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ZOZNAM TÉM DODATKU:

1 téma: Hľadanie cesty
▪ 1.3 Trojrozmernosť človeka (doplnenie textov od kardinála Špidlíka)
▪ NOVÁ prehlbujúca podtéma: Zboštenie 
▪ Stopy Boha v prirodzených náboženstvách (slnko-symbol Krista vo východných liturgických textoch)
▪ Počúvanie (o modlitbe v ponímaní východnej spirituality)

2 téma: Boh v ľudskom svete
▪ 2.4 Ísť vlastnou cestou (sv. Ján Zlatoústy)
▪ 2.6 Boh čaká na ľudské „ÁNO“ (ikona Zvestovania alebo Nevyčerpateľná čaša)
▪ Slovo sa stalo telom  (ikona Narodenia Krista, hymnus „S nami Boh“)

3 téma: Byť človekom
▪ Osoba. Dôstojnosť osoby (ponímanie východnej spirituality)
▪ NOVÁ prehlbujúca podtéma: Ikona a Pantokrator -  dôstojnosť človeka 

4 téma: Na ceste k osobnosti – šance a riziká
▪ 4.1 Na ceste k osobnosti (ponímanie východnej spirituality)
▪ Osobnosť Ježiša Krista (Akatist k Ježišovi Kristovi)
▪ NOVÁ prehlbujúca podtéma. Duchovné dozrievanie (sv. Ján Klimak: Rebrík čností)

5 téma. Boh a človek
▪ 5.1 Boh vzťahov (ponímanie východnej spirituality )
▪ 5.2 S tebou na ceste (komentár k sviatostiam)
▪ NOVÁ prehlbujúca podtéma: Ikona Hodogetrie 

6 téma: Človek v spoločenstve
▪ 6.1 Muž a žena – ikona Boha (RUPNIK, I.M.: Adam a jeho rebro)
▪ Kto je môj brat, moja sestra? (bl. Emilián Kovč, bl. Jozafata Hordaševská, sv. Teodóz Pečerský)
▪ 6.3 Povolanie (mníšstvo)
▪ 6.4 Slávnosť ako hodnota 

Doplnkové učivo:
▪ NOVÁ téma: Pôst – cesta k Pasche 
▪ Kríž – znamenie kresťana (Liturgia Svätého a Veľkého Piatku)
▪ Cesta do Emauz (Ikona rozdávania Eucharistie a zmysel sv. liturgie)



Všeobecné poznámky k Dodatku:
- dodatok vychádza z Metodickej príručky (MP) pre 1. ročník SŠ „Vzťahy a zodpovednosť“ 
a z pracovných zošitov (PL – západný obrad i doplnkových PL pre východný obrad)
- dodatky nie sú záväzné, majú odporúčajúci charakter, resp. sú návrhom a pomôckou pre učiteľov 
NV/N! Záväzné sú osnovy – Rámcový vzdelávací program schválený KBS (www.kpkc.sk). 
- dodatok obsahuje úpravy na východný obrad v základných i prehlbujúcich podtémach 
uvedených v MP, nové prehlbujúce podtémy, opravené, resp. doplnené komentáre pre 
učiteľov, texty pre žiakov a obrazové prílohy. 
-  v každej téme MP si opravte terminológiu!!!
- zdroj neoznačených obrázkov: internet, archív DKÚ
- odporúčaná a použitá literatúra, časopisy a internetové stránky sú uvedené pri každej spracovanej 
téme a podtéme. 
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www.blog.tyzden.sk (články „Po stopách ortodoxného personalizmu“) 
www.ikona.sk (ikona Narodenia)
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1 HĽADANIE CESTY

Základná podtéma
► 1.3 Trojrozmernosť človeka (ponímanie východnej spirituality)

Príloha komentárov pre učiteľa
Trichotómia (Špidlík)

Keď sv. Pavol hovorí o činnosti Božieho Ducha, na jednom mieste vypočítava kresťanom: „Ducha..., dušu 
a telo.“ (1Sol 5,23). Je to trichotomická formula, ktorej najvyšší prvok je biblická Pneuma. To sa na 
Východe stalo tradičným.
„Dokonalý človek je zložehný z troch prvkov, z tela, z duše a z Ducha; ten, ktorý nám prináša spásu a dáva 
nám formu je Duch; telo musí byť spasené a spojené s ním; duša je medzi nimi akoby uprostred, pretože raz 
sa pripojí k Ducha a dá sa od neho pozdvihnúť, inokedy túli k telu a padne do pozemských žiadostí. Mnoho 
ľudí nemá Ducha, ktorý prináša spásu a formu; to sú tí, ktorých Pavol nazýva telo a krv... Ale všetci tí, ktorí 
sa boja Pána, ktorí veria v príchod jeho Syna a ktorí vierou poskytli v srdciach príbytok Božiemu Duchu, tí si 
zaslúžia, aby sme ich volali duchovnými, pretože majú Ducha Otca, ktorý človeka očisťuje a pozdvihuje 
k životu Božiemu.“ (sv. Irenej, biskup z Lyonu,  grécky Otec, † okolo r. 202)
V trichotomii, ako ju vysvetľuje Irenej, sa Duch spája s dušou a skrze ňu s telom, aby vytvorili dokonalého 
človeka. V tejto tradícii vznikol výraz, ktorý má u Teofána Zátvorníka veľmi bohatý význam: Duch je akoby 
„dušou našej duše“. Teofán Zátvorník zhrňuje tradičné učenie, keď píše: „Podstata života v Ježišovi Kristovi, 
duchovného života, je v pretváraní duše a tela, v ich postupnom uvádzaní do oblasti Ducha, tj. v zduchovnení 
duše a tela. 
Zdroj: ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu. Systemarická príručka. Refugium, Velehrad 2002.  

► NOVÁ prehlbujúca podtéma (minimálne spomenúť pri základnej podtéme): 
Zmysel života – zbožštenie 

Príloha komentárov pre učiteľa
Zbožštenie – cieľ nášho života

 Iste každý človek, i neveriaci, si položí v živote otázku: „Čo je cieľom môjho života? Čo je cieľom 
všetkých mojich  námah  a  snažení?“  Samozrejme,  každý  si  na  túto  otázku dá  aj  vlastnú  odpoveď.  Pre  
neveriacich môže byť dosť ťažké odpoveď nájsť, ale možno ani my kresťania si  nie vždy celkom jasne  
uvedomujeme, čo je cieľom nášho života. Preto bude užitočné sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť.

Cieľom nášho života nie je spokojný a radostný život na zemi, ani schopnosť veľa a sústredene sa  
modliť, ba ani schopnosť ohlasovať Boha vo svete. Toto všetko sú len prostriedky alebo sprievodné dary, ale 
nie cieľ. Cieľom nášho kresťanského života je zbožštenie (grécky θέωσις, cirkevnoslovansky obožénije - 
oбоженіе). To hovorili mnohí cirkevní otcovia a veľkí svätci.

Zbožštenie je úplná premena človeka, pripodobnenie sa Bohu. Je to účasť človeka na živote presvätej 
Trojice, na Božej prirodzenosti. Zbožštenie človeka znamená bytostné zjednotenie sa a spojenie s Bohom 
(nie však splynutie v jedno bytie). Znamená to stať sa milosťou tým, čím je Kristus svojou prirodzenosťou. 
Môžeme hovoriť o akomsi spojení ľudskej prirodzenosti s božskou v nás. Iste, nejde o také spojenie ako v 
osobe Ježiša Krista. Zbožštenie, príp. zbožšťovanie, je teda prijatie Božieho života, božskej prirodzenosti 
nami.  Neznamená  to postaviť  človeka na miesto  (alebo namiesto)  Boha (ako napríklad bolo zvykom v  
staroveku „zbožšťovať“ vladárov), ale postaviť človeka k Bohu. Zbožštenie nie je niečo, čo sa raz s nami  
stane (po smrti), ale niečo, čo sa deje alebo má diať tu a teraz; je to proces, ktorý sa začína už za nášho  
pozemského života, aby potom vo večnosti dospel k svojej definitívnej dokonalosti.

Človek pádom do hriechu stratil svoju bytostnú integritu (celistvosť), porušil  svoju prirodzenosť, 
porušil  Boží  obraz  v  sebe.  Naše  bohoslužobné  texty  často  hovoria  o  obnove  človeka,  uzdravení 
(cirkevnoslovansky iscilénije - исцэленіе – zacelenie), premene, osvietení (prosviščénije - просвэщеніе).  
Táto premena,  obnova Božieho obrazu v nás, zbožštenie musí  byť  cieľom všetkých našich snáh, našich  
modlitieb – súkromných i spoločných. Ak z chrámu vychádzame takí istí, ako sme doň vošli, ak zo svätej  



liturgie  odchádzame  nezmenení,  potom to všetko nemalo  význam.  Iste,  táto  premena  nie  je  okamžitá  a  
hlavne okamžite viditeľná,  trvá istú dobu (vlastne celý náš život).  Premeniť človeka – to je skutočným 
cieľom každej bohoslužby a každej modlitby. Zbožštenie teda znamená stať sa krásnym, zreteľným a čistým 
Božím obrazom, živou ikonou Krista vo svete.
 Niekedy máme o spáse, ktorú nám Boh chce dať, pomýlený obraz, akoby šlo len o nejaký právny akt 
odpustenia našej dlžoby voči Bohu, ktorú sme si vyrobili svojím správaním. Spása ale znamená obnovu a  
premenu tvorstva, nielen odpustenie našich hriechov, ale aj nápravu súčasného stavu, ktorý je dôsledkom 
hriechu.

Mohli by sme si to priblížiť na nasledovnom obraze. Malý chlapec sa hrá vonku. Pri naháňačke 
nešťastne spadne, zašpiní sa, roztrhá nové nohavice a navyše si aj poraní koleno. Prichádza domov špinavý, s  
roztrhanými nohavicami a krvavým kolenom a prosí mamu o odpustenie.

1) Mama ho prijme, odpustí mu a nijako ho nepotresce. A potom, čo mu povie „Odpúšťam Ti,“ ide  
ďalej variť obed, celá kauza sa tým skončila.

2) Mama ho prijme, odpustí mu, nijako ho nepotresce, ale objíme ho, rýchlo vezme, umyje a ošetrí  
poranené koleno, dá mu čisté tričko a nové nohavice, hladí ho a zotrváva pri ňom, kým sa nedostane zo šoku.

Pravý obraz obnovy, ktorú v nás chce vykonať Svätý Duch, nám dáva druhý scenár. Boh neostáva  
len pri  odpustení  trestu a  prijatí,  ale  uzdravuje  nás,  premieňa  a  dáva nám novú dôstojnosť.  Spása teda 
znamená naše zacelenie, premenu, zbožštenie; byť spasený znamená mať účasť na živote presvätej Trojice.

Náuka o zbožštení človeka existuje v Cirkvi od prvých storočí.  Jej základy môžeme vidieť už v  
Biblii, v nasledovných úryvkoch. Zo starozákonných textov je najvýraznejší žalm 81, 6-7, ktorý Ježiš cituje  
farizejom (Jn 10, 34-36): “I povedal som: Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho. Ale aj vy, ako každý 
človek, umriete, padnete ako každý velikáš.” Slovo boh sa v gréckom preklade Starého zákona viac ráz  
používa aj na označenie napríklad izraelských sudcov. Z Nového zákona vyniká veta z Druhého Petrovho  
listu: “Tým nám daroval (Ježiš Kristus) vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými  
na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, …” (2 Pt 1, 4) Okrem nej sa o účasti na Kristovi a jeho svätosti a  
na Svätom Duchu hovorí aj inde (Hebr 3, 14 ; 6, 4; 12, 10).

U cirkevných otcov by sme našli veľa textov a traktátov o zbožštení, a to najmä medzi gréckymi  
otcami. Veľmi známy je výrok svätého Ireneja Lyonského (asi 135-202), ktorý pochádzal zo Smyrny: „Boh  
sa stal synom človeka, aby sa človek stal synom Boha.” A svätý Atanáz Alexandrijský (295-373) hovorí:  
„Udelením Svätého Ducha dostávame účasť na Božej prirodzenosti… Preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú 
zbožštení.” A inde: „Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my stali bohmi.”

Mohli by sme citovať aj mnoho ďalších východných otcov a teológov až do súčasnosti (nižšie ešte 
zopár citátov uvedieme). Náuka o zbožštení je známa aj v latinskej cirkvi, čo dosvedčuje napríklad tento text  
sv. Tomáša Akvinského (1226-1274): „Keďže jednorodený Boží Syn chcel, aby sme mali  účasť na jeho 
božstve, prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.“ 

V  našich  bohoslužobných  textoch  sa  neraz  hovorí  o  zbožštení  (obožéniji,  bohotvoréniji  - 
w3боже1ніи, боготворе1ніи). Žiaľ, staršie slovenské preklady sú často veľmi nepresné a akosi sa tomuto  
slovu vyhýbali (možno z obavy pred mylným chápaním). Akiste aj preto je učenie o zbožštení človeka u nás  
málo známe. Z celej plejády textov uvediem aspoň zopár:

„Svätý  Duch  je  svetlo  a  život…  očisťuje  od  hriechov,  Boh  a  zbožšťujúci,  Oheň  z  Ohňa 
pochádzajúci…” (Stichira na utierni sviatku Zostúpenia Svätého Ducha.)

„Darujúc nám veľké milosti, Presvätý Duch, zišiel na apoštolov ako božský, ako dobrý, ako všetko 
naplňujúci,  ako  zbožšťujúci,  ako  posväcujúci,  ako  všetko  tvoriaci,  vládnuci  a  zvrchovaný.”  (Kánon  na 
povečerí Zostúpenia Svätého Ducha.)

„Príď k nám, Svätý Duchu, urobiac nás účastníkmi tvojej svätosti, bezvečerného svetla, božského 
života i najvoňavejšieho rozdávania, veď ty si rieka božstva, od Otca skrze Syna pochádzajúci.” (Kánon na 
povečerí Zostúpenia Svätého Ducha.)

„Kristus, náš pravý Boh, ktorý sa ponížil z Otcovho božského lona, zostúpil z neba na zem, prijal  
celú našu prirodzenosť a zbožštil ju, potom znova vystúpil na nebesia a zasadol po pravici Boha Otca; zoslal 
božského,  svätého a  spolupodstatného,  spolumocného,  spoluslávneho a  spoluvečného Ducha  na  svojich 
svätých apoštolov a učeníkov a skrze neho ich osvietil a skrze nich (apoštolov) celý svet, na príhovor…” 
(Zostúpenie Svätého Ducha, prepustenie na večierni v nedeľu večer.)

„Neprestaň nás, ktorí ťa milujeme, naprávať a dvíhať k nebesiam, ty, ktorý si sa z nevýslovnej lásky 
k človeku stal človekom v lone Panny a zbožštil  si  človeka, ty,  ktorý sedíš na prestole slávy s Otcom.”  
(Kánon nedeľnej polnočnice 2. hlasu.)

„Porodila  si  Slovo,  rovnakočinné  ako  Otec,  ktoré  zbožštilo  ľudskú  prirodzenosť,  toho  pros...  ” 
(Kánon Bohorodičke 3. hlasu vo štvrtok na povečerí.)



Teológia  zbožštenia  človeka  je  základným  kameňom  teológie  východných  cirkví.  Veľkým 
obdivovateľom tohto učenia cirkevných otcov bol aj rímsky pápež Ján Pavol II. Osobitne ho odporúča do  
našej pozornosti v apoštolskom liste Orientale Lumen (č. 5 a 6): „Účasť na trojičnom živote sa uskutočňuje  
prostredníctvom liturgie a osobitným spôsobom v eucharistii, ktorá je tajomstvom zjednotenia s osláveným 
Kristovým telom a semenom nesmrteľnosti.   Východná  teológia  prisudzuje  celkom osobitné postavenie 
Svätému Duchu pri zbožšťovaní, a predovšetkým pri sviatostiach: mocou Svätého Ducha, ktorý prebýva v 
človeku,  sa  už  tu  na  zemi  začína  proces  zbožšťovania,  stvorenie  sa  premieňa  a  nastoľuje  sa  Božie 
kráľovstvo. Náuka kappadóckych otcov o zbožšťovaní prešla do tradície všetkých východných cirkví a je 
súčasťou ich spoločného dedičstva. Toto sa dá zhrnúť v myšlienke, ktorú už na konci 2. storočia vyjadril sv. 
Irenej: Boh sa stal synom človeka, aby sa človek mohol stať synom Boha. Táto teológia zbožštenia ostáva 
jedným  z  objavov  osobitne  vzácnych  východnému  kresťanskému  mysleniu.“  (č.  6)  „Kresťan  má  cieľ 
participovať  na  Božej  prirodzenosti  skrze  zjednotenie  sa  s  tajomstvom  svätej  Trojice.”  (č.  6)  Tento  
apoštolský list by som si dovolil považovať za akýsi testament Jána Pavla II. pre nás, východných katolíkov.  
Asi nie náhodou sa v ňom venuje taká pozornosť teológii zbožštenia.

Ako teda máme  dospieť k nášmu zbožšteniu? V prvom rade treba pripomenúť,  že zbožštenie je 
dielom Svätého Ducha v nás. Zbožštenie je jeho darom, nie je výsledkom nášho úsilia, nemôžeme si ho sami 
„vyrobiť“. Ale naša spolupráca a snaha je samozrejme nevyhnutná. Prvým a najdostupnejším prostriedkom 
nášho zbožštenia je modlitba. Tá je prístupná pre každého, kdekoľvek a kedykoľvek. Preto Východ kladie  
taký dôraz na ustavičnú modlitbu,  napríklad vo forme tzv.  Ježišovej  modlitby.  Otcovia hovoria,  že  táto  
modlitba rozohrieva naše srdcia a napĺňa ich Božou láskou, robí nás účastnými na Božej láske a Božom 
živote. Modlitba samozrejme zahŕňa aj čítanie Svätého písma. Ďalšími prostriedkami nášho zbožštenia sú 
sväté tajomstvá (sviatosti), pôst, askéza, stráženie srdca, almužna a služba blížnym – teda všetko, čo v nás  
podporuje a roznecuje lásku. Z týchto prostriedkov sa pristavme pri svätých tajomstvách (sviatostiach).

Krst je prameňom nového života v Kristovi, z ktorého vyviera celý kresťanský život. (KKC 1254) Je  
vstupnou  bránou  do  života  v  Duchu,  a  teda  zároveň  aj  podmienkou,  aby  sa  mohlo  uskutočniť  naše 
zbožštenie.  Svätý  Symeon  Nový  Teológ  (949-1022)  hovorí:  „Osobne  pre  veriaceho  človeka  počiatok 
zbožštenia bol daný vo svätom krste vďaka vteleniu Božieho Syna, preto krst je zárukou reálneho zbožštenia 
človeka.

S krstom sa v našej cirkvi udeľuje hneď aj myropomazanie a Eucharistia (tzv. iniciačné sviatosti).  
Zmyslom myropomazania je, aby bol Svätý Duch činný v našej osobe a pripodobňoval nás Kristovi Pánovi, 
obnovoval v nás jeho obraz, premieňal nás v Krista. Aj keď v tejto sviatosti dostávame Svätého Ducha najmä 
pre službu iným, predsa aj pre naše zbožštenie má veľký význam, lebo nás dokonalejšie spája s Cirkvou -  
Kristovým mystickým telom, dáva nám osobitnú silu Svätého Ducha a zveľaďuje jeho dary v nás. (KKC  
1303, 1285)

Vrcholom  svätých  tajomstiev  je  Eucharistia,  keďže  „účasť  na  trojičnom  živote  sa  uskutočňuje 
prostredníctvom liturgie a osobitným spôsobom v eucharistii, ktorá je tajomstvom zjednotenia s osláveným 
Kristovým telom a  semenom  nesmrteľnosti.“  (Orientale  Lumen  6)  „Prijímanie  Eucharistie  prináša  ako 
hlavné ovocie dôverné zjednotenie sa s Ježišom Kristom. Veď Pán hovorí: «Kto je moje telo a pije moju krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom» (Jn 6, 56). Život v Kristovi má svoj základ v eucharistickej hostine: «Ako mňa  
poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa» (Jn 6, 57).“ (KKC 1391) Svätý  Cyril  
Alexandrijský (370-444) hovorí: „Eucharistia úplne premení na svoju kvalitu čiže v nesmrteľnosť toho, kto 
sa jej stáva účastným.  Ako voda ohrievaná v kotli  preberá vlastnosti  ohňa, tak aj my skrze zmiešanie s  
pravým Životom strácame  svoju  prirodzenú slabosť  a  premieňame  sa  v  Život.“  Krásne  to  vystihuje  aj 
sedalen z 8. hlasu v stredu na utierni: „Drevo v Edene prinieslo kedysi horkosť, z dreva kríža však vyrástol  
sladký život, lebo Adam, keď jedol, spôsobil si porušenie, my však, keď sa sýtime Kristovým telom, sme 
oživovaní a tajomne zbožšťovaní, prijímajúc večné Božie kráľovstvo. Preto s vierou voláme: Sláva, Slovo, 
tvojmu utrpeniu.“

Mohli by sme ešte mnoho popísať aj o ďalších svätých tajomstvách (sviatostiach) a ich význame pre  
cieľ nášho života,  naše zbožštenie.  Spomenieme  už len tajomstvo svätej  spovede (pokánia),  v ktorej  sa  
obnovuje naše priateľstvo, spoločenstvo s Bohom, bez ktorého je naše zbožštenie nemožné.  Svätý Duch 
obnovuje  a  uzdravuje  (csl.  isciľájet  -  и3сцэлsетъ)  naše  vnútro,  obnovuje  našu  ľudskú prirodzenosť  do 
pôvodného stavu pred pádom. Sv. Symeon Nový Teológ hovorí: „Zbožštenie sa dosahuje prostredníctvom 
pokánia a prijímania zbožšteného Kristovho Tela.“
Teológia zbožštenia je jadrom celej našej kresťanskej spirituality, a preto som sa rozhodol trochu ju priblížiť 
v tomto príspevku. Zbožštenie je cieľom nášho kresťanského života. Nestrácajme teda zo zreteľa svoj cieľ a 
snažme sa, aby Svätý Duch mohol v nás pôsobiť a premieňať nás, obnovovať Boží obraz v nás. Kiež by sme 



mali všetci čím dokonalejšiu účasť na živote presvätej Trojice už teraz tu na zemi a potom neskôr aj 
dokonale v nebi.
Zdroj: www.grkat.nfo.sk 

Integrita (zbožštenie) človeka - po stopách ortodoxného personalizmu 4
Kým  v  scholastickej  tradícií  sa  pri  človeku  rozlišuje  božské  od  ľudského,  prirodzené  od 

nadprirodzeného, ortodoxný personalizmus prináša pojem zboštenie a zduchovnenie človeka. Vychádza pri 
tom z toho, že človek je na hrane medzi viditeľným a neviditeľným svetom.
Bulgakov píše, že človek bol síce sformovaný zo spoločnej tvárnej matérie, ale nosí v sebe obraz Boží, sám  
Boh do neho vdýchol život. A ako obraz Boží má, v sebe niečo z božskej podstaty a jeho poslaním je stať sa  
podobným Bohu.

Božie vtelenie nie je pre ľudskú podstatu katastrofou, ale jej naplnením. Pretože Kristus je dokonalý 
Boh  a  dokonalý  človek.  Kým  pád  v  raji  znamenal  prehĺbenie  priepasti  medzi  Božskou  a  ľudskou 
prirodzenosťou, túto priepasť prekonáva vtelenie Boha. A to sa odráža aj v antropológii. Preto sa tu hovorí o 
božsko-ľudskej prirodzenosti. Je to viera v uskutočnenie toho „božského“ v človeku. Vďaka tomu sa Boh 
zjavuje v človeku. 

V spisoch askétov sa píše, že tvár čistého človeka žiari Božskými paprskami. Tvár človeka tak nie je 
len ľudskou, ale obrazom Boha. Telesnosť ako prejav Ducha, vrcholí v tajomstve tváre, pretože cez tvár 
preniká iný svet.  Aby tomu tak mohlo byť,  človek musí  mať čisté srdce, musí  sa premieňať (vo Svätej  
Trojici) a tým sa jeho vnútorná krása, bude zrkadliť v jeho tvári. Čím je človek dokonalejší, tým je Boží  
obraz v ňom jasnejší.

Berďajev píše,  že  ide  o bytostné  spojenie  božského a  ľudského v človeku,  je  to  dráma  lásky a 
slobody, zrodenie Boha v človeku a človeka v Bohu. V človeku ide pritom o uskutočnenie jednoty v dualite.  
Je  to  skutočné  tajomstvo  všejednoty.  Kristus  nás  uvádza  do  života  Svätej  Trojice.  Je  to  cesta  nášho  
zbožštenia. 

Bulgakov píše, že žijeme vo vzťahu s Bohom a ľudské dejiny sú dejinami dialógu medzi Bohom a 
človekom a snahou o ich vzájomnú spoluprácu, pri zbožštení človeka. Tieto dejiny majú v sebe aj temné 
stránky. Ale vždy je úlohou a poslaním človeka robiť všetko, čo je v jeho silách a zároveň dúfať a spoliehať 
sa na Božiu pomoc. 

Človek sa má stať podobným Kristovi, má ho pri tom hnať láska ku Kristovi a túžba podobať sa mu.  
Snahou je zjednotiť človeka s Bohom, skrze Krista. Menstrov píše, že napodobňovať Krista, znamená mať k  
ľuďom takú lásku, akou horelo srdce Krista. Takže človek má napodobňovať Krista pre lásku, ktorá sa pre  
jeho život stáva dobrom. 

Losský naproti tomu hovorí, že nemáme Krista napodobňovať, ale máme žiť v Kristovi a Solovjov 
hovorí, že Kristus je Bohočlovekom, teda uskutočneným ideálom. Jeho vtelenie je výzvou, aby sme v sebe 
integrovali všetky princípy, aj tie protikladné. Je to výzva k tomu, aby sme prijali seba a na tom postavili  
svoj rozvoj a napredovanie. Bucharin píše, že v kresťanstve nejde tak o uskutočnenie kresťanských zásad v  
živote, ako o život v Kristovi. Človek má zduchovniť svoj život a tak vydávať svedectvo o Kristovi. 

Podľa Bulgakova, je vtelenie Krista základom všetkého stvorenia, jeho finálnou pričinou a cieľom je 
zjednotiť  všetko  v  Kristovi.  Kristus  je  stredom dejín.  Kým obdobie  pred  jeho  príchodom pripravovalo 
podmienky na jeho príchod, obdobie po jeho príchode pripravuje podmienky na príchod Božieho kráľovstva.  
Kristus je zmyslom dejín. Ak by sme popreli kristologický základ vesmíru, zrútil by sa podľa Solovjova jeho 
zmysel a účelnosť.

To, čo môže zjednocovať ľudí, ale aj celé stvorenstvo, je živá osoba Krista. Práve Kristus prekračuje 
záporný  a  obmedzujúci  význam  individuality  a  stáva  sa  univerzálnym  človekom.  A  cez  neho  človek 
prekračuje svoju ľudskú prirodzenosť a rozvíja svoju božskú prirodzenosť, aby nakoniec splynul v Bohu.  
Evdokimov píše, že Boh vo vtelení už nie je len Boh, ale Bohočlovek a človek už nie je len človek, ale stáva  
sa bytosťou bohoľudskou. 
Zdroj: www.blog.tyzden.sk 

Zbožštenie alebo theozis
50. Boh povedal: „Stvorme človeka na náš obraz a na našu podobu“  (Gn 1,26).   Východná teológia učí, že 
ľudstvo zdedilo Boží život naveky, při podmienke neustáleho rastu v Božom živote. Aj vtedy, keď sa ľudstvo 
odvrátilo od Boha, Boh sa od ľudstva neodvrátil. Rozhodol sa poslať Spasiteľa a prinavrátiť ľudstvo do jeho 
prvotného stavu. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, 
ale mal život večný.“ (Jn 3,16)

http://www.blog.tyzden.sk/
http://www.grkat.nfo.sk/


51. Zbožštenie -  je proces premenenia a návrat do prvotného daru byť bohopodobným a rásť v Bohu. Zbožštenie 
– je cieľ ľudského života. Toto vošlo do plánoch Božích v momente  stvorenia sveta. V Biblii sa často hovorí, že 
ľudské srdce túži po Bohu: „Ako laň túži po vodných potokoch, tak duša moja túži po Tebe Bože“ (Ž 42,1).
Táto veľká túžba svedčí o tom, že ľudská príroda nebola veľmi nikdy odtrhnutá od Boha. Celá ľudská podstata sa 
stala  účastnou  trojjediného  života.  Člověk  je  obdarovaný  milosťou  stať  sa  tým,  čím  je  Boh  vo  svojej 
prirodzenosti. Sv. Atanáz hovorí, že Boh sa stal človekom, aby sa mohol člověk stať bohom. Cieľ života človeka  
– „Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý Váš nebeský Otec“ (Mt 5,48).  Vlastne Boh robí človeka dokonalým, 
pozýva  ho „byť  účastníkom Božej  prirodzenosti“  (2Pt  1,4).  Keď sa  zdá,  že  dokonalosť je  nemožná,  „čo je 
nemožné u ľudí, možné je Bohu „ (Lk 18,27). Tu sa nemyslí na morálny život, ale na nekonečnú lásku Boha, 
v ktorej je člověk povinný zúčastňovať sa. 
52.  Theózis  –  je  teologický  pojem  pomocou  ktorého  otcovia  a byzantskí  teológovia  vysvetľovali  proces 
zbožštenia človeka. Je to vlastne zjavenie, ktoré bolo dané Adamovi pri stvorení a strate ním následkom pádu do 
hriechu, ale bolo tiež dovedené do svojho najvyššieho stupňa naším Pánom Ježišom Kristom.
53. Zbožštenie je nemožné bez vtelenia  „A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14), aby my sme 
mali život plnosti. Slovo sa stalo telom, aby my sme sa mohli zúčastňovať Božského života. Ako napísal sv.  
Atanáz:  „On sa stal  človekom,  aby spolu s dušou posvätil  a premenil  telo.“1 Naše telá,  ktoré  sú podstatným 
elementom nás samých, sú stvorené na podobu a obraz Boží. Od momentu stvorenia, človek bol obrazom Boha. 
Podoba  súvisí  s božským synovstvom ľudstva.  Prijatie  Krista  vo  viere  sa  môže  analyzovať  ako  cesta  rastu 
v bohopodobnosti. Obraz a podoba je cieľom a úlohou človeka. 
54.  Sv.  Atanáz  sa  nikdy  nehanbil  poukazovať  na  plný  význam vtelenia  a neustále  opakoval,  že  človek  je 
zbožštený skrze Slovo.  Tiež zdôrazňoval,  že zbožštenie je cieľom vtelenia.  To znamená,  že zbožštenie je aj  
vrcholom vtelenia.  Preto,  aby  sa  človek  stal  božským (zbožšteným),  vtelenie  je  potrebné  nie  iba  preto,  že  
existoval hriech, ale aj preto, že človek je Božím stvorením.2 
55. Boh sa zúčastňuje na  živote ľudstva skrze nestvorenú Božskú prírodu, lebo nikto sa nemôže v plnej miere 
zúčastniť Božej podstaty iným spôsobom,  ako skrze túto nestvorenú energiu. Otcovia Cirkvi citlivo rozlišujú 
podstatu a energiu. Ľudské stvorenia sa nemôžu zúčastniť na Božej podstate, ale môžu sa zúčastniť nestvorenej 
energie. Energia je vonkajším prejavom Najsv. Trojice pred stvorením: napríklad božská láska, božská múdrosť,  
božská pravda, atď. Keby bol človek zjednotený s podstatou Božou, nebol  by viac stvorením.
56. Boh sa o nás stará. Boh chce, aby sme boli nie iba spasení, ale aby sme boli aj „Božími deťmi.“ Vďaka  
zlúčeniu sa s Kristom a milosťou Božou sa stávame s tým, kým je Boh vo svojej prirodzenosti. To je plán Boha, 
čo sa týka ľudstva, a to je plán Boha, čo sa týka každého z nás. Hľa, prečo sa tak modlíme v modlitbe „Otčenáš“: 
„Nech sa stane Tvoja vôľa.“ Iba žijúc podľa Božieho plánu môžeme dosiahnuť opravdivé šťastie.  Opravdivé  
večné blaženstvo – je život v neustálom vyvieraní Božej lásky, ktorá existuje medzi osobami Trojjediného Boha. 
To je – kráľovstvo nebeské. To je – kráľovstvo Božie, v ktorom sa ľudstvo stáva jednotným v živote a láske so 
svojím Stvoriteľom. „Ten, ktorý vidí Boha, dostáva všetko to, čo môže dosiahnuť.“3 
57. Zbožštenie včleňuje (vkľučaje), zahrňuje Telo. „Nakoľko je člověk zjednotením tela a duše a vtelený Kristus 
spasil  a vyslobodil  celého človeka,  z toho vyplýva,  že  ľudské telo je  posvätené súčasne s dušou“.  V božskej 
podobe, akú je človek povolaný realizovať v sebe, telo má svoje miesto. Na plné posvätenie tela treba predsa len 
čakať  na  Posledný  deň,  pretože  v danom živote  sláva  svätých,  ako  pravidlo,  je  vnútornou  slávou;  ale  keď 
spravodliví vstanú zmŕtvych a oblečú sa v duchovné telo, vtedy uvidíme vonkajšie vyjadrenie ich svätosti. 
58. Padnúc do hriechu, člověk stratil „Božiu slávu“ (Rim 3,23). Od toho času, Boh prejavoval svoju svätosť,  
odhaľujúc a dávajúc svoje meno, aby urobil človeka podobným Stvoriteľovi – (pozri Kol 3,10). Tento proces 
vykúpenia  sa stáva reálnym z Božej  milosti  cestou výberu človeka.  Ako napísal  sv.  Ján Zlatoústy:  „My sme 
povinní  si  vybrať  a mať  túžbu,  a Boh  je  povinný  završovať  a privádzať  do  konca.“4  V liturgii  sv.  Jána 
Zlatoústeho sa modlíme: „Ty si nás priviedol z nebytia k bytiu, aj keď sme upadli, ty si nás znova pozdvihol,  
a neprestal si robiť všetko, kým si nás nepriviedol do neba a nedaroval nám budúce kráľovstvo“.
59.  Klement  z Alexandrie  použil  slovo „Synergia“,  čo  znamená  zjednotenie  Božskej  energie  a ľudskej  vôle. 
Najkrajším príkladom tohto spolupôsobenia je zhoda Prečistej  Bohorodičky.  Toto zjednotenie existuje medzi  
Bohom a človekom a tiež  v komunikácii  ľudí  medzi  sebou.  My sa delíme svojím životom v Cirkvi,  ktorá je 
žriedlom božskej energie. Tí, ktorí sú na zemi, sa modlia spolu s tými, ktorí sú v nebi. Toto spoločenstvo svätých 
nás všetkých zlučuje v láske. My prosíme tých, ktorí sú na zemi, aby sa pripojili k nám v spoločnej modlitbe, 
takisto prosíme tých, ktorí sú na nebi, aby sa modlili spolu s nami. 

1 sv. Atanáz, Provopločenija slova, 50
2 pozri sv. Atanáz, Provopločenija slova, 55
3 sv. Gregor Nisský, Pro blaženstva, 6
4 sv. Ján Zlatoústy, Kázne na list Hebrejom, XII, 5.



60,  Vychádzajúc  z diel  a názorov  kapadóckych  otcov,  východná  Cirkev  zdôrazňuje,  že  Boh  je  absolútne 
transcedentný a ľudský rozum je neschopný poznať a vyjadriť Boha. Hovoriac o tom, čím Boh nie je, ona hovorí 
pravdu,  pretože  žiadnym  ľudským slovom nemôžeme  vyjadriť  Boha.  Preto,  sa  východná  Cirkev  modlí  nie 
vyjadrujúcimi, ale zvelebujúcimi slovami: „Tvoju vládu nemôžeme vyjadriť a tvoju slávu nemôžeme dosiahnuť, 
tvoje milosrdenstvo nemá mieru a nevysloviteľná je tvoja láska k človeku.“5 To znamená, že východná Cirkev 
nevyjadruje katabatické formy teológie, jednoducho zdôrazňuje jednu formu pred inou.
Zdroj: Ukrajinské katechetické direktórium

Prehlbujúca podtéma
► Stopy Boha v prirodzených náboženstvách 

Príloha komentárov pre učiteľa
Slnko ako symbol Krista vo východných liturgických textoch

Moleben pred narodením Pána: Kriste , Spasiteľu, jasné slnko neba, príď k nám a spas nás.
Veľká večiereň pred Narodením Pána: Zažiaril si Kriste z Panny, múdre slnko pravdy...
Stichyry v stredu 1. týždňa Veľkého pôstu: Ježiš, pravé duchovné slnko poslal vás do celého sveta ako 
oslnivé blesky a svetlom vášho božského ohlasovania rozohnal tmy bludu...
Pieseň 8 veľkého kajúceho kánonu: Trojslnečný, presvetlý Boží Počiatok, prirodzenosť jednej slávy a na 
jednom tróne...
Veľká večiereň Veľkého piatku:  ...jej oči už nevládali plakať, len pery v žiali šepotali: „Ach, Syn Boží, 
Dieťa moje, ty jasné slnko sveta, prečo zapadáš mojim očiam?“...
Utiereň Paschy: Ako jednoročný baránok, za všetkých nás bol zabitý Kristu, naša odmena, naša sláva, žertva 
dokonalá. Ale z hrobu zažiaril nám ako jasné slnko pravdy.
Bdejme že od včasného rána. A miesto myrhy pejme pieseň Vládcovi, a uzrieme Krista, Slnko pravdy...
Ešte pred východom slnka Slnko ženy v hrobe hľadali. Vzájomne sa posmeľovali...
1. čas: Ako ťa mám nazvať, požehnaná Bohorodička? Nebom, pretože si nám darovala Slnko pravdy?
Služba za zosnulých: Najčistejšia Bohorodička, Matka nezapadajúceho Slnka, pros za tých, čo v teba 
dôverujú...
Tropár sviatku Stretnutia Pána: Raduj sa Milostiplná Bohorodička Panna, lebo z teba vzišlo Slnko pravdy, 
Kristus, Boh náš. On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách...

- vo východných liturgických textoch sa okrem „slnka“ nachádza ešte veľa odvolávok na „svetlo“
napr. z liturgie: Videli sme pravé svetlo, prijali sme Nebeského Ducha....; z večierne: Svetlo tiché, svätej 
slávy...

Zdroj: Christos raždajetsja! Moja modlitba. Christos voskrese. Vydavateľstvo Misionár, Michalovce, 1999 – 2000.
Hore srdcia. Vydavateľstvo Petra, Prešov, 2002.

5 Modliba 1.antifóny, sv. Jána Zlatoústy



2. BOH V ĽUDSKOM SVETE

Prehlbujúca podtéma
► Počúvanie (ponímanie východnej spirituality)

O modlitbe a o tichu
Prvé prikázanie je: „Počúvaj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!“ (Dt 6,4). Boh nás teda žiada, aby sme 
počúvali. Modlitbe skôr, ako sa stane slovom, ktoré vychádza od nás, musí predchádzať počúvanie. Istý 
psychiater mi jedného dňa povedal: „Keď ma chorý začína počúvať alebo naozaj začnej počúvať iných, 
prijímať ich a pripúšťať k sebe, vtedy je uzdravený.“ Ak počúvaš Boha, ak naozaj prijímaš Jeho slová, ak 
skutočne žiješ v Jeho prítomnosti, potom si uzdravený, si zachránený. Staneš sa Božou matkou ako Mária, 
ktorá zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich (Lk 2,19). Ó, Bože, daj mi srdce, 
ktoré počúva. Koreňom hriechu, dodávajú otcovia, je zabúdanie na Boha, nedostatok pozornosti. Počúvaj, 
dávaj pozor! Boh je tu. A ty? Adam, kde si? (Gn 3,9)

Modlitba srdca vedie k tichu. Je zbytočné hovoriť o tom, čo sa odohráva v tom tichu, ale ak z neho 
nevyjdeš s väčšou láskou pre svojich bratov a s väčšou vďačnosťou k Bohu, potom je to ticho diabolské. Pre 
teba nie je cieľom iba zrušenie každej myšlienky, ale stretnutie sa s Niekým. Priľni k slovám: Ten, pred 
ktorým stojíš, je Živý. Choď na tiché miesto, sadni si, priveď svoju myseľ do hĺbky srdca a vzývaj meno 
Ježiša. Je to ťažké, ale ak budeš vytrvalý, Ježiš naozaj začne v tebe prebývať. 
Zdroj: LELOUP, J.Y.: Slová z vrchu Atos. Vydavateľstvo Petra, Prešov  2000.

Modlitba
66. „Okrem sviatostí a dobrých skutkov nie je iná cesta Božej milosti, okrem modlitby.“6 Neodmysliteľnou 
časťou integrálnej katechézy je odovzdávanie modlitbovej skúsenosti. Ona je základom pre intelektuálnu 
katechézu, bez nej katechéza vyvrcholí do teoretickej informácie. Modlitbová skúsenosť sa odovzdáva 
vovedením do modlitby srdca, zvlášť Ježišovej modlitby: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado 
mnou hriešnym“. Neústavná modlitba srdca povoľuje skoncentrovať v katechéze získané poznanie 
a zjednotiť ho s každodenným  životom kresťana. Kým rozum nie je zlúčený so srdcom, dovtedy poznanie 
robí človeka roztržitým, narušujú jeho pozornosť. Rozum v srdci – katechéza, ktorá vchádza do centra osoby 
a tam sa osvecuje Duchom porozumenia. Ako hovoril Evargios Pontský: „Vedomosti - 
v rozume, pochopenie - v srdci“.
67. Modlitbovosť udáva mysleniu človeka teocentrický smer, dovoľuje zvíťaziť nad navyknutým egocentrickým 
chápaním Dobrej Noviny,  dovoľuje zjednocovať Ducha a dušu, srdce a rozum, lásku a poznanie, náboženstvo 
a vedu. Preto modlitba nie je sformovaním, rámcom pre racionálnu katechézu, ona je duchovným prostredím,  
v atmosfére  ktorého  sa  katechéza  stáva  opravdivým  odovzdávaním  viery.  Vovedenie  v prax  neustálej 
(nepretržitej) modlitby je jednou z najcharakteristickejších čŕt identity východnej katechézy. 
68. Sv. Gregor Nysský, komentujúc fragment Kazateľa – „čas mlčať 3,7“ písal: „Hovoriac o  Bohu, keď sa hovorí 
o jeho podstate, nastal čas mlčať. Keď hovorí jazyk o jeho pôsobení, o vedomostiach, ktoré môžu prísť k nám, 
nastal  čas  hovoriť...“  Rozjímanie  o Bohu – „Krajšia  časť:  rozjímanie  sa  začína od  toho,  že  stojíme  v Božej 
prítomnosti a pokračujeme zotrvávajúc v mlčaní“.
69. Tento poklad našej Cirkvi sa nachádza v dvoch formách, každú z nich je potrebné zachovať a s hodnotou 
každej  deliť  sa  so  všetkými  našimi  veriacimi.  Týmito  formami  je  „pustovná“  špiritualita  sv.  Antona  a 
„evanjeliová“ tradícia sv. Bazila. V našej mníšskej špiritualite sa vnímame ako osoby, ktoré prebývajú v určitom 
procese – na pútnickej ceste. Najdôležitejším elementom pútnictva je modlitba. Ako zapísal Evargios Pontský, 
„nám nebolo prikázané pracovať, byť usilovnými a neustále sa postiť, ale bolo ukázané, že sa musíme neprestajne 
modliť“.  Z tejto  príčiny  „modlitba  srdca“  známa  ako  Ježišova  modlitba,  je  vážnym  elementom  akejkoľvek 
katechézy o modlitbe. Zdroj: Ukrajinské katechetické direktórium 

► 2.4 Ísť vlastnou cestou – konflikt vo svedomí 

Príloha komentárov pre učiteľa
Svätý otec Ján Zlatoústy – 13. 11. (životopis)

6 Metropolita Andrej Šeptický ,Prochaňňja pro mudrisť. 



                         

„Svetlo sveta, učiteľ vesmíru, stĺp a sila Cirkvi, ohlasovateľ pokánia“ sv. Ján Zlatoústy sa narodil v roku 340  
v meste Antiochia bohatým a významným rodičom, Jeho otec, ktorý sa volal Sekundus, mal vysokú hodnosť 
v rímskom vojsku. Jeho matka Anthusa ovdovela už v druhom roku svojho manželstva. Preto námahy pri  
výchove Jána a jeho staršej sestry musela znášať samotná. Dbala, aby jeho duch už prirodzenosti ozdobený 
vynikajúcimi  darmi,  dostal  zodpovedajúcu  výchovu  od  najslávnejších  učiteľov  v  Antiochii,  a  potom v 
Aténach. V rečníctve bol jeho učiteľom slávny rečník Libanius a kvôli osobitnej zručnosti v tomto remesle  
sa Ján po svojom návrate z Atén do Antiochie zasvätil povolaniu advokáta. Ako rečník sa o vedení všetkého 
prejavil ako veľmi zručný. Ako taký osobitne dbal o to, aby chudobné vdovy a siroty zastupoval bezplatne.  
Na tejto klzkej ceste sa neraz nachádzal v nebezpečenstve, že padne do pút svetských zábav, pretože rád  
navštevoval predstavenia „kde vtedy ešte viac ako teraz sa vysmievali zo všetkého svätého“. 
Ján sa pri vedení mnohých prípadov, ktoré mu boli zverené, presvedčil o nespravodlivosti sveta. Preto ho 
jeho povolanie omrzelo a Pán Boh, ktorý službu urobenú vdovám a sirotám nikdy nenechá bez odmeny,  
osvietil prameňom svojej lásky noc, ktorá ho mala obklopovať zo všetkých strán. Ján uzrel blízku priepasť,  
nad ktorou už stál, vrátil sa a zriekol sa sveta. Prezliekol sa do jednoduchého odevu pustovníka a odišiel do 
samoty,  kde sa zaoberal nápravou svojho srdca a čítaním Svätého písma. Meletius, biskup jeho rodného  
mesta, sa dozvedel o tak príkladnom živote mladého Božieho služobníka a presvedčený, že z Jána bude mať  
raz cirkev veľký úžitok, zobral ho k sebe, poučil ho o duchovnom živote a ustanovil ho za čteca (Čtec – prvý  
rád, stupeň, duchovenstva, nižšie svätenie vo východnej cirkvi.) pri svojej cerkvi. Ján prežil v tomto ráde tri  
roky. V tom čase sa zišli biskupi tej oblasti, aby tak Jána, ako aj jeho priateľa Bazila, ktorých zásluhy boli už  
od dávna známe, urobili biskupmi. Ján, keď sa dozvedel o úmysle biskupov, tajne odišiel z mesta a skrýval  
sa tak dlho, až všetky uprázdnené prestoly boli obsadené biskupmi. Jeho priateľ Bazil sa vtedy stal biskupom 
v meste Rafanea neďaleko Antiochie. 
Onedlho potom zomrela Jánova matka.  Keď ju so cťou pochoval,  rozdal celý svoj majetok chudobným,  
otrokom a otrokyniam, daroval slobodu a sám, zanechajúc aj svoji príbuzných, aj svojich priateľov, odišiel  
do monastiera v horách pri Antiochii a stal sa tu mníchom. Vo dne v noci tu slúžil Bohu modlitbou, pôstom a 
námahami i mnohými úsiliami.  Tu napísal svoje vynikajúce knihy o kňazstve, o pokore srdca, aj „list  k  
odpadlému mníchovi Teodorovi“, naplnené mnohým užitočným, pretože mal od Boha dar učiť a milosť Sv. 
Ducha, účinkujúcu v apoštoloch. Tak blažený Ján, nelenivý ohľadom svojej spásy i spásy iných, sa namáhal 
slovom i skutkom. Sám konajúci aj iných povzbudzoval a lenivých poháňal, aby sa ponáhľali k nebu, a to  
umŕtvujúc svoje telo a podriaďujúc ho duši. Zbožne žijúc vtedy v monastieri konal tiež mnohé divy. Jeden  
bohatý človek v Antiochii ochorel tak silno na hlavu, že od preveľkej bolesti mu vyskočilo pravé oko a  
viselo mu až na tvár. Chodil po mnohých lekároch, utratil veľa majetku, ale vyzdravieť nemohol. Keď počul 
o sv. Jánovi, prišiel k nemu do monastiera a padol mu k nohám, bozkávajúc a prosiac o vyliečenie. Svätý mu  
povedal: „Takéto bolesti prichádzajú na ľudí pre ich hriechy a za malú vieru v Krista. Preto ak celou dušou 
veríš, že ťa Kristus môže uzdraviť a zanecháš svoje staré hriechy, tak uvidíš Božiu slávu.“ Chorý odpovedal:  
„Verím, otče, a urobím všetko, čo mi len prikážeš.“ Keď to povedal, chytil sa za odev sv. Jána a položil ho  
na svoju hlavu i na choré oko a hneď prestala bolesť a oko sa vrátilo na svoje miesto, ako bolo predtým, a  
vyzdravel, akoby nikdy nebol chorý, a odišiel domov oslavujúc Boha. – V tom čase sa v tých krajoch objavil  
veľmi veľký a divoký lev, ktorý nohým robil škodu, žral dobytok i ľudí. Ľudia sa so zbraňami a nábojmi  
zišli, aby ho zabili, no kvôli jeho nezvyčajnej divokosti mu nič nemohli urobiť, lebo zviera so silou na nich  
útočilo a mnohých kaličilo a zabíjalo.  Nakoniec to ľudia oznámili  Jánovi a prosili  ho,  aby im pomohol  
svojimi modlitbami. Sv. Ján dal drevený kríž, aby ho vztýčili na tom mieste, odkiaľ to zviera vychádza.  
Ľudia zobrali z Jánových rúk kríž a upevnili ho, ako im bolo prikázané, a vrátili sa do svojich domovov. Keď 



ľudia po niekoľkých dňoch videli, že lev sa neukazuje, odišli ku krížu a tam pri kríži našli ležiaceho mŕtveho  
leva. Zaradovali sa, že sú už oslobodení od tejto biedy, pretože sila kríža a modlitba sv. Jána zabili zviera. 
Ján prežil v tom monastieri štyri roky a túžiac po pokojnejšom živote a väčších skutkoch vyšiel z monastiera  
a odišiel do divokej púšte, kde našiel jaskyňu, ubytoval sa v nej a v Bohu tu osamote prežil dva roky. Prievan  
v jaskyni mu zapríčinil nebezpečnú chorobu, ktorá ho nútila opustiť jaskyňu a vrátiť sa do Antiochie. No toto  
sa stalo z Božej prozreteľnosti. Boh nechcel, aby taká svieca sa skrývala v púšti a v jaskyni, ale aby všetkým 
svietila na cirkevnom svietniku, a aby prinášala duchovný úžitok nielen sebe, ale aj iným. V Antiochii ho s  
radosťou prijal patriarcha Meletius a v roku 381 ho vysvätil na diakona. Ján v tomto ráde prežil päť rokov,  
ozdobujúc Božiu cirkev vzorom svojho čestného a nábožného života a svojimi spasiteľnými spismi. Teraz 
patriarcha Meletius zakončil svoj život a jeho miesto zaujal Flavián, ktorý sv. Jána vysvätil za presbytera a 
ustanovil ho, aby na jeho mieste – pretože vtedy kázali  zvyčajne iba samotní biskupi – poučoval ľudí v 
cerkvi. Ján to robil bez nároku na svoju slávu a s veľkým požehnaním pre poslucháčov. Keď učil v cerkvi, 
kázal spamäti, čomu sa všetci ľudia mesta Antiochia veľmi divili a oslavovali Svätého, pretože pred ním na  
tomto mieste nevideli nikoho, kto by bez knihy alebo listu ohlasoval Božie slovo, bol u nich prvým takým 
ohlasovateľom. Pritom z jeho úst plynuli také sladké slová, že ich každý rád počúval. No pretože sa všetci  
nemohli pomestiť do cerkvi, tak rýchlopisci písali v cerkvi vypočutú Jánovu náuku a dávali ju iným, ktorí ju 
opäť pre seba prepisovali. Jánove kázne boli potom čítané na obedoch a hostinách, na uliciach a tržniciach.  
Mnohí sa ich učili, tak ako žaltár, naspamäť. Bol to tak pekne a silno hovoriaci ohlasovateľ a pre všetkých  
tak milovaný učiteľ, že v meste určite nebol nikto, kto by si neprial počuť Jána. Len čo sa ľudia dozvedeli, že  
Ján má kázať, ešte hodiny pred termínom s radosťou bežali do cerkvi. Úradníci zanechávali svoje úrady,  
kupci zanechávali svoje obchody, robotníci zanechávali svoje ručné diela len kvôli tomu, aby počuli Jánovu 
náuku.  Pre toto krasorečníctvo mu ľudia dávali  rôzne pochvalné prívlastky.  Jedni  ho nazývali  Božími  a  
Kristovými ústami, iní ho volali Sladkohovoriacim a iní prameňom medu. No ani jedno z týchto mien nebolo 
tak výstižné ako „Zlatoústy“ alebo „Chryzostom“, ktoré sa až podnes udržalo tak v cirkvi, ako aj medzi  
ľuďmi.  Výrečnosť a rečníctvo Jána sa prejavovali ešte silnejšie ak nezvyčajné udalosti  a skutočnosti  mu  
dodávali veľkú vážnosť. Tak v roku 387 obyvatelia Antiochie ľahkovážne porozbíjali sochy cisára Teodózia 
a všetci za to očakávali hnev a trest vládcu. Vtedy Ján vystúpil silou svojej reči, aby v obyvateľoch, ktorí boli  
hlboko pohnutý touto situáciou, položil nový prameň úcty.  To bol začiatok jeho tak slávnych homílií „o 
sochách“.  Patriarcha  Flavián  sám  odišiel  do  Konštantínopola,  aby  vyprosil  pre  previnilcov  u  cisára 
odpustenie a sv. Jánovi zveril,  aby počas jeho neprítomnosti  učil  ľudí.  Po návrate Flaviána, ktorému sa  
podarilo cisára odprosiť za previnilcov, Ján pokračoval vo svojej apoštolskej práci s tou samou horlivosťou a  
úspechom. Bol útechou a ozdobou Antiochie, celého východu, sláva jeho mena prešla až za hranice ríše. No 
Boh mu teraz určil inú arénu pre jeho námahy. 
Smrťou Nektária bol uprázdnený patriarší trón v Carihrade a všetci súdili, že Ján Zlatoústy bude zo všetkých 
najvhodnejší  zaujať  toto  miesto.  Cisár  Arkádius  napísal  Flaviánovi,  aby  prepustil  Jána  a  poslal  ho  do  
Konštantínopola za patriarchu. No keď sa o tom dozvedel antiochijský ľud, zišiel sa v cerkvi a nedal si  
zobrať Jána, svojho milovaného učiteľa. Ostatne aj sám Ján nechcel ísť do Carihradu, pretože bol človekom  
skromným, považoval sa za nehodného pre takú veľkú hodnosť. Keď sa o tom dopočul cisár, zadivil sa a tým 
viac chcel vidieť Jána a mať ho na patriaršom tróne. Preto cisár prikázal svojmu pobočníkovi, šľachticovi  
Astériovi, odísť do Antiochie a Jána odtiaľ ľsťou priviesť do Carihradu. Astérius prišiel k Jánovi a tvrdil, že  
v jeho spoločnosti by chcel navštíviť hroby mučeníkov a Ján, netušiac nič zlého, v dobrej viere sadol na voz.  
Ale voz hneď ako vyšiel za mesto, sa pustil priamo do Konštantínopola a Ján všetko musel nechať na Božiu 
vôľu. Keď sa už priblížili k Carihradu, vyšiel mu v ústrety celý národ s množstvom šľachticov a veľmožov a 
s poctami bol prijatý u cisára, snemom a všetkými obyvateľmi. Všetci sa radovali z takého svetla cirkvi, iba  
jeden, Teofil, Alexandrijský patriarcha, chcel Jánovo povýšenie spochybniť, pretože mu závidel jeho slávu.  
Ale jeho zlo bolo odhalené a on sám musel dokonca Jána vysvätiť na patriarchu. Na patriarší prestol bol Ján 
uvedený 16.2.396. Pri jeho uvedení bol cisár s celým svojím dvorom, všetky kniežatá a šľachtici, lebo všetci  
chceli prijať požehnanie od novoustanoveného patriarchu, sv. Jána. Ten sa pomodlil za cisára a všetkých 
ľudí, a keď všetkých požehnal, otvoril svoje Boha ohlasujúce ústa a začal ohlasovať Božie slovo. V cerkvi  
bol vtedy jeden človek posadnutý zlým duchom, ktorým počas Jánovej náuky nečistý duch zatriasol, vrhol na 
zem a začal kričať neprirodzeným hlasom, že všetkých prítomných v cerkvi naplnil veľký strach. Blažený  
Ján ho kázal priviesť pred seba, urobil na ňom znak sv. kríža a vyhnal nečistého ducha a človek vyzdravel.  
Keď to videl cisár i celý národ, ešte viac sa potešili a oslavovali Boha, že im dal také veľké svetlo a lekára  
duší a tiel. 
Keď sv. Ján zobral správu cirkvi do svojich rúk, začal starostlivo pásť Kristovo duchovné stádo, vykoreňoval 
vo  všetkých stavoch a  skutočnostiach  zlé  obyčaje,  nečistotu,  závisť,  klamstvo  a  všetkých  napomínal  k 
pokániu. O spásu ľudských duší sa tento sv. muž nestaral iba v hlavnom meste, no aj do iných miest a okolia  



posielal  učených  a  bohabojných  kňazov,  aby  ohlasovali  Božie  slovo,  upevňovali  pravovernosť,  ničili  
nečestnosť a herézy a poblúdených privádzali na cestu spásy. Pamätal tiež na chudobných a chorých, kŕmil  
hladných, odieval nahých a pamätal na vdovy a siroty. Postaral sa aj o to, aby bola postavená nemocnica pre  
prichýlenie chorých a cudzincov, ktorí nemali  kde skloniť hlavu, dal im tam všetko pohodlie a lekárov.  
Dohľad  nad  tým zveril  dvom zbožným  kňazom.  Sám sa  zaoberal  riadením cirkvi,  dobrých  miloval  a 
posilňoval, zlých napomínal a karhal, za čo ho dobrí úprimne milovali a zlí nenávideli. A hoci bol takej  
veľkej  hodnosti,  predsa  nezanechával  svoje  prvotné  mníšske  úsilia,  ale  čas,  ktorý  mu  zvyšoval  pri  
cirkevných povinnostiach, viedol zamknutý v kélii na modlitbe, pri čítaní a písaní zbožných kníh. Pôst sa stal  
jeho prirodzenosťou, na obed a hostinu napriek všelijakým neliehavým pozvaniam nešiel do nikoho, ale sám, 
u seba, jedol jačmenný chlieb a pil iba vodu. Spal úplne málo, a to postojačky. Musel byť veľmi unavený,  
aby si zdriemol posediačky.  Celým svojím umom a snažil pochopiť Sv. písmo. Najviac miloval listy sv.  
apoštola Pavla a iba jeho ikonu mal v kélii. Každý deň slávil Službu Božiu, a to s takou zbožnosťou, že  
všetkých prítomných  napĺňala  Božou bázňou a  svätou úctou a  na  neho zlievala  nadpozemské  radosti  a 
nebeské zjavenia. Dovtedy sa slávila iba služba Božia sv. Bazila Veľkého, no pretože sa táto zdala byť  
kresťanom dlhá, Ján Zlatoústy ju skrátil a dal jej podobu, akú má doteraz. Táto Zlatoústym skrátená služba  
Božia sa teraz slávi počas celého roka a Služba Božia Bazilova iba 10 krát v roku. 
Na cisárskom dvore bol jeden vysokopostavený dôstojník menom Eutropios. Ten poradil cisárovi Arkádiovi 
ustanoviť zákon, aby sa nikto pred trestom smrti nemohol, ako doposiaľ, ukrývať v cerkvi, a hoci by sa tam 
ktosi aj skryl, tak by ho odtiaľ vyviedli násilím a bol by potrestaný smrťou. Cisár ho počúvol a vyhlásil taký 
zákon. Po nejakom čase sám Eutropios upadol do nemilosti u cisára a za akýsi priestupok bol odsúdený na  
smrť. Teraz, pretože sa chcel zachrániť pred smrťou, on sám utiekol do cerkvi a objal oltár, aby svetská 
vrchnosť nad ním nemala moc. Patriarcha Ján bol v tom čase v cerkvi, a keď videl, čo sa deje, nedovolil 
vojakom Eutropia zobrať z cerkvi, obmäkčoval rozhnevaného cisára a prehováral k ľuďom, ktorí sa chceli na 
Eutropiovi  pomstiť  a  naplnili  cerkev.  Na príklade Eutropia,  ktorí  predtým vo svojej  pýche nechcel  dať  
nešťastníkom útočište v cerkvi, a teraz sa pred ich očami oboma rukami drží oltára, Ján ukázal prítomným,  
aká  nestála  je  veľkosť  tohto  sveta  a  všetkých  chcel  pohnúť  k  ľútosti  nad  nešťastníkom.  I  vtedy,  pri 
Eutropiovom páde, sa sila Jánovho slova ukázala v najplnejšom lesku a Eutropiovi bolo odpustené. 
Za čias, keď bol Ján Zlatoústy patriarchom, bolo v Carihrade ešte množstvo Ariánov, ktorí bez prekážok 
vyznávali  svoje náboženstvo. Sv. Ján rozmýšľal,  ako by očistil  mesto od tejto herézy.  Nakoniec k tomu  
našiel  príležitosť.  Riekol  cisárovi:  „Zbožný cisár,  ako by niekto vložil  medzi  drahocenné kamene tvojej  
cisárskej koruny kameň obyčajný, nečistý a tmavý, či by nezneuctil celú tvoju korunu? „ Cisár odpovedal:  
„Tak je, pravdaže!“ Vtedy patriarcha pokračoval: „Tak je zneuctené aj toto mesto, ktoré je pravoverné, ale  
žijú v ňom aj neveriaci ariáni a ako by si sa ty, cisár, hneval kvôli zneucteniu tvojej koruny, tak sa všemohúci  
Boh hnevá kvôli tomuto mestu, poškvrnenému ariánskou herézou. Preto si, cisár, povinný týchto heretikov 
alebo priviesť k zjednoteniu, alebo ich z mesta vyhnať.“ Cisár hneď prikázal všetkým starším z ariánov sa  
dostaviť pred neho, aby tu pred patriarchom zložili vyznanie svojej viery, a keď z ich úst počul slová plné  
klamstiev a urážok Pána nášho Ježiša Krista, kázal ich z mesta vyhnať. 
V Carihrade vtedy žil jeden vojvoda menom Gainas, vierou tiež arián, ktorý za svoje zásluhy pre ríšu bol u  
cisára veľmi obľúbený. Ten naliehavo prosil cisára, aby z ohľadu na neho prikázal dať nejakú cerkev v meste  
ariánom. Cisár nevedel, čo mu na to odpovedať. Bál sa ho uraziť, pretože bol hnevlivým človekom a mohol 
začať proti nemu vzburu. Preto sa radil so svätým Jánom a ten povedal cisárovi: „Keď ťa ešte niekedy bude 
Gainas prosiť o cerkev, pozvi ma k sebe a ja mu budem odpovedať namiesto teba.“ Hneď na druhý deň, keď 
patriarcha bol u cisára, prišiel Gainas a opäť prosil o cerkev pre ariánov, a prosil akoby o odmenu za jeho 
zásluhy v boji  a zásluhy v miery.  Vtedy mu namiesto cisára odpovedal  sv.  Ján:  „Gainas,  ak potrebuješ  
cerkev, tak choď do ktorej len chceš a pomodli sa, lebo všetky cerkvi v meste sú pre každého otvorené, čiže  
aj pre teba.“ Gainas odpovedal: „No ja som iného vierovyznania, preto so svojimi spoluveriacimi chcem mať 
v meste osobitný chrám a oň prosím cisára a prosím, lebo mnohé námahy som znášal pre tento kraj, za cisára 
som prelieval krv a vystavoval som aj svoj život.“ Sv. Ján mu na to hovoril: „Za svoje námahy si dostal  
odmenu a máš u cisára i česť, i slávu aj bohatstvo a hodnosť. Spomeň si len, čím si bol predtým, a čím si 
teraz. Ako si bol kedysi chudobný a neznámi a ako si sa teraz obohatil a preslávil. V akom stave si žil kedysi  
tam za Dunajom, a v ako žiješ teraz. Kedysi si bol jeden z úbohých dedinčanov, odetý v jednoduchom odeve,  
nemal si čo jesť, iba, a to sotva chlieb s vodou. A teraz si nad iných ctený a slávnejší vojvoda, ktorý má na 
sebe drahocenný odev,  máš  zlato a  striebro i  nespočitateľný majetok.  A to všetko máš  od cisára.  Takú  
odmenu si dostal za svoje námahy. Buď vďačný a verne slúž gréckemu cisárstvu a nežiadaj Božskú odmenu  
za svetské služby.“ Týmito slovami sv. Jána zahanbený Gainas zmĺkol a o cerkev už viac nežiadal. Cisár,  
diviac sa premúdrosti  Zlatoústeho, bol vďačný za pomoc.  No o rok vojvoda Gainas odstúpil od cisára a  
zhromaždil si veľké vojsko. Pustil sa s ním do Konštantínopola, aby tam bojoval proti cisárovi. Cisár, ktorý  



nemal vojsko, ktoré by proti nemu postavil, bol vo veľkých ťažkostiach. Nakoniec prosil blaženého Jána, aby 
mu vyšiel v ústrety a aby ho uzmieril dobrými slovami. Patriarcha Ján, hoci vedel, že rozhneval Gainasa, 
keď mu nedovolili mať v meste ariánsku cerkev, bol pripravený aj svoju dušu položiť za ovce a odišiel do 
rúk pyšného vojvodu. No Boh pomohol svojmu sluhovi, pretože svojimi premilými slovami Ján upokojil 
rozjareného vojvodu, zmieril ho s cisárom a šťastne sa vrátil do mesta. 
Sv. Ján neprestával aj naďalej učiť ľudí, a keď videl, ako bohatí a zámožní krivdia a utláčajú chudobných, 
často, a to naliehavo, kázal o sebectve, chamtivosti i o hrabaní. Kvôli tomu sa veľmoži na neho hnevali.  
Osobitne sa zlostila a hnevala cisárovná Eudoxia, ktorá, pretože bola veľmi chamtivá, si myslela, že sv. Ján 
vo svojich  cirkevných náukách hovorí  o  nej.  V Konštantínopole  vtedy žil  jeden muž  menom Teodorik 
vysokého postavenia,  ktorý mal  veľa bohatstva.  Cisárovná,  pretože mu závidela a želala si  zobrať jeho  
majetok pre seba, ho pozvala a začala mu vysvetľovať, že cisársky dvor je vo veľkej núdzi, aby mu požičal  
časť  svojho  majetku,  čím si  u  nej,  aj  u  cisára  zaslúži  veľkú milosť.  Teodorik,  ktorý  pochopil  úmysly  
cisárovnej, že nechce pomôcť cisárskemu dvoru, ale svoje srdce naplnené chamtivosťou chce nasýtiť jeho 
majetkom, odišiel s prosbou k patriarchovi Jánovi, aby mu poradil a, ak môže, obránil ho pred cisárovnou,  
ktorá  sa  mu  snaží  odňať  majetok.  Sv.  Ján  napísal  cisárovnej,  dojímavo  a  skromne  ju  prosiac,  aby 
Teodorikovi  nerobila krivdu.  Cisárovná,  hoci  sa  na patriarchu hnevala,  predsa vtedy urobila podľa jeho  
želania, pretože sa hanbila pred jeho múdrym napomenutím a sľúbila Teodorikovi neurobiť nič zlé. Potom 
Teodorik počul v cerkvi náuku o milosrdenstve a o premáhaní sa, aby si nezbieral poklady na zemi, kde ich 
môže odňať ruka závistlivcov, ale v nebi, kde nikto nezávidí, neochudobňuje a neoberá, a pritom sa bál, že  
cisárovná sa neuspokojila, ale bude hľadať spôsoby, kým nedosiahne svoje. Preto sa rozhodol svoj majetok 
odovzdať nebeskému kráľovi.  Ponechal  si  iba malú  časť na udržanie domu a celý svoj  zvyšný majetok  
odovzdal na nemocnicu a cirkevný hostinec, aby z neho pomáhali chudobným, kŕmili mrzákov a chorých. 
Keď sa o tom dozvedela cisárovná Eudoxia, veľmi sa rozhnevala a prikázala skrze poslov povedať Jánovi:  
„Na tvoje napomínanie som Teodorikovi nič nevzala a teraz si mu ty sám vyrval celý majetok, aby si sa 
obohatil. Prečo si v tomto prípade nenasledoval mňa?! Ja som mu nevzala nič, tak aj ty si nemal brať!“ Svätý  
patriarcha na to prekrásne odpovedal: „Ak by som bol ja chcel mať bohatstvá, nik by mi nezabránil ich mať,  
pretože som mal rodičov aj zámožných, aj bohatých. No jednako sám som sa dobrovoľne zriekol majetku, 
ktorý som mal dediť. Nehanbil by som sa teraz utiekať za tým, čo som kedysi zanechal a teraz iných učím, 
aby  tým  pohŕdali?  Cisárovná,  hovoríš,  že  Teodorikov  majetok  som  zobral  a  obohatenie.  No  vedz,  že 
Teodorik mi nedal nič, a hoci by mi aj dával, nič by som nezobral. Ale on svoje bohatstvo dal chudobným, 
aby dal almužnu chudobným a biednym. Dobre urobil, lebo na druhom svete za to od Krista dostane stokrát  
viac. Chcel by so, aby si aj ty, cisárovná, nasledovala Teodorika, svoje poklady skrývala na nebesiach, aby si 
ich až zraz zomrieš mohla prevziať s úrokmi. Vari chceš Kristovi odobrať to, čo mu dal Teodorik? No tým  
nie  mňa,  ale  samotného Krista  zarmútiš.“  Keď si  cisárovná prečítala  túto odpoveď,  zahorela  hnevom a  
rozmýšľala, ako sa mu za to pomstiť. 
V  Konštantínopole  vtedy  žil  jeden  šľachtic  menom  Teognost,  čestný  a  všetkými  vážený  muž.  Bol  
nespravodlivo ohovorený pred cisárom a cisár ho prikázal vyhnať z mesta i kraja a odobrať mu celý majetok  
s výnimkou jedného vinohradu, ktorý nechal na obživu Teognostovej žene a jeho deťom. Teognost od žiaľu 
a túžby cestou zomrel. Jeho žena prišla k Jánovi a vyrozprávala mu svoju núdzu a biedu. Patriarcha ju podľa 
možností potešil a radil jej, aby svoj smútok dala Bohu. Pritom jej kázal, aby stravu pre seba a svoje tri deti  
každý deň brala v cirkevnom hostinci a on sa bude snažiť jej vyjednať spravodlivosť u cisára. Za ten čas išla  
okolo vinohradu biednej vdovy cisárovná, a keď videla, že je pekný, odňala ho vdove a pripojila k svojmu 
vinohradu. Vdova opäť prišla k patriarchovi a žalovala na cisárovnú, že je urobila takú krivdu. Blažený  
patriarcha  po  svojom  archidiakonovi  Eutychovi  poslal  cisárovnej  list,  v  ktorom  ju  napomínal  k 
milosrdenstvu, pripomínal jej dobrý život jej rodičov a cnosti predchádzajúcich cisárov. Dával jej pred oči  
Božiu bázeň a strašný súd a prosil ju, aby vinohrad vrátila biednej vdove. Cisárovná mu cez archidiakona  
odpovedala: „Prestaň sa nám protiviť a nemiešaj sa do cisárskych vecí, ako aj my sa nemiešame do vecí  
cirkevných. A ak sa odteraz nenapravíš a nebudeš mlčať, čo sa týka našich vecí, tak vedz, že ti  to viac 
nebudeme trpieť!“ Sv. Ján, keď dostal túto odpoveď, hlboko si vzdychol a povedal: „Cisárovnej hrozba ma  
nevystraší, pretože ja sa nezľaknem ničoho, okrem hriechu. Ako vidím, cisárovná chce, aby som bol ako  
mŕtvy a nevidel konajúce sa nespravodlivosti, nepočul som hlas zarmútených a stonajúcich a nič nehovoril  
páchajúcim hriechy.  No pretože som biskup a  samým Bohom mi  je zverené starať sa  o duše,  tak som 
povinný na všetko pozerať bdelým okom, vypočuť všetky prosby, všetkých učiť, napomínať nekajúcich sa a 
karhať  ich.  Lebo  vieme,  že  zakrývať  nezákonnosti,  nenapomínať,  nekarhať  priestupníkov  je  neomylná 
záhuba. Nech sa cisárovná hnevá, ak chce, ja pravdu hovoriť neprestanem. Pretože lepšie je mi pohnevať si  
ľudí, ako Boha, a ak by som sa snažil páčiť iba ľuďom, nebol by som Kristovým sluhom.“ Potom svätý  
patriarcha povedal svojmu archidiakonovi Eutychovi: „Prikáž cirkevným vrátnikom, aby až keď cisárovná 



