aj pre tých, ktorí síce netrpia, ale s trpiacimi prichádzajú do kontaktu. Svet 

ľudského utrpenia vyvoláva svet ľudskej lásky, ako hovorí pápež. Utrpenie nás núti 

prejaviť lásku, aby sa tak rozmohla vo svete. Utrpenie tak privádza k podstate ľudského 

povolania aj tých, ktorí netrpia, ale ktorí môžu trpiacim slúžiť ako milosrdný Samaritán. 

A takýmto spôsobom kraľovať s Kristom. Teda podieľať sa na jeho kráľovskej službe. 

Takto sa službou trpiacim aj oni zúčastňujú na Kristovom veľkonočnom tajomstve.  

Služba trpiacim patrí i k samej podstate Cirkvi, ktorá sa stála zárodkom Božieho 

kráľovstva, kde vládne láska. Utrpenie tak privádza k žitiu spirituality spoločenstva, 

k budovaniu lepšej, ľudskejšej spoločnosti. Kresťan, nie je žiadny masochista, ktorý by sa 

radoval z utrpenia. Práve naopak, musí sa snažiť utrpeniu predchádzať a všemožne 

podporovať všetko, čo vedie k dôstojnému ľudskému životu. No ak utrpenie človeka 

navštívi, kresťan vie, že žiť v utrpení nie je zbytočné alebo nedôstojné, či nehodné človeka. 

Utrpením mení svet k lepšiemu, s Kristom svet vykupuje. A to ho môže naplniť zvláštnou 

radosťou. Neplynie z utrpenia, ale z nádeje, že príde deň, keď sa utrpenie pominie, rovnako 

ako sa to stalo pri Kristovom zmŕtvychvstaní. 

Na ceste prežívania nášho utrpenia máme vždy spriaznenú a súcitiacu pomocníčku, 

Máriu. V piatej kapitole sme videli, že ona, hoci sa z Božej milosti nedopustila hriechu, 

prišla do kontaktu so svetom utrpenia, ktorý je dôsledkom hriechu. Mária sama trpela, no 

viera, ktorá bola jej slobodnou odpoveďou na Božiu milosť, ju urobila silnou a tak sa stala 

príkladom i pre nás. Mária ako Matka Cirkvi nás učí, ako máme prežívať svoje utrpenia. 

zároveň oroduje za to, aby sa v našich slabostiach prejavila sila.  

Ján Pavol II. verne sleduje teologickú cestu, ktorú vytýčil Druhý vatikánsky koncil, 

a ktorého sa sám osobne zúčastnil. V mnohom rozvíja jeho myšlienky. Ak sa pokúsime 

zhrnúť učenie Jána Pavla II., tak musíme skonštatovať, že základom jeho učenia o utrpení 

je láska. Ako sme videli, jedine v nej a skrze ňu, môže človek hodnotne a naplno prežiť 

svoje ľudské povolanie a prekonať často tvrdú realitu utrpenia vrátane smrti. Jedine 

skutočnosť lásky mu môže pomôcť pochopiť, prečo utrpenie vo svete existuje a akú 
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hodnotu môže v Kristovi nadobudnúť v súčasnej dobe. Skutočnosť sebadarovania sa 

vyskytuje na mnohých miestach v jeho spisoch.  

Pre mňa osobne je zaujímavé sledovať to, že láska zohráva veľkú úlohu i v učení 

jeho nástupcu, pápeža Benedikta XVI. Keďže obidvaja boli veľmi dobrými 

spolupracovníkmi, je jasné, že ich teologické myslenie sa navzájom ovplyvňovalo. Patrím 

do tej generácie mladých ľudí, ktorí mali možnosť vidieť Jána Pavla II. v úrade Petrovho 

nástupcu skoro dvadsať rokov. Mal som možnosť vidieť ho, keď navštívil Slovensko ešte 

v roku 1995 a bol ešte pri sile, i keď Slovensko navštívil v roku 2003 a miestami nebol 

schopný prečítať ani úvodnú modlitbu počas bohoslužby. A zaujalo ma predovšetkým jeho 

húževnaté ohlasovanie dôstojnosti každého ľudského života. Hlásal túto dôstojnosť do 

poslednej chvíle svojho života. Ak sa v dnešnej dobe z niektorých strán hlása, že život 

naplnený starobou a utrpením je nezmyselný, tak práve život tohto pápeža, poznačený 

starobou a chorobou, bol veľkým svedectvom toho, že takéto postoje boli tak strašne 

vzdialené tomu, čo skutočne znamená pre kresťana ľudsky dôstojný život. Tak veľmi sú 

takéto postoje vzdialené tomu, čo skutočne znamená kresťanská láska a život skutočne 

ľudský – naplnený láskou a sebadarovaním za tých druhých. Ján Pavol II. sa javil v očiach 

mnohých ako optimista, ktorý vždy veril v človeka. Jeho zrak sa vždy upieral do 

budúcnosti, k Bohu samotnému, ktorý je spása. Javil sa ako človek, úplne odovzdaný do 

Božích rúk. Je to v podstate i návod pre všetkých trpiacich: odovzdať svoj trpiaci život 

z lásky do rúk Krista. Spojiť svoje utrpenia s jeho utrpeniami, a tak v nádeji očakávať deň 

večnej radosti. 
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RESUMÉ 

Róbert Spišák 

TAJOMSTVO UTRPENIA V UČENÍ JÁNA PAVLA II. 

Diplomová práca 

 

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. 
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AN ENGLISH ANNOTATION 

Róbert Spišák 

THE MYSTERY OF SUFFERING IN THE POPE JOHN PAUL II' S. 

The thesis 

 

The aim of this diploma thesis is to introduce John Paul II’s view of the mystery of 

suffering. Based on the Pope’s writings, the author is attempting to find the main 

theological motives that make suffering meaningful.  

The thesis is divided into five chapters. The starting point is the third chapter, 

which describes the mystery of suffering. Pope John Paul II. sees the answer to suffering in 

God’s revelation of His love to a man. Christ on the cross reveals the love of God, which is 

faithful, and is even willing to sacrifice life for a man. God, who loves in such a way, could 

not have wanted for a man to suffer. Suffering came to the world trough man’s freedom 

that decided for sin and thus betrayed Love. Jesus’ suffering reveals also the evil of the sin 

that has separated a man from God. Jesus as a perfect man, new Adam, also reveals the 

nature of man’s vocation. A man is called to love and self-sacrifice. Christ wants a man to 

follow Him. Resurrection of Christ assures us that love is stronger than any evil. As 

suffering came into being trough rejection of love, its significance is utterly in return to 

love. Trough fait a man can uncover in their own suffering and in suffering of the others, 

Jesus’ sufferings that redeem the world. If a man fills their suffering with love in the same 

way as Christ did, they help to make this world better. Only love and nothing else can stop 

evil in the world. The resurrection assures a man, that their suffering will pass away one 

day and the day of glory will come. The world of human suffering evokes the world of 

human love. To help those who suffer is the essence of each man’s vocation and Church’s 

vocation. Thus a man and the whole Church remains faithful to their vocations.  
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