
Veľký Piatok – utrpenie 

  

“Dokonané je !” Ján 19:30 

 

Pred niekoľkými dňami New York Times, uverejnil článok pod názvom: "Hodnota utrpenia".  
Autor článku sa zaoberá každodennými utrpeniami, bolesťami a kladie si otázku:  
Kedy nás konečne utrpenie obíde?  
Kedy bude mať bolesť nejaký zmysel?   
Vôbec:  Aká je cena utrpenia? Má utrpenie nejakú cenu? 
 
Táto otázka je stredobodom aj dnešných Veľko-Piatkových služieb Božích.  
Latinské slovo pre pašie je passio. Teda Pašie, v preklade znamenajú:  
deje utrpenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista. 
Protikladom utrpenia je apatia! 
Kristovo utrpenie nám hovorí, že nikdy k utrpeniu nesmieme byť apatický! 
 
Ľudia obyčajne reagujú na utrpenie ľútosťou, so súcitom, sústrasťou, zľutovaním sa! 
Tu sa ponúka odpoveď na otázku z článku o cene utrpenia. 
 Francúzsky spisovateľ Paul Claudel napísal: 
"Kristus neprišiel, aby vysvetlil utrpenie, alebo sa mu vyhol. Prišiel, aby ho naplnil svojim 
životom." 
Kristus podstúpil a prežil utrpenie. Identifikoval sa s ľudskou bolesťou. Naše ľudské utrpenia 
sú vlastne spoluúčasťou tajomstva Veľkého Piatku. 
  
Na Veľký Piatok, tma pokryla zem; 
učeníci zostali sami, opustení a pýtali sa jeden druhého: 
Čo bude s nami ?! 
Čo bude so zasnúbeniami nášho Majstra? 
Čo bude s Jeho snami o ktorých hovoril? 
Čo zostane s nami? Samota, opustenosť, beznádej? 
 
Každý prežívame dielčie bolesti zo smrti, keď zomrie náš 
najbližší; pri rozvode; strate zamestnania; strate majetku… 
Môžeme sa identifikovať s týmito pocitmi?  
Smrťou na kríži – Ježiš nám hovorí jasne: Milujem Vás! 
Smrťou na kríži – Ježiš nám hovorí:  vidíte, ako Vás milujem! 
Smrťou na kríži – Ježiš nás nabáda k činnosti, k aktivite:  milujte! 
Ježiš na kríži – premieňa našu duchovnú smrť k novému životu. 
V akejkoľvek situácii sa v tejto chvíli nachádzate: radostnej, bolestivej; či ste vyrovnaní alebo 
zúfalí – Božia láska je bytostne prítomná a ponúka sa Vám plným priehrštím! 
Otvorte sa jej a prijmite ju. Cíťte ako láska prechádza celým Vašim bytím; ako sa stávate 
novými bytosťami, novými ľuďmi. 
  
Populárny biskup Jakes dostal od poslucháčky nasledovný list: 
Milý biskup, niečo sa stalo v mojom živote, čomu nerozumiem a neviem si to ani vysvetliť a čo 
je najťažšie, že neviem to ani prijať. Moja dcéra zomrela pred niekoľkými rokmi na 



nevyliečiteľnú chorobu. Bola mladá, vydatá, s tromi deťmi. Bola chorá niekoľko rokov, no 
nikomu o svojom utrpení, bolestiach nehovorila. Starala sa o svoju rodinu vzorne a vždy si 
našla čas pomáhať aj mne. Jej manžel bol tyran, zlý aj v tých ťažkých chvíľach, keď hrozne 
trpela. Po jej smrti oženil sa druhý raz a k novej žene je láskavý a milý. Veľmi ma to bolí. 
Neviem prestať nad toľkými krivdami premýšľať. Prosím odpovedzte mi jednoducho, aby som 
tomuto všetkému mohla porozumieť.  Prečo moja dcéra musela toľko trpieť? Prečo zomrela 
taká mladá, keď bola tak úžasne dobrým človekom?  Biskup, Vaša odpoveď je pre mňa veľmi 
dôležitá. V úcte… 
Ako sa na takýto list dá odpovedať? 
Táto žena má vieru. Verí v dobrotu Božiu, preto táto dilema. 
Ak Boh je dobrota sama; ak nás miluje, prečo dopustí takéto veci? 
(Moja mama, ktorá preložila Bibliu do života, by odpovedala - Pán Boh aj keď dopustí, 
neopustí.) 
K tomuto listu môžeme pristúpiť  rozumovo a intelektuálne sa zaoberať Bohom, životom, 
utrpením. Avšak stále zostáva otázka: “Aký zmysel pripíšeme utrpeniu”?  
Náboženský filozof C.S Lewis, napísal knihu: “Problém bolesti.” V tejto knihe hovorí, že pre 
utrpenie neexistuje intelektuálne zdôvodnenie. 
“Nič nevymyslíme, aby sme mohli pochopiť Božie cesty”, povedal po tom, ako sám stratil 
manželku, ktorú nadovšetko miloval. Bol zatrpknutý a nevedel nájsť odpoveď ani v Novej 
Zmluve, lebo ani evanjelisti ani apoštolovia nenašli odpoveď na túto dilemu.  
C.S Lewis napísal inú knihu pod názvom: “Prežiť smútok”. V nej hľadá odpoveď u milostivého 
Boha a našiel ju vo svojom srdci, keď pocítil dobrotu Božiu, ktorá je neustále prítomná v ňom 
a pri ňom. 
Biskup, ale aj my, ktorí veríme, že patríme Ježišovi, odpovieme tejto utrápenej matke, žene, 
že všetko, čo sa okolo nás a v nás deje môžeme pochopiť len a len z hľadiska Evanjelia. Milosť 
a láska Božia konfrontuje každý nás problém. Boh premieňa bolesť v uzdravenie; utrpenia na 
ľútosť; nepokoj na pokoj mysle a pokoj duše. 
  
Dnes na Veľký Piatok, Krížom Kristovým sa identifikujeme s nešťastím. Najviac, čo nás dnes 
prenasleduje je strach z utrpenia. Teda potrebujeme silu, veľa sily k aktivite, lebo Božia láska 
z kríža nás oslovuje a sa nás priamo dotýka. Kristus zomiera. Zo smrti prichádza nový život. 
Najprv koniec a až potom nový začiatok. Najprv Veľký Piatok a po ňom Veľkonočná nedeľa. 
Najprv “Dokonané je!” a potom plnosť života vo večnosti s milostivým Bohom. 
  
Osemdesiat sedem ročný starček sa rozhodol znovu precitať celú Novú Zmluvu. Keď skončil, 
spýtali sa ho: “Ako by si zhrnul jedným slovom prečítané?” ...  VZKRIESENIE. 
  
Toto slovo je výstižné, lebo evokuje našu nádej v novote života, nový začiatok, nový život, 
plnší ako žijeme. 
Ďakovať Bohu za Veľký Piatok, za kríž, ktorý nám ponúka plnosť života, plnšieho ako žijeme. 
Kríž, ktorý nás robí lepšími, pripravených pomáhať jeden druhému. 
  
Na začiatku sme sa spýtali ústami pisateľa článku v New York Times “Aká je cena utrpenia?” 
Je k nám Pán Boh dobrý? 
Má nás rád?  
Prečo teda dopustí utrpenie? 
 



Nuž, ako odpovieme? 
  
Korene nášho života  vytryskujú z Božej lásky. Keď vidíme blížneho ako trpí, sila tejto Božej 
lásky nám dáva možnosť byť citlivými, láskavými, pripravenými  kráčať s blížnym, ktorý nás 
tak veľmi potrebuje. 
Kristova smrť na kríži nám dáva silu premeniť ľahostajnosť v akčnosť; apatiu k službe; 
duchovnú smrť v nový život. Božia láska utrpenie premieňa v život.  
 
Vstal, niet Ho tu! 

 
Pekne to vyjadrila Eva Bachletová v básni Čakáme šťastie:  
 
Všetci čakáme na búrky šťastia....  
....šťastie má však Kristovu tvár 
jemne rozochveje srdcia pokojom,  
láskou a uzrozumením  
ale neodoženie starosti,  
nezahladí všetky nepokoje, 
ale bude s nami,  
v každej ťažkej chvíli. 
 
Boh je s Tebou,  
Boh je s nami po všetky dni až do skončenia… 

 
rev. Dr. Dušan Tóth 

Kázané v Toronte 14. apríla 2017 