bude chcieť vojsť do cerkvi, zamkli pred ňou i pred všetkými, ktorí s ňou prídu, dvere a nech povedia, že tak 
prikázal urobiť Ján“ 
Nadišiel tak sviatok Povýšenia čestného kríža (14. septembra ) a všetci veriaci sa ponáhľali do cerkvi. Pustila 
sa tam aj cisárovná s celým svojím dvorom. Vrátnici, keď zbadali, že ide do cerkvi, zamkli pred ňou dvere a  
podľa patriarchovho príkazu jej  nedovolili  vojsť  do vnútra.  Cisárovná sa zahanbila a veľmi  rozhnevala. 
Jeden z tých, čo prišli s ňou, vytasil meč a vystrel s ním ruku, aby uderil na dvere a jeho ruka hneď vyschla a 
stala sa nehybnou, ako mŕtva. Keď to videla cisárovná a všetci, čo boli s ňou, veľmi sa prestrašila a vrátila  
naspäť. Ten, ktorému vyschla ruka, vošiel teraz do cerkvi, postavil sa uprostred ľudí a z celej sily volal:  
„Zmiluj sa nado mnou, svätý vladyka, a uzdrav moju vyschnutú ruku, ktorú som pozdvihol proti tvojmu 
svätému chrámu, zhrešil som, odpusť mi!“ Svätý patriarcha sa nad ním zmiloval, kázal mu ruku umyť v 
oltárnej  umývateľnici  (umývadlo  v ktorom si  kňaz pred začiatkom proskomídie,  t.j.  prvej  časti  Božskej  
liturgie,  umýva  ruky )  a  hneď vyzdravela  a  bola  ako predtým.  Všetci  ľudia,  ktorí  videli  takýto zázrak, 
oslavovali Boha. 
Tak sa čoraz viac  zväčšoval  hnev cisárovnej  Eudoxie na patriarchu.  Nakoniec sa  rozhodla akýmkoľvek  
spôsobom zahubiť tohto svätého muža. A aby to ľahšie urobila, hľadala si spojencov, a tí sa našli skoro.  
Teofil, patriarcha mesta Alexandria, ktorý závistlivým okom pozeral už na Jánovo povýšenie na patriarší 
prestol v Carihrade, sa teraz na neho pohneval ešte viac, a to z nasledujúcej príčiny. Teofil vylúčil z cirkvi 50 
mníchov  nespravodlivo  ich  obviňujúc,  že  sú  heretici.  Títo  vyhnanci  sa  nemali  kde  podieť.  Odišli  do 
Carihradu k sv. Jánovi Zlatoústemu a so slzami ho prosili, aby im prejavil svoje milosrdenstvo a pomohol im 
v ich biede. Sv. Ján, keď videl pred sebou 50 mužov, ktorí zostareli v dobrých skutkoch, mal s nimi súcit a  
zaplakal  nad  nimi  ako  kedysi  Jozef  nad  svojimi  bratmi.  Pochopil,  že  nespravodlivo  znášajú  takéto 
prenasledovanie, potešil ich a umiestnil pri cerkvi sv. Anastázie. A tu ich živil nielen Zlatoústy, no aj sv.  
diakonisa Olympia sa starala o ich obživu a vyhodovanie. Pretože celý svoj veľký majetok použila na to, aby  
pocestní, biedni a chorí mali útočište a pomoc a sama im posluhovala, cirkev ju prijala do počtu svätých 
Božích služobníkov a jej pamiatku uctieva 25. júla. Keď sa Teofil dozvedel, že Ján prijal ním vylúčených z  
cirkvi a dal im u seba útočisťe, veľmi sa na neho rozhneval. S Teofilom sa spojila pri tejto príležitosti aj  
cisárovná Eudoxia, ktorá so svojím mužom i s celým cisárskym dvorom narábala podľa svojej ľubovôle. Aj 
niektorí z biskupov, podriadení patriarchovi Jánovi, sa na neho hnevali, že prísne nástojil na dodržiavaní  
svätých  kánonov cirkevných predpisov.  Za  takýchto  okolností  prišiel  Teofil  do  Konštantínopola,  zvolal 
biskupov neprijímajúcich Jána na snem, ktorý na základe klamlivých klebiet odsúdil Jána na stratu hodnosti  
patriarchu,  nevidiac pritom jeho tvár a nepočujúc jeho hlas. Aj cisár Arkádius,  ktorý veril  slovám tohto 
nespravodlivého snemu a bol navádzaný cisárovnou, prikázal Jána hneď vyhnať aj z cerkvi aj z patriaršieho 
prestola. Ale keď o tom počul ľud, zišiel sa v nespočítateľnom množstve, tri dni neodchádzal od cerkvi a 
nedovolil  vyhnať svojho milovaného arcibiskupa Jána.  Sv. Ján,  aby nevztiahol  na seba obvinenie, že sa 
nepodriaďuje cisárovi, na tretí deň večer potajomky vyšiel z cerkvi a odovzdal sa do rúk vojakom, ktorí ho 
chceli  zajať.  Tí  ho chopili,  posadili  ho na loď a pustili  sa s  sním na more,  aby ho odviezli  do nejakej  
vzdialenej krajiny. Keď sa o tom dozvedel ľud, zahorel hnevom a hľadal Teofila, aby ho ukameňoval. No ten  
vedel, o čo im ide, s rovnako zýšľajúcimi potajomky utiekol z mesta a odplavil sa do Alexandrie. Vtedy sa 
ľud v húfoch pustil k cisárskemu palácu a tu všetci s plačom a nárekom prosili cisára, aby im vrátil ich  
milovaného patriarchu. V noci bolo v meste silné zemetrasenie, kvôli ktorému sa všetci veľmi prestrašili.  
Osobitne strach prešiel cisárovnú, ktorej sa zavalila časť paláca a spálňa. Všetci ľudia začali volať: „Ak sa  
nevráti  sv. Ján, náš milovaný patriarcha, tak celé mesto upadne!“ Cisár,  pretože sa bál Božieho trestu a  
ľudských nepokojov, poslal za Jánom, aby ho priviedli naspäť do mesta a na patriarší prestol. Keď sa sv. Ján 
vrátil z cesty, nechcel ísť do mesta, ale zastal na predmestí a žiadal, aby jeho vec bola riešená spravodlivým 
snemom. No veriaci ho chceli čo najskôr počuť v cerkvi a vidieť na patriaršom prestole. Nimi prinútený 
vošiel do mesta a so žalmami a piesňami bol s poctami vovedený do cerkvi. Pomodlil sa k Bohu, sediac na  
svojom prestole požehnal ľudí a povedal poučenie. Z jeho návratu mali všetci veľkú radosť. 
No strach, ktorý pohol cisárovná,  aby sv. Jána povolala naspäť z vyhnanstva,  nezmenil  jej  úmysly voči  
patriarchovi.  Opäť netrpezlivo vyhľadávala príležitosti,  aby zahubila sv.  muža.  Taká príležitosť sa našla  
skoro. Sv. Zlatoústy nechcel znášať to, aby pri stĺpe, na ktorom bolo umiestnené vyobrazenie cisárovnej, sa 
diali  všeľudové  divadlá,  lebo  krik  a  smiech  divákov  rušil  bohoslužby  v  neďalekej  cerkvi  sv.  Sofie. 
Patriarchovo vystúpenie proti tomuto poriadku považovala cisárovná za zneuctenie svojej osoby. Kvôli tomu 
rozhnevaná  zvolala  snem  ariánskych  biskupov,  ktorý  opäť  patriarchu  zbavil  jeho  hodnosti  a  urobil 
rozhodnutie, že je treba ho navždy vyviesť z hlavného mesta a vyhnať do nejakej ďalekej krajiny.  Proti  
tomuto rozhodnutiu sa sv. Ján obrátil o pomoc na rímskeho pápeža Inocenta I., ktorý za ním skutočne silno  
stál, ale všetko bolo zbytočné, pretože patriarcha bol hneď vyhnaný do mesta Kukus, ktoré ležalo v pustom 
okolí malého Arménska. Aby nepobúril ľud, sv. Ján potajomky zvolal niekoľko svojich biskupov a kňazstvo,  



posilnil  ich,  aby boli  pevní  v pravovernej  viere a dal  im všetkých posledný bozk.  Všetci  za ním horko 
plakali, aj on sám si poplakal, so žiaľom sa s nimi rozlúčil a vyšiel zo svojho paláca malými dvierkami k  
moru, aby ho nevidel ľud. Tu na neho čakali vojaci, zobrali ho, za noci ho previezli do Pýtie, odkiaľ ho 
vyprevadili na ďalšiu cestu. 
V ten istý deň, keď vyhnali sv. Jána, v hlavnej cerkvi vybuchol oheň a ona celá, so všetkými vedľajšími  
budovami,  zhorela. Odtiaľ oheň, nechávajúc cestou všetky domy neporušené, bo vetrom zanesený až do  
cisárskeho paláca, ktorý počas troch hodín obrátil na popol. Nepriatelia sv. Jána pripisovali tento strašný  
požiar jeho prívržencom, z ktorých bolo niekoľko nevinne odsúdených na smrť. No celý národ tento požiar 
jednohlasne nazval Božím trestom za vyhnanie Božieho služobníka a vo svojom žiali  volali:  „Lepšie by 
bolo, keby zhaslo slnko, než aby zmĺkli Jánove ústa!“ 
Sv. Patriarcha si po svojej namáhavej ďalekej ceste trocha odpočinul v meste Nicea, no z Konštantínopola 
prišiel príkaz viesť ho ďalej a cisárovná potajomky sľúbila jeho strážam odmenu, ak s ním budú zaobchádzať 
tak, aby v ich rukách zomrel. Preto ho posadili na holé zviera a išli tak rýchlo, že za jeden deň urobili cestu,  
ktorá by ináč mala trvať dva, alebo až tri dni. Počas cesty mu nedávali pokoja a odpočinku a nocovali v 
jednoduchých a špinavých hostincoch, alebo v židovských domoch. Vystavený dažďu a všelijakej nepohode,  
počas dňa horúčave slnka, v noci chladu, upadol na zdraví, dostal horúčku a bolesť v hrudi. Nebrali na to  
ohľad a vojaci ho vliekli z miesta na miesto a vo svojej neľudskosti išli tak ďaleko, že mu nechceli dať ani  
čerstvú vodu, ani kúsok dobrého chleba. V takej núdzi bol sv. patriarcha na ceste 70 dní, pokiaľ neprišli do  
mestečka Kukus. No ani tu ho jeho nepriatelia nenechali na pokoji. Pretože keď rímsky pápež uznal Jána 
Zlatoústeho za nevinného, nástojil na tom, aby sa vrátil na patriarší prestol. Z Kukusu ho odviedli ešte ďalej,  
až k najvzdialenejšej hranici cisárstva. Keď sv. Ján prišiel do mesta Koman v Ponte, cítil sa tak slabý, že  
prosil vojakov, aby mu aspoň do poludnia dali odpočinúť. No jeho prosba bola zbytočná a oni ho vliekli  
ďalej. Za ten čas sa cestou jeho slabosť tak rozmohla, že boli prinútení vrátiť sa do Koman. 
V Komanách bola cerkev sv. Biskupa mučeníka Baziliska, biskupa Komanského, ktorý za Krista trpel v 
Nikomédii za čias nečestného cisára Maximiána. V tej cerkvi spočívali pozostatky sv. Baziliska a pri tej  
cerkvi teraz nocoval sv. Ján s vojakmi, ktorí sa o neho starali. Bola to noc pred sviatkom Povýšenia čestného 
kríža a v tú noc sa blaženému Jánovi zjavil sv. mučeník Bazilisk, ktorý povedal: „Dúfaj, brat Ján, lebo zajtra 
sa stretneme!“ Keď nastal deň, Ján chcel v chráme sláviť bohoslužby, no vojaci mu to nedovolili, posadili ho 
na loď a plávali tak rýchlo, že za jednu hodinu urobili 30 stádií. Napriek tomu z Božieho dopustenia sa našli 
v prístave mesta Koman, pri cerkvi sv. Baziliska. Veľmi sa zadivili. Ján ich opäť prosil, aby sa zdržali na  
tom mieste, aby sa on v cerkvi mohol pomodliť. Vojaci, keď videli Božiu moc, ktorá ich priviedla na prvotné  
miesto, sa želaniu sv. Jána už neprotivili. Ján odišiel do cerkvi, ešte tu slávil Službu Božiu, prijal prečestné a  
životodarné tajomstvá Tela a Krvi Kristovej, po pokojnej modlitbe zložil vďaky Pánovi, dal posledný bozk 
tým, ktorí boli s ním a vypovedal ešte svoje zvyčajné slová: „Sláva Bohu za všetko!“ Potom na sebe urobil 
znak sv. kríža a vyrieknuc posledné slovo „Amen“ odovzdal svoju dušu Bohu dňa 14. septembra 402, v 62.  
roku života a v 3. roku svojho vyhnanstva. Arcibiskupom a patriarchom v Carihrade bol všetkého 6 rokov. 
Jeho telo bolo uložené v cerkvi v Komanách spolu so sv. mučeníkom Baziliskom, kde ležalo 32 rokov. 
Pretože v roku 435 ho cisár Teodóz, syn Arkádia a Eudoxie, prikázal preniesť s veľkou slávnosťou do mesta  
Konštantínopol. Toto prenesenie pozostatkov sv. Jána Zlatoústeho sa pripomína 27. januára. Teraz sa tieto  
čestné  pozostatky  nachádzajú  vo  Vatikánskej  cerkvi  v  Ríme  na  prestole,  ktorý  nesie  meno  sv.  Jána  
Zlatoústeho. 
„Tak zhaslo cirkevné svetlo, tak zmĺkli zlaté ústa, ak sa zavŕšili snahy a životná dráha dobrého askétu a  
trpiteľa, tak sv. Ján Zlatoústy,  alebo Chryzostom, po mnohých vlnách búrok bied a žiaľov, ktoré vytrpel  
kvôli  pravde,  prišiel  k  pokojnému nebeskému prístavu,  kde sa  raduje s  anjelmi,  oslavuje  Otca i  Syna  i  
Svätého Ducha, jediného v Trojici Boha, ktorému aj od nás nech bude sláva česť i poklona, teraz i vždycky i  
na veky vekov. Amen.“ 
Preložené z knihy Žiťje uhodnikov Božich, Antonij Dobrjanskij, Peremyšľ 1865, s. 417-433, preložil o. Mgr. Jozef  
Matejovský. (www.furca.sk) 

Iný životopis Jána Zlatoústeho:

      Ján Zlatoústy sa narodil okolo roku 347 v sýrskej Antiochii. Jeho otec bol vysoký dôstojník, ale zomrel 
krátko po Jánovom narodení. Matka, mladá vdova sa celkom venovala výchove syna. Literárne svedectvo o  
jej príkladnej výchove zanechal slávny rétor Libanius. Podľa vzoru svojho priateľa chcel odísť z domu a  
venovať sa mníšskemu spôsobu života. Ale matka ho so slzami v očiach prosila, aby ju neopúšťal. Ján jej 
urobil po vôli, ale doma sa snažil viesť akýsi druh pustovníckeho života. Krst prijal po dlhšej príprave na 
Veľkú noc roku 368 alebo 369. Niekedy v tom čase začal navštevovať antiochijskú teologickú školu, kde  
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vyučoval vynikajúci znalec Svätého písma Diodoros, neskorší biskup v Tarze. Roku 371 bol Ján zaradený do  
antiochijského kléru ako lektor,  predčitateľ. V roku 372, pravdepodobne po matkinej smrti,  začal prísny 
asketický život.  Najprv  štyri  roky žil  na  vrchu Silpiu  pri  Antiochii  pod duchovným vedením staršieho  
sýrskeho mnícha, potom dva roky prežil v opustenej jaskyni, kde žil veľmi prísne, nespal ani vo dne, ani v 
noci,  málo jedol a trpel vlhkosťou a chladom jaskyne.  Toto mu podlomilo zdravie a musel  sa vrátiť do 
Antiochie, aby sa udržal pri živote. Tam ho biskup Meletios vysvätil za diakona a v roku 380 ho vzal so  
sebou na všeobecný cirkevný snem do Carihradu (Konštantinopol). V tom období Ján začal aj svoju bohatú 
spisovateľskú činnosť. Koncom roku 385 alebo začiatkom roku 386 bol Ján vysvätený za kňaza. Ako kňaz 
pôsobil  12  rokov  v  sýrskej  metropole  Antiochii.  Vynikal  predovšetkým  ako  kazateľ.  Jeho  vynikajúce 
homílie, ktoré mu vyslúžili prímenie Zlatoústy, pochádzajú väčšinou z toho obdobia. Ich predmetom boli  
najčastejšie state zo Svätého písma. V roku 397 ho pod nejakou inou zámienkou pozvali do Carihradu a až  
cestou  mu  oznámili,  že  má  sa  stať  novým carihradským biskupom.  Hoci  nerád  prijal  spomínaný  úrad, 
cisársky dvor i ľud ho prijali s nadšením. Ale čoskoro sa ukázalo, že každý má inakšie predstavy o úlohe 
biskupa v hlavnom cisárskom meste. Ján sa nezmieril s luxusom v patriarchálnom paláci a z porušovania  
zásad kresťanského života na cisárskom dvore. Reformy, ktoré začal robiť, spôsobili, že si urobil nepriateľov  
v cirkvi i mimo nej. Nepriatelia hľadali zámienku, aby sa ho zbavili. Príležitosť sa im naskytla, keď Ján  
Zlatoústy poskytol útulok päťdesiatim mníchom, ktorých alexandrijský patriarcha obvinil z origenizmu. V 
septembri roku 403 blízko Chalcedónu bolo zvolané zhromaždenie tridsiatich šiestich biskupov a je známe 
ako „Synoda pod dubom“. Tam rozhodli o jeho zosadení a žiadali cisára, aby ho poslal do vyhnanstva. Ten 
ho poslal do vyhnanstva v maloázijskej provincii Bitýnia. Ale carihradský ľud protestoval, a tak sa musel Ján 
vrátiť do mesta. Patriarcha i po návrate pokračoval v kritizovaní cisárskeho dvora, za čo si opäť vyslúžil  
najprv domáce väzenie a potom vyhnanstvo v Kukuze (dnešné Göksum v stredovýchodnom Turecku). Tam 
žil tri roky, ale tvrdé podmienky vyhnanstva ho nezlomili. Napísal veľa listov, v ktorých posilňoval svojich 
veriacich.  Postupom času začali  za ním prichádzať ľudia v čoraz väčšom počte.  Cisár sa dozvedel  aj  o 
patriarchových kontaktoch s pápežom Inocentom I., a tak ho rozkázal odviesť do ťažko dostupného miesta  
Pitiontu na východnom pobreží Čierneho mora. Oslabeného biskupa čakala tisícpäťsto kilometrov dlhá a 
náročná cesta. Tá sa začala v druhej polovici augusta 407. Štrnásteho septembra Jána Zlatoústeho celkom 
opustili sily a zrútil sa na zem. Sprievodcovia ho odniesli do blízkeho malého chrámu v Komane (blízko 
dnešného mesta Tokat v severnom Turecku). Zomierajúci patriarcha ešte mohol prijať Eucharistiu a jeho 
posledné slová boli: „Sláva Bohu za všetko“. Na mieste ho pochovali do hrobu k mučeníkovi sv. Baziliskovi.  
V roku 438 previezli jeho ostatky do Carihradu. Od konca stredoveku, a najmä po dobytí Carihradu Turkami  
(r. 1453) je osud svätcových pozostatkov neistý. Rím a mnohé iné miesta západnej i východnej Cirkvi tvrdia,  
že  majú  relikvie  tohto  významného  muža.  Po  sv.  Jánovi  Zlatoústom sa  zachovala  úctyhodná  literárna 
pozostalosť. Jej jadrom je niekoľko sto kázni, ktoré vyvolávali obdiv jeho súčasníkov i neskorších generácii.  
Najväčšia časť kázaní sú homílie k textom Svätého písma. Tak sa zachovalo 67 homílii ku knihe Genezis; 90 
k evanjeliu podľa Matúša; 88 k Jánovmu evanjeliu; 58 k žalmom; 55 ku Skutkom apoštolov a 32 k listom sv. 
Pavla. Panegyrické čiže oslavné kázne venoval postavám Starého i Nového zákona (Makabejskí bratia, sv.  
Pavol), ako aj cirkevným osobnostiam. V niektorých kázňach bránil pravú kresťanskú vieru proti židom či 
ariánom. Liturgicky cenné sú kázne na veľké sviatky cirkevného roku a katechetické príhovory čakateľom 
krstu, ako aj novokrstencom. Podľa neskoršej východocirkevnej tradície jeho meno nesie aj najpoužívanejší  
formulár  eucharistickej  bohoslužby  byzantskej  Cirkvi  („Božská  liturgia  nášho  otca  svätého  Jána 
Zlatoústeho“).  Ale  vážni  historici  sú  v  tejto  veci  zdržanliví.  Poukazujú  na  to,  že  základy  uvedenej  
bohoslužby vznikli pred Jánom Zlatoústym, kým konečnú podobu jej dal patriarcha Filoteos Kokkinos v 14.  
storočí.1
1 Por.  J. N. D. Kelly:  Złote Usta Jan Chryzostom – asceta,  kaznodzieja,  biskup.Przekład K. Krakowczyk,  Homini  
Bydgoszcz 2001, passim; J. Gadžega: Žizneopisanie sv. J. Zlatousta i razbor jego trudov; Škoľnoj pomošči Užgorod,  
1936, passim; R. Ondruš: Blízki Bohu i ľuďom; SSV Trnava – Tatran Bratislava 1991, s. 490-496; A. Čížek: Synaxár – 
životy svätých; Spolok biskupa P. P. Gojdiča Prešov 1998, s. 77-81.
www.zoe.sk 

Iný životopis Jána Zlatoústeho:

Vatikán: katechézy Benedikta XVI. – V katechéze na dnešnej generálnej audiencii sa pápež Benedikt XVI. 
venoval osobnosti sv. Jána Chryzostoma, nazývaného “zlatoústy” vďaka jeho výrečnosti a dielam. Dnes sa  
sústredil na roky, ktoré svätec strávil v Antiochii. Narodil sa v roku 349 v sýrskej Antiochii (dnešnej Antakyi  
na juhu Turecka), ako kňaz pôsobil asi 11 rokov, až do roku 397, keď sa stal biskupom Konštantinopolu a 
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vykonával svoju službu v hlavnom meste impéria. Začiatkom piateho storočia krátko po sebe nasledovali dva 
pobyty v exile, v rokoch 403 a 407.
“Odkedy mu v ranom veku zomrel otec, žil s matkou Antusou, ktorá mu vštepila znamenitú ľudskú citlivosť  
a hlbokú kresťanskú vieru. Absolvujúc nižšie a vyššie štúdiá, korunované kurzmi filozofie a rétoriky, mal za  
učiteľa pohana Libania, najslávnejšieho rétora doby. V jeho škole sa Ján stal najväčším rečníkom neskorého 
gréckeho staroveku.  Pokrstený bol  v roku 368 a cirkevnú formáciu prijal  od biskupa Meletia,  ktorý ho 
ustanovil za lektora. Toto znamenalo oficiálny Chryzostomov vstup do cirkevného diania. V rokoch 367 –  
372  navštevoval  seminár  v  Antiochii  spolu  so  skupinou  mladých,  z  ktorých  niekoľkí  sa  neskôr  stali  
biskupmi,  pod vedením slávneho exegétu Diodora z  Tarzu,  ktorý Jána zasvätil  do historicko-literárnych  
exegéz, charakteristických pre antiochijskú tradíciu.” 
Ako uviedol Svätý Otec, po skončení štúdií sa Ján Zlatoústy odobral medzi pustovníkov na hore Silpius, kde 
sa venoval čítaniu Svätého Písma a premýšľaniu nad Božím slovom.
“Pokračoval  v samote  aj  počas  ďalších dvoch rokov,  ktoré prežil  sám v jaskyni  pod vedením staršieho 
mnícha. V tom čase sa úplne odovzdal rozjímaniu nad Kristovými zákonmi, evanjeliami a zvlášť nad Listami  
sv. Pavla. Keď ochorel a nedokázal sa o seba sám postarať, musel sa vrátiť do kresťanského spoločenstva v  
Antiochii (por. Palladio, Vita 5). Pán – vysvetľuje autor životopisu – zasiahol chorobou v pravom čase, aby 
umožnil Jánovi nasledovať svoje skutočné povolanie.” 
Podľa Benedikta XVI. intímny vzťah s Božím slovom, zušľachťovaný rokmi pustovníckeho života, v Jánovi 
dozrel v neodolateľnú potrebu ohlasovať evanjelium, dávať ostatným to, čo získal počas rokov rozjímania.  
“Urobilo ho to ideálnym misionárom, zapálenou dušou v pastoračnej starostlivosti.” V rokoch 378-79 sa Ján 
vrátil do mesta. V roku 381 sa stal diakonom a o 5 rokov neskôr kňazom a postupne nadobúdal povesť  
známeho kazateľa v kostoloch. 
“Prednášal  homílie  proti  ariánom,  nasledované  pamätnými  homíliami  o  antiochijských  mučeníkoch  a 
ďalšími o hlavných liturgických sviatkoch. Išlo o veľké vyučovanie viery v Krista aj vo svetle jeho svätých.  
Rok  387  bol  Jánovým “hrdinským rokom”,  v  ktorom sa  uskutočnila  tzv.  “vzbura  sôch”.  Ľud  strhával 
cisárske sochy na znak protestu proti zvyšovaniu daní. Ako vidíme, niektoré veci v dejinách sa nemenia! V  
dňoch pôstu a tiesne, spôsobenej doliehajúcimi trestmi zo strany cisára, predniesol 22 úderných homílií o  
sochách, zameraných na pokánie a obrátenie.”
Pokiaľ  ide  o  literárnu  tvorbu,  Ján  Zlatoústy  je  považovaný  za  jedného  z  najplodnejších  otcov  Cirkvi. 
Pripisuje sa mu 17 traktátov, viac ako 700 pôvodných homílií, komentárov k sv. Matúšovi a sv. Pavlovi a  
241 spisov. Ako uvádza Benedikt XVI., nebol mysliteľským teológom. Prednášal však tradičnú náuku, v 
ktorej  mala  pevné  miesto  Cirkev,  aj  v  období  teologických  kontroverzií,  vyvolaných  predovšetkým 
arianizmom,  ktorý  popieral  božskosť  Krista.  Je  teda  dôveryhodným  svedkom  dogmatického  rozvoja,  
dosiahnutého  cirkvou  IV.  –  V.  storočia.  Pred  smrťou  napísal,  že  hodnota  človeka  spočíva  v  “presnom 
poznaní skutočnej náuky a v poctivosti života” (List z exilu). Tieto dve veci, poznanie pravdy a poctivosť 
života, kráčajú ruka v ruke: poznanie sa musí premieňať do života. Všetky Jánove príhovory boli zamerané 
na to, aby vo veriacich rozvíjali precvičovanie inteligencie, pravého rozumu, aby pochopili a pretavili do 
praxe morálne a duchovné nároky viery. Ako uviedol Svätý Otec, Ján Zlatoústy si dal záležať, aby jeho spisy 
prispievali  k  celkovému  rozvoju  človeka  v  dimenzii  fyzickej,  intelektuálnej  a  náboženskej.  Rôzne  fázy 
vývoja prirovnáva k mnohým moriam, ktoré tvoria oceán a prvé z týchto morí predstavuje detstvo.
“Už od toho najnižšieho veku vystrojte deti duchovnými zbraňami a učte ich, ako sa rukou robí znamenie na  
čele (Homília 12,7)… Po detstve nasleduje more dospievania, kde vejú silné vetry… pretože v nás rastie  
telesná žiadostivosť” (Homília 81,5). Napokon prichádzajú zasnúbenie a manželstvo: “Po mladosti nasleduje  
vek zrelosti, v ktorej sa k slovu dostáva rodina – je tu čas hľadania manželky” (ibid)… Keď sa narodí prvé 
dieťa, je “ako most; všetci traja sa stanú jedným telom, pretože dieťa spája obe časti” (Homília 12,5) a všetci  
traja tvoria “jednu rodinu, malú Cirkev” (Homília 20,6).”
Ako uviedol Svätý Otec,  pastoračný plán Jána Zlatoústeho bol  vložený do života Cirkvi,  v ktorej laickí  
veriaci prijatím krstu na seba berú “úrad kňazský, kráľovský a prorocký”. 
“Odtiaľ  pramení  základná  povinnosť  poslania,  pretože  každý  je  do  istej  miery  zodpovedný  za  spásu 
ostatných: “Toto je princíp nášho spoločenského života… nezaujímať sa iba o seba!” (Homília 9,2 o Knihe  
Genezis). Všetko sa rozvíja medzi dvomi pólmi, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu: veľkou Cirkvou a “malou 
Cirkvou”, ktorou je rodina.”

„Drahí bratia a sestry,
dnes pokračujeme v našom premýšľaní o sv. Jánovi Zlatoústom. Po období, strávenom v Antiochii, bol v 
roku 397 menovaný biskupom Konštantinopolu, hlavného mesta Východorímskej ríše. Už od začiatku Ján 
pripravoval reformu svojej Cirkvi: strohosť biskupského sídla mala byť príkladom pre všetkých – klérus, 



vdovy, mníchov, ľudí z dvora a bohatých. Bohužiaľ, nie málo z nich, nespokojných s jeho rozhodnutiami, sa 
od neho vzdialilo. Štedrý k chudobným bol Ján nazývaný aj „almužníkom“. Ako pozorný správca vskutku 
dokázal vytvoriť veľmi cenené charitatívne diela. Podnikavosť v najrôznejších oblastiach z neho urobila pre 
mnohých nebezpečného rivala. On však ako skutočný pastier ku všetkým pristupoval veľmi srdečným a 
otcovským spôsobom. Obzvlášť pozorne sa správal voči ženám a ešte viac, pokiaľ išlo o manželstvo a 
rodinu. Pozýval veriacich, aby sa zúčastňovali na liturgickom živote, ktorý on so svojou geniálnou 
kreatívnosťou urobil krásnym a príťažlivým. 
Napriek dobrému srdcu nemal pokojný život. Pastier hlavného mesta impéria bol často zatiahnutý do 
politických záležitostí a intríg kvôli svojim vzťahom s občianskymi autoritami a inštitúciami. Pokiaľ ide o 
cirkevné otázky, v Ázii v roku 401 zosadil šesť nehodných biskupov a preto bol obvinený z prekračovania 
svojich právomocí a stal sa terčom mnohých obvinení. Ďalšou zámienkou proti nemu bola prítomnosť 
niekoľkých egyptských mníchov, exkomunikovaných patriarchom Teofilom z Alexandrie, ktorí sa utiahli do 
Konštantinopolu. Ďalšia živá polemika bola spôsobená kritikou, ktorú Ján Zlatoústy vzniesol proti cisárovnej 
Eudossii a jej kurtizánam, ktoré na ňu reagovali jeho diskreditáciou a urážkami. Toto sa zavŕšilo zbavením 
Jána úradu počas synody, organizovanej samotným patriarchom Teofilom v roku 403 s nasledovným 
odsúdením ku krátkemu vyhnanstvu. Po jeho návrate nepriateľstvo, ktoré voči nemu vypuklo kvôli jeho 
nesúhlasu s oslavami kultu cisárovnej, ktoré biskup považoval za pohanské a príliš okázalé, a kvôli vyhnaniu 
kňazov, ktorí sa starali o udeľovanie krstu počas veľkonočnej vigílie v roku 404, spôsobilo prenasledovanie 
Zlatoústeho a jeho nasledovníkov, nazývaných „johaniti“. 
Ján preto písomne oznámil tieto skutočnosti biskupovi Ríma Inocentovi I., ale už bolo príliš neskoro. V roku 
406 sa znova musel uchýliť do vyhnanstva, tentokrát v Cucuse v Arménsku. Pápež bol presvedčený o jeho 
nevine, ale nebolo v jeho možnostiach pomôcť mu. Ani Koncil, chcený Rímom na upokojenie medzi dvomi 
časťami impéria a ich cirkvami, sa nemohol uskutočniť. Jeho odchod z Cucusy do Pýtia, kam sa nikdy 
nedostal, mal zabrániť návštevám veriacich a zlomiť odpor pokoreného vyhnanca: Odsúdenie na pobyt v 
exile bolo v skutočnosti odsúdením na smrť! Sú dojímavé mnohé jeho listy z exilu, v ktorých Ján prejavuje 
svoju pastoračnú starosť so zdôraznením svojej účasti a bolesti kvôli prenasledovaniu svojich verných. Jeho 
cesta k smrti sa zastavila v Comane v Ponte. Tu bol zomierajúci Ján prinesený do kaplnky mučeníka sv. 
Baziliška, kde odovzdal ducha Bohu a bol pochovaný, ako mučeník vedľa mučeníka (Palladius, Vita 119). 
Bol práve 14. september 407, čiže sviatok Povýšenia Svätého Kríža. Rehabilitoval ho v roku 438 Teodózius 
II. Relikvie svätého biskupa, dovtedy uložené v chráme apoštolov v Konštantinopole, boli prenesené v roku 
1204 do Ríma, do pôvodnej Konštantínovej baziliky a teraz ležia v kaplnke Chóru kanonikov v Bazilike sv. 
Petra. 24. augusta 2004 bola značná časť z nich darovaná pápežom Jánom Pavlom II. patriarchovi 
Konštantinopolu Bartolomejovi I. Liturgická slávnosť svätého sa slávi 13. septembra. Blahoslavený Ján 
XXIII. ho vyhlásil za patróna II. vatikánskeho koncilu.
O Jánovi Zlatoústom sa hovorilo, že keď zastával svoj úrad v Novom Ríme, čiže v Konštantinopole, Boh v 
ňom ukázal druhého Pavla, učiteľa národov. Vskutku, v Jánovi Zlatoústom bola podstatná jednota myšlienok 
a skutkov v Antiochii, ako aj v Konštantinopole. Zmenili sa iba úlohy a situácie. Meditujúc o ôsmich dielach, 
postupne vytvorených Bohom počas prvých šiestich dní, opísaných v knihe Genesis, chce Ján Zlatoústy 
priviesť veriacich od stvorenstva k Stvoriteľovi. „Je veľmi dobré,“ hovorí, „poznať, čo je stvorenie a čo je 
Stvoriteľ“. Ukazuje nám krásu stvorenstva a viditeľnosť Boha vo svojom stvorení, ktoré sa tým stáva akoby 
„schodmi“ výstupu k Bohu, aby sme ho spoznali. Ale k tomuto prvému kroku pripája aj druhý: tento Boh – 
Stvoriteľ je aj Bohom zhovievavosti (synkatabasis). My sme slabí v našom „výstupe“, naše oči slabo vidia a 
tak sa Boh stáva Bohom zhovievavosti, ktorý ľuďom, ktorí padli a ktorí sú cudzincami, posiela list a tým je 
Sväté Písmo, keďže stvorenie a Písmo sa dopĺňajú. Vo svetle Písma, toho listu, ktorý nám Boh daroval, 
môžeme dešifrovať stvorenie. Boh je nazývaný „nežným Otcom“ (philostorgios) (ibid.), lekárom duší 
(Homília 40,3 o Genesis), matkou (ibid.) a citlivým priateľom (O prozreteľnosti 8,11-12). No k tomuto 
druhému kroku – najskôr k stvoreniu ako schodom k Bohu a potom zhovievavosti Boha kvôli listu, ktorý 
nám dal, čiže Svätému Písmu – pridáva ešte tretí krok. Boh nám nielen posiela list: v skutočnosti zostupuje 
on sám, vteľuje sa, stáva sa skutočne „Boh s nami“, náš brat až na smrť na kríži. A k týmto trom krokom – 
Boh, viditeľný v stvorení, Boh nám dáva list, Boh zostupuje a stáva sa jedným z nás – napokon pripája ešte 
štvrtý krok. V kresťanskom živote a konaní životným a dynamickým princípom je Duch Svätý (Pneuma), 
ktorý obnovuje tvárnosť zeme. Boh vstupuje do našej vlastnej existencie skrze Ducha Svätého a zvnútra 
premieňa naše srdce.
Na tomto pozadí priamo v Konštantinopole Ján v komentári na pokračovanie o Skutkoch apoštolov navrhuje 
model prvotnej Cirkvi (Skutky 4, 32-37) ako model pre spoločnosť, rozvinúc akúsi sociálnu „utópiu“ 
(takmer akási „dokonalá spoločnosť“). Išlo by vskutku o danie kresťanskej duše a tváre spoločnosti. Inými 
slovami – Zlatoústy pochopil, že nie je dostatočné dávať almužnu, pomáhať chudobným z času na čas, ale je 



nevyhnutné vytvoriť novú štruktúru, nový model spoločnosti. Model, založený na myšlienkach Nového 
zákona. Je to nová spoločnosť, ktorá sa zjavuje v rodiacej sa Cirkvi, a tak sa Ján Zlatoústy skutočne stáva 
jedným z veľkých otcov sociálnej náuky Cirkvi: Stará myšlienka o gréckej „polis“ je nahradená novou o 
spoločnosti, riadenej kresťanskou vierou. Zlatoústy zdôrazňoval spolu so svätým Pavlom (por. 1 Kor 8,11) 
prvenstvo jednotlivého kresťana, osoby ako takej, ba aj otroka a chudobného. Jeho predstava tak opravuje 
tradičný pohľad na grécku „polis“, čiže na spoločnosť, v ktorej veľká časť populácie bola zbavená 
občianskych práv, zatiaľ čo v kresťanskej spoločnosti sú všetci bratmi a sestrami s rovnakými právami. 
Primát osoby je tiež dôsledkom skutočnosti, že vychádzajúc z nej sa vytvára spoločnosť, zatiaľ čo v gréckej 
„polis“ bola vlasť nad jednotlivcom, ktorý bol úplne podriadený spoločnosti ako celku. Tak so Zlatoústym 
začína pohľad na spoločnosť, formovanú kresťanským svedomím. A ono nám hovorí, že naša „polis“ je iná, 
„naša vlasť je v nebesiach“ (Flp 3,20) a táto naša vlasť, aj tu na zemi, nás všetkých robí rovnakými, bratmi a 
sestrami a zaväzuje nás k solidarite. 
Na konci svojho života v exile pri hraniciach Arménska, „najodľahlejšom mieste sveta“, Ján vracajúc sa k 
svojej prvej kázni z roku 386 znovu otvára tému jemu tak veľmi blízku, o Božom pláne, týkajúcom sa 
ľudstva: Je to plán „nevysloviteľný a nepochopiteľný“, ale istotne riadený Ním s láskou (por. O 
prozreteľnosti 2,6). Toto je naša istota. Aj keď nemôžeme rozlúštiť detaily osobnej či spoločnej histórie, 
vieme, že Boží plán je vždy inšpirovaný jeho láskou. Tak, napriek svojmu utrpeniu, Zlatoústy opäť 
potvrdzuje myšlienku, že Boh miluje každého z nás nekonečnou láskou a kvôli tomu chce spásu všetkých. 
Zo svojej strany svätý biskup spolupracoval veľmi účinne s týmto plánom spásy, bez toho, aby sa šetril, 
počas celého svojho života. Považoval vskutku za konečný cieľ svojej existencie Božiu slávu. Túto 
myšlienku nám zanechal ako svoj posledný testament: „Sláva Bohu za všetko!“ (Palladius, Vita 11).“
www.rad  iovaticana  . 

Základná podtéma
► 2.6 Boh čaká na ľudské „ÁNO“ 

- možno dopniť ikonu Zvestovania Bohorodičke alebo „Nevyčerpateľná čaša“.

Príloha komentárov pre učiteľa
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke

Anjel Gabriel  sa gestom komunikácie zvestovania obracia 
na  Pannu,  ktorá  predstavuje  celé  ľudstvo.  Panna  má  sklonenú 
hlavu.  Tento  postoj  poukazuje  na  prijatie,  na  vyprázdnenie. 
Niektorí  Otcovia  tvrdia,  že  je  to  gesto panenstva.  Panenstvo  je 
znakom,  ktorým sa  prvé  miesto  prenecháva  inému:  ja  nie  som 
pôvodcom života; rob ty, Pane. Anjelov pozdrav k Márii (Lk 1,30) 
je  slovný zvrat  semitskej  milostnej  poézie.  Anjelove slová teda 
vyjadrujú:  Mária,  páčiš  sa  Pánovi,  cíti  sa  s tebou veľmi  dobre. 
Raduj sa z toho. Prečo sa Pán cíti s Máriou dobre? Lebo Mária mu 
prenechala miesto, vyprázdnila sa a umožnila, aby on mohol prísť. 

Anjel, nebeská bytosť, zišiel na zem, lebo zem – v tomto 
prípade  Theotokos –  je  povolaná,  aby  sa  stala  nebeským 
príbytkom.  Takže  táto  scéna  je  umiestnená  do  posvätného 
prostredia.  Starý  chrám  je  prekonaný,  ona  sama  –  zatienená 
Duchom – sa  stane chrámom Najvyššieho.  Mária  drží  v rukách 
červenú niť. Za týmto je hlboká teológia. Mária sa snaží zobraziť 

to, čo počuje, preto tká obraz, čiže telo Božiemu Slovu. Niť, ktorou Panna tká Kristovo telo, je červená, lebo 
červená farba predstavuje božskosť. Mária je naopak zobrazená v zelenej a modrej farbe, čo znamená, že 
Mária  je  stvorenie  (pozemskosť,  človečenstvo).  Zelená  je  farbou  zeme  a modrá  je  farbou  ľudskej 
prirodzenosti. Mária má oblečený červený plášť, čo naznačuje, že Kristus ju zbožštil, lebo ona ho prijala,  
dala mu miesto. Táto niť preto nie je len niťou Kristovho tela, ale aj niťou jej tela. Tým, že Mária dala miesto 
Slovu, je spasená.
Zdroj: ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2004.
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Príloha komentárov pre učiteľa
Nevyčerpateľná čaša (csl. Neupivajémaja čáša)

Svätá ikona s názvom  „Nevyčerpateľná čaša“ sa stala známou v roku 1878,  keď bol před ňou zázračne 
uzdravený istý vojak v Rusku. 
Nevyčerpateľná čaša   z ikonografického hľadiska patrí k typu jedného z najstarobylejších zobrazení Božej 
Matky,  k „Orante“,  teda Bohorodička s pozdvihnutými  rukami,  pred ktorou je zobrazený Kristus, ibaže 
Božie  dieťa  je  nakreslené  tak,  že  stojí  v čaši.  Čaša  so  žehnajúcim Božím 
Dieťaťom  je  čaša  prijímania,  čaša  Eucharistie,  ktorá  je  pre  tých,  čo  k nej 
s vierou  pristupujú,  prameňom všetkého  požehnania,  darovaného  hriešnemu 
ľudskému rodu vykupiteľským zápasom nášho Pána Ježiša Krista. Táto čaša je 
skutočne  nevyčerpateľná,  resp.  taká,  ktorú  nemožno  vypiť  do  dna,  lebo  jej 
Baránok  „sa  ustavične  požíva,  ale  nikdy  ho  neubúda“.  A  Božia  Matka 
s pozdvihnutými  prečistými rukami, sťa mocný veľkňaz, sprostredkúva Bohu 
túto obetu – svojho zabitého Syna, ktorý z jej prečistej krvi prijal telo a krv – 
na nebeský žertveník za spásu celého světa a ponúka ju za pokrm veriacim.  
Ona  sa  modlí  za  všetkých  hriešnikov,  túži  po  spáse  všetkých,  a  namiesto 
nízkych  a  nečivých  náruživostí  pozýva  k nevyčerpateľnému  prameňu 
duchovnej  radosti  a  potechy.  Ona  hlása,  že  nevyčerpateľná  čaša  nebeskej 
pomoci  a milosrdenstva je  pripravená pre  každého núdzneho.  Oslava ikony 
Božej Matky „Nevyčerpateľná čaša“ sa koná 5. mája (v niektorých miestych cirkvách).

Zdroj: Akatisty. Nevyčerpateľná čaša. Matka ustavičnej pomoci. Gréckokatolícka eparchia Košice, 2010. 

Prehlbujúca podtéma
►  Slovo sa stalo Telom 

- možno doplniť hymnus „S nami Boh“ (CD „Tebe, Pane“, Zbor a skupina zboru sv. Romana 
Sládkopevca, Vydavateľstvo Petra, Prešov  2000.)
- možno doplniť: ikona Narodenia Ježiša Krista

Príloha komentárov pre učiteľa
Narodenie Pána - výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu

 Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (ľudovo nazývaný 
Vianoce,  cirkevnoslovansky  Roždestvo)  patrí  k  najväčším  sviatkom 
cirkevného roku. To vidno už z toho, že cirkev nám ako prípravu na tento 
sviatok (a sviatok  Bohozjavenia) určuje 40-dňový pôst, ktorý sa ľudovo 
nazýva Filipovka. (Jeho ľudový názov vznikol z toho, že sa začína deň po 
sviatku sv.  Filipa,  inak s týmto  apoštolom nemá nič  spoločné.)  Viac o 
pôste pred sviatkom Narodenia Pána (Filipovke) sa môžete dočítať tu.
Narodenie Ježiša Krista sa na Východe slávilo najprv spolu so sviatkom 
Bohozjavenia  6.  januára.  Podnes  to  tak  je  v  niektorých  východných 
cirkvách (predchalkedónskych). Od 4. storočia sa Narodenie Pána slávi aj 
na Východe 25. decembra podľa rímskeho vzoru. (Podrobnejšie o tom sa 
dočítate tu.)
26. decembra sa slávi druhý deň sviatku, označovaný ako Zhromaždenie 

k presvätej Bohorodičke (Zbor presvätej Bohorodičky)  (liturgicky to nie je veľký sviatok, iba malý,  tzv.  
šestiričný s veľkým slavoslovím). V našej cirkvi je zvykom, že po hlavnom sviatku sa na ďalší deň slávia tí,  
ktorí sú so sviatkom nejakým spôsobom spojení, preto 26. decembra slávime Zhromaždenie na česť/ku cti  
presv. Bohorodičky. (Podobne po Bohozjavení 7. januára slávime Zhromaždenie k sv. Jánovi Predchodcovi.)
Obsahom sviatku je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa stáva človek, 
prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať účasť na  



Božom živote,  teda aby človek mohol  byť  zbožštený (theosis).  Narodenie Ježiša oslavujeme v kontexte  
celého  plánu  spásy  (a  len  v  tejto  súvislosti  má  zmysel),  preto  sa  v  bohoslužobných  textoch  popri  
narodení/vtelení spomína aj Kristova smrť, vzkriesenie, vykúpenie ľudstva z hriechu... 
Dôležitým aspektom sviatku je zjavenie sa Boha ľuďom. Boh sa zjavil človeku, aby mu zvestoval svoj plán  
spásy a ukázal svoju lásku (najprv mágom hviezdou a pastierom skrze ohlasovanie anjela, neskôr pri Jordáne 
hlas z neba – preto sa aj pôvodne tieto sviatky slávili spolu).
Kristus sa  stáva dieťaťom,  prichádza na svet  v  jaskyni,  ktorá slúžila  ako maštaľ  pre dobytok.  Stáva sa  
poníženým a bezbranným – a takým je celý svoj život až po smrť na kríži – ako dieťa, ktoré sa nedokáže  
brániť a nedokáže ublížiť. Vydáva sa do rúk ľuďom už pri svojom narodení, tak ako raz bude vydaný do rúk 
ľuďom pri ukrižovaní.
To veľmi pekne vystihuje spev z proroka Izaiáša, ktorý spievame na Veľkom povečerí:

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Čujte všetky diaľavy zeme! Mocní sveta, kajajte sa, lebo s nami Boh! S nami Boh...
Ľud, čo prebýval v temnotách, uzrie veľké Svetlo. Vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko,  
lebo s nami Boh. S nami Boh...
Lebo chlapček narodil sa nám a Syn je nám daný – a bude kniežstvo na jeho pleci, lebo s nami Boh!
Prináša dokonalý pokoj a jeho meno je Anjel veľkej rady, lebo s nami Boh!
On je Zázračný radca, Boh mocný, Vládca, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, lebo s nami Boh!

Ďalšie dôležité myšlienky sú vyjadrené v tropári predsviatku (spieva sa napríklad na cárskych časoch):
Keď Mária nosila v lone dieťa počaté bez muža,  *  dala sa zapísať v Betleheme  *  spolu so starcom  
Jozefom,  *  lebo pochádzala z Dávidovho rodu.  *  Nadišiel čas pôrodu, a nikde nebolo príbytku,  *  
no jaskyňa sa ukázala Kráľovnej ako nádherný palác.  *  Rodí sa Kristus,  **  aby vzkriesil kedysi  
padnutý obraz.

Zaujímavým detailom je fakt, že v našich bohoslužobných textoch sa všade hovorí o jaskyni – Ježiš sa totiž  
podľa tradície narodil v jaskyni (a nie v dome). V tom kraji sú jaskyne, ktoré sa používali ako útulok pre 
zvieratá. To má aj svoj prorocký význam, o čom bude reč neskôr pri výklade ikony Narodenia.
K novonarodenému Kristovi podľa správ evanjelia prichádzajú mudrci. V gréčtine sú označení ako magoi – 
mágovia  (nie  králi,  to  je  až  veľmi  neskorá  tradícia).  Boli  to  vzdelanci,  astrológovia,  astronómovia,  
prírodovedci (niečo ako stredovekí  alchymisti,  nielen v negatívnom slova zmysle).  Narodenie Krista ich 
priviedlo k pravému poznaniu, ako to krásne vystihuje tropár sviatku (prinášame doslovný preklad):  Tvoje  
narodenie Kriste Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti, lebo v ňom tí, čo slúžili hviezdam, boli hviezdou  
poučení, že sa majú klaňať tebe, Slnku spravodlivosti, a  poznať teba z výšin východu. Pane, sláva tebe.
Zlato, kadidlo, myrha, ktoré priniesli títo mudrci-mágovia Ježišovi, sa vysvetľujú ako kráľovské dary. Ale  
možno by mohli označovať aj zlato ako dar kráľovi, kadidlo ako dar veľkňazovi (odkazuje na obetu) a myrha 
ako prorokovi (pomazanie). Myrha by však mohla byť aj pohrebná masť – ako náznak toho, že Boží Syn sa  
narodil ako človek nato, aby zomrel za naše hriechy.
Ďalším zaujímavým faktom je, Jozef bol už dosť starý a bol vdovec – vieme to z prastarej tradície, ktorej sa 
drží celá byzantská cirkev. Jozef bol vdovec a mal aj deti z prvého manželstva (Ježišovi bratia spomínaní  
viac  ráz  v  evanjeliách).  Pred  Ježišovým narodením dokonca,  podľa  niektorých  bohoslužobných  textov 
(naznačuje to aj Biblia – Mt 1, 18-19), bojoval s pochybnosťami. Ilustrujú to tieto dve stichiry z cárskych  
časov:

Toto hovorí Jozef Panne:  *  Mária, aké to dielo vidím v tebe?  *  Nechápem     a čudujem sa, môj  
rozum žasne.  *  Čím skôr odo mňa potajomky odíď!  *  Mária, aké to dielo vidím v tebe?  *  Miesto  
cti hanba, miesto veselosti zármutok,  *  namiesto chvály si mi priniesla potupu.  *  Nestrpím už  
ľudské urážky.  *  Veď bezúhonnú som ťa prijal od kňazov z Pánovho chrámu,  **  a čo vidno?! 
Keď Jozef  kráčal  do Betlehema a trápil sa,  *  volala si  naňho, Panna:  *  Prečo sa rmútiš a  
znepokojuješ, keď ma vidíš tehotnú  *  a vôbec nepoznáš bázeň vzbudzujúce tajomstvo, ktoré je vo  
mne?!  *  Spoznaj neuveriteľné a už odlož všetok strach,  *  veď ten, kto teraz pre milosrdenstvo  
zostupuje v mojom lone na zem,  *    je Boh, hoci prijal telo.  *  Uvidíš ho narodiť sa tak, ako sa  
blahosklonne rozhodol.   *   Naplní  ťa radosť  a pokloníš  sa mu ako svojmu Tvorcovi.   *   Jeho  
neprestajne ospevujú anjeli  **  a oslavujú ho s Otcom a so Svätým Duchom.

 Ikona sviatku
V jej  strede je  Kristus,  ktorý leží  v  obdĺžnikovej  sťaby truhličke v čiernej  jaskyni.  Jaskyňa  znázorňuje 
temnotu, v ktorej bol svet; Kristus prišiel do tejto temnoty ako Slnko spravodlivosti. Jaskyňa je zároveň aj  
predobrazom hrobu, do ktorého bude Ježiš pochovaný po ukrižovaní. Okrem toho je Kristus uložený akoby v 



rakvičke a zabalený podobne ako mŕtvola. To všetko odkazuje na to, že Ježiš prišiel na svet nato, aby sa  
obetoval za nás. Niektorí tiež hovoria, že rakvička odkazuje na košík, v ktorom sa Mojžiš zachránil z Nílu.
Jasle pre dobytok nám ukazujú, že Kristus sa ponížil (gr. kenosis, csl. istoščánije), a to až medzi zvieratá.  
Človek sa totiž hriechom ponížil na úroveň zvieraťa, preto Kristus sa takto znižuje k nemu – je položený 
medzi  zvieratami.  Na mnohých ikonách je Ježišovo poníženie zvýraznené aj tým, že Ježiš je najmenšou  
postavou na ikone. (Naopak Bohorodička je najväčšia, častokrát výrazne väčšia ako ostatné postavy.)
V cirkevnoslovanských bohoslužobných textoch je pekne zachovaná slovná hra, ktorá používa protiklady 
termínov Slovo a bezslovesnyj. Bezslovesnyj označuje toho, čo nemá rozum (zvieratá a aj človek v hriechu),  
ale  aj  toho,  čo  nemá  slov,  nevie  hovoriť  (teda  Ježiš  –  maličké  dieťa).  Kristus  –  Božie  Slovo sa  stáva 
bezslovesnyj  (dieťa-nemluvňa),  aby  sa  priblížil  nám,  ktorí  sme  sa  hriechom stali  bezslovesnými  (teda 
zvieratami,  nerozumnými).  Kristus  –  Božie  Slovo  sa  dáva  uložiť  „v  jasli  bezslovesnych“  –  do  jasieľ  
nemúdrych, dobytka.

Vôl a osol v jaskyni odkazujú na Izaiášovo proroctvo (Iz 1, 3): „Vôl si pozná gazdu a osol jasle 
svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“
Bohorodička je často znázornená v polosede alebo sede, čo naznačuje, že rodila bez bolestí, nie je zničená z  
pôrodu – lebo na tento pôrod sa nevzťahovalo Gn 3, 16: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v 
bolesti  budeš  rodiť  deti  ...“  Na  niektorých ikonách je  dokonca  Bohorodička  znázornená,  ako  sa  klania  
svojmu synovi.

Hore sú znázornení anjeli, niektorí zvestujú pastierom radostnú zvesť a iní sa klaňajú narodenému 
Božiemu Synovi. Niekedy majú anjeli na znak úcty zahalené ruky. 

Mudrci-mágovia sú často na koňoch a na hlavách majú perzské čapičky. Traduje sa, že keď perzské  
vojská plienili Svätú zem, vtrhli aj do Chrámu Narodenia v Betleheme a uvideli na ikone týchto mudrcov s 
perzskými čiapkami, chrám nechali na pokoji. Títo mudrci-mágovia boli prví pohania, ktorí uverili v Krista 
(zatiaľ čo pastieri boli prví Židia, ktorí uverili v Ježiša).

Hviezda,  ktorá  ukazuje  zhora  na  novonarodeného  Božieho  Syna  má  často  tri  lúče  ako  symbol 
presvätej Trojice.V súvislosti s hviezdou, poučila mágov o narodení Ježiša Krista, je zaujímavé poukázať aj  
na fakt, že v staroveku si mnohí mysleli, že osud každého človeka je určený konšteláciou hviezd, pri ktorej  
sa narodí (aj dnes, žiaľ, niektorí týmto poverám veria). Ale keď sa narodil Kristus, tak aj hviezdy sa pohli a  
museli sa prispôsobiť  – jedna „zišla“ do Betlehema. 

Zaujímavým výjavom na ikone Narodenia je postava Jozefa sediaceho v rohu ikony.  Pri ňom je  
postava starca, ktorý sa s ním rozpráva. Podľa niektorých sedí Jozef v pochybnostiach a postava pri ňom je  
Pokušiteľ. Obraz Jozefa na Západe sa postupne začal dosť odlišovať od jeho obrazu na Východe, kde je  
vykreslený  ako  normálny  muž  s  pochybnosťami.  (Na  Západe  sa  traduje,  že  bol  panic.)  Na  niektorých  
ikonách je dokonca Bohorodička otočená k Jozefovi a nie k Ježišovi, čo označuje, že Mária je vždy tam, kde 
sú problémy či pochybnosti vo viere, ona stále stojí pri nás. Väčšina teológov je však proti výkladu, že muž  
zhovárajúci sa s Jozefom, je pokušiteľ. Skôr ide o proroka Izaiáša, ktorý prichádza k Jozefovi, ktorý ešte 
stále nerozumie tajomstvu. Izaiáš mu vysvetľuje, že teraz sa naplnilo jeho proroctvo o Panne, ktorá rodí syna 
Emanuela, čo znamená „S nami Boh“. (Iz 7,14n.)

V pravom dolnom rohu dve ženy – pôrodné asistentky kúpu malého Ježiša. Na niektorých väčších 
ikonách bývajú doplnené aj výjavy vraždenia betlehemských detičiek Herodesovými vojakmi a útek Jozefa,  
Márie a Ježiša do Egypta. 

Liturgický aspekt – ako oslavujeme Vianoce
Deň pred Narodením Pána (Predvečer) – teda 24.decembra zachovávame prísny pôst až do večera. (Ak tento 
deň pripadne na sobotu alebo nedeľu,  pôst  sa  presúva na piatok.)  V tento deň slávime ráno Kráľovské  
hodinky – Cárske časy. Na nich čítame žalmy a čítania zo Starého i Nového zákona, ktoré predpovedajú  
alebo ohlasujú Kristovo narodenie. Poobede sa potom slávi veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého s 
ôsmymi  starozákonnými  čítaniami,  ktoré  sa  vzťahujú  k  sviatku  Narodenia.  (Treba  podotknúť,  že  ak 
predvečer,  teda 24.  december  pripadne na sobotu alebo nedeľu,  vyzerá  usporiadanie bohoslužieb trochu  
inak.) Večer potom slávime Veľké povečerie s lítiou (požehnaním chleba, pšenice, vína a oleja). Niekde sa 
spolu s povečerím slávi hneď aj polnočnica a utiereň. Liturgia sviatku sa slávi 25. decembra doobeda spolu s 
mirovaním.
Na  niektorých  miestach  sa  u  gréckokatolíkov,  žiaľ,  rozšíril  zvyk  slúžiť  „polnočnú  liturgiu“  –  je  to  
neodôvodnené napodobňovanie latinskej praxe, čo je znakom istého komplexu; eucharistická liturgia sa má  
sláviť na samotný sviatok doobeda, nie v noci. Kiež sa Kristus narodí a rodí neustále aj v našich srdciach a 
skrze nás do celého tohto sveta.                                                                                          Zdroj: www.grkat.nfo.sk

http://www.grkat.nfo.sk/


Ikona Narodenia Pána
Obsah obrazu je širší  a sú v ňom v krátkosti  zhrnuté celé dejiny spásy.  Mudrci,  prichádzajúci z  

Východu, stúpajú nahor, smerom ku hviezdam. Sú symbolom ľudstva, ktoré hľadá stratený raj, symbolom 
výstupu mysle k Bohu. Boh je hore, lebo dvaja anjeli sa dívajú nahor. Je tam však ďalší anjel, ktorý má zrak  
obrátený k pastierom a oznamuje im, že sa zbytočnej usilujú vystúpiť na horu, veď prišla hodina, kedy sám 
Boh zostupuje z neba. Aby ho mohli vidieť, stačí byť čistého srdca. V pravej časti ikony je pastier, ktorý  
predstavuje vyvolený ľud, ktorý si vyhľadal sám Boh, ktorý teraz zostupuje ako Dobrý Pastier. V pravom 
dolnom rohu je zobrazený sv. Jozef v pochybnostiach a predstavuje večné váhanie nás všetkých. Dve múdre  
ženy, ktoré v ďalšej časti ikony umývajú novonarodeniatko, sú podľa apokryfných rozprávaní pripravené 
vydať svedectvo panenskému narodeniu Krista, ktorý prišiel na svet ako človek. Umývaním dieťaťa svedčia,  
že Ježiš je pravý človek. Nad jaskyňou je zobrazená hviezda, ktorá prišla do Betlehema. Keď sa narodil  
Kristus, musela sa pohnúť hviezda, lebo On určil  smer  jej pohybu.  Tak sa podľa Ignáca Antiochijského 
zničila každá astrológia, čiže neúprosná vláda osudu a pohanských zvyklostí, keď v Bohočloveku uznala 
Pána kozmických síl. 

Radosť  prítomnej  chvíle  je  narušená  smutnými  predtuchami.  Jaskyňa  má  tvar  hrobky,  jasle  sú 
hrobom, a plátno, v ktorom je zavinuté dieťa, je plátnom mŕtvych. Ježiš sa narodil, aby zomrel. Tvár Matky  
je plná smútku. Tragický osud Evy bol porodiť pre smrť, vždy vidieť svoje deti zomierať. Aj Mária rodí  
syna, ktorý je určený na smrť. Ak Boh chcel znovu stretnúť človeka, musel sa postaviť tam, kde človek hreší, 
kde je idol, na ktorý človek upriamuje svoj zrak. To, že Kristus prichádza a je uložený do jasieľ, dostáva  
veľký význam. Kristus sa ponižuje na úroveň, na ktorej ho človek môže nájsť, lebo tam sa človek určite vráti 
– k hriechu. No hriech je smrť, preto jasle sú aj sarkofágom.

Na druhej strane, smútok v ikonách nesmie nikdy zvíťaziť. Ak je tam bolesť, musíme vidieť jej účel  
a výsledok: celá kompozícia ukazuje prinavrátený rajský pokoj, ktorý je cieľom vtelenia. 
Zdroj: ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2004.

Ikona Narodenia Ježiša Krista
Životný príbeh každého človeka sa začína narodením a končí sa smrťou. V osobe Krista to bolo 

opačne. Jeho smrť bola prvá a život posledný. Písmo ho opisuje ako „Baránka na zabitie", ktorým bol už od 
počiatku sveta, (pórov, l Pi l, 18 - 21) Ako hovorí Caryll House-lander: „Betlehem je vnútornou podstatou 
Kalvárie, podobne ako snehová vločka je vnútornou podstatou vesmíru." Písmo, podobne ako kresťanská 
tradícia, ukazuje nám jasle a kríž ako dva protipóly Spasiteľovho života. „V osobe Bohočloveka," píše sv.  
Gregor Teológ, „Boh sa vtelil a človek zbožštil, lebo to, čo Pán neprijal na seba, to nie je uzdravené, ale to,  
čo sa spojilo s Bohom, je spasené." Tajomstvo vtelenia Božieho Syna je základným východiskom viery  
Cirkvi. Dôležitosť tajomstva vtelenia si uvedomoval aj sv. Cyril Jeruzalemský, ktorý argumentoval, že „ak je  
vtelenie Božieho Syna zdanlivé, potom aj spasenie človeka je zdanlivé." (Catech IV, 9)

Keď Siedmy všeobecný cirkevný snem v Nicei v r. 787 nariadil úctu k ikonám Krista, Bohorodičky,  
anjelov a svätých, opieral sa práve o tajomstvo vteleného Slova.

Ikona Kristovho narodenia patrí medzi najbohatšie komponované ikony v sujete aj v symbolike a tak 
poskytuje veľa podnetov na rozjímnie. Už v 3. storočí bolo vytvorených niekoľko prác s touto tematikou z  
mramoru, slonoviny alebo na skle. V katakombách sv. Priscily môžeme vidieť „Adoráciu troch kráľov",  
ktorá symbolicky vyjadruje pozvanie k prameňom spásy pre všetky národy. O niečo neskôr, ako bol sviatok 
nastolený,  nechal  Konštantín  pre  baziliku  v  Betleheme  vyhotoviť  jedno  z  prvých  zobrazení  Kristovho 
narodenia.  V 8. storočí  sa na Západe rozšíril  zvyk predvádzať rôzne scény z narodenia Pána na spôsob 
duchovných hier. Kvôli mnohým neprístojnostiam, proti ktorým musela neskôr vystúpiť aj cirkevná autorita,  
sa slávenie tejto významnej udalosti trocha obmedzilo. Až sv. Františkovi z Assisi sa podarilo vhodne a 
pôsobivo osláviť narodenie Vykupiteľa sveta počas vianočnej noci v r. 1223.

Byzantská  ikona  sa  vo  svojom vianočnom posolstve  nápadne  odlišuje  od  západných  zobrazení  
Vianoc z neskorého stredoveku. V strede ikony na prekrásnej červenej poduške podobnej posteli leží Božia 
Matka. Celá je zahalená do purpurového plášťa - maforia, ozdobená je tromi hviezdami symbolizujúcimi jej  
ustavičné panenstvo (pred, počas a po pôsrode). Svojím pohľadom nespočíva na Dieťati, ale hľadí na Jozefa, 
ktorý  sedí  celý  skormútený.  Zobrazený  je  v  dolnom rohu  ikony  tak,  aby  pohľad  Panny  Márie  mohol 
smerovať priamo k nemu. Prichádza k nemu pokušiteľ Hirkus odetý do zvieracej kože, tváriac sa, akoby bol 
pastierom.  Čo mu  hovorí?  -Never,  že  je  to  Boží  Syn.  Ako  by majestátny veľký Boh mohol  vo  svojej 
vznešenosti  prijať toľkú biedu jaskyne? - Jozef pochybuje, hoci o vtelení skrze Svätého Ducha vedel od 
anjela, (pórov. Mt l, 20 -24)

Zobrazenie zlého pastiera, charakteristické pre ikony 15. - 17. Storočia, prinieslo možnosť viacerých 
výkladov. Podľa V. I. Ščepkina je tým pastierom Jakub - brat Ježiša. Krivá palica, ktorú Jakub drží v rukách 



- symbol lži, ako aj jeho pomenovanie, ktoré je niekedy Mneň a inokedy Aneň, čo môžeme preložiť ako 
„Nikto", potvrdzujú v postave pastiera pokušiteľa.

Máriin  pohľad  je  vždy  upretý  tam,  kde  je  pochybnosť.  Ona  vedie  ľudí  k  viere.  Na  svadbe  v 
galilejskej  Káne nabáda:  „  Urobte,  čo vám prikáže!" Na tejto  ikone posilňuje  vieru každého,  kto k nej  
prichádza. Ikona svedčí o skutočnom pôrode, o skutočnom prijatí človečenstva Božím Synom.-

 Z toho vyplýva, že jeho matka je Bohorodička (Teotokos), čím sa potvrdzuje učenie Cirkvi. No  
podstatu  a  význam  presvätej  Panny  ukracujú  tí,  ktorí  vychádzajú  iba  z  čisto  biologického  materstva 
najsvätejšej Panny.  Podľa svedectva Písma je Mária Matkou večného Slova vo viere skrze svoje osobné  
„áno". Dáva teda osobne Logosu ľudskú prirodzenosť nielen v biologickom procese (čím by už v zmysle  
Efezského koncilu zaiste bola Matkou Božou)-, ale ešte väčšmi sa stáva Matkou Božou rozhodnutím z viery.  
„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán." (Lk l, 45)

Červený  odtieň  vrchného  rúcha  Bohorodičky  na  ikonách  znamená,  že  prijala  do  svojho  života 
božstvo, kým spodné modré rúcho predstavuje jej ľudskosť. Typologické a symbolické vzťahy ukazujú, že  
reč ikon nie je sentimentálna, ale chce odkryť hĺbku dejín, ktorá spočíva v tom, že dejiny sa vo svojej hĺbke 
majú stať transcendentnými. Božie narodenie je sviatkom vrcholnej lásky Boha k človeku. Hnutie tejto lásky 
má pôvod vo všemohúcom Otcovi, ktorý človeka zasahuje skrze činnosť Svätého Ducha. Toto hnutie je  
zobrazené  lúčom  svetla  zhora,  ktorý  naznačuje  vertikálnu  os  kompozície  obrazu.  V  strede  lúča  býva 
zobrazená hviezda, ktorá sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Pod hviezdou sa lúč rozvetvuje na zväzok 
troch lúčov. Je to trojičný teologický prvok. V dolnom rohu oproti Jozefovi je scéna kúpania dieťaťa, typická 
pre ikony Narodenia. Byzantskí ikonopisci zobrazovali skutočný pôrod s Pannou Máriou ležiacou na lôžku v 
prítomnosti  dvoch  pôrodných  báb,  z  ktorých  jedna  umývala  dieťa.  V  apokryfnej  knihe  sv.  Jakuba  sa  
spomína, že jedna z pôrodných báb, Mária Salome, popierala, že je možné, aby Mária porodila a zostala 
pannou. Akonáhle sa dotkla Márie s úmyslom presvedčiť sa o tom, jej ruka zoschla. No len čo vzala dieťa na 
ruky, uzdravila sa. Samotné kúpanie dieťaťa však nie je symbolom očistenia, skôr predobrazom nášho krstu, 
v ktorom sa znovu rodíme a stávame sa deťmi Božími. Strednú časť ikony vypĺňajú z jednej strany scény  
klaňania sa anjelov a z druhej zjavenie sa anjela pastierom a oznámenie zvesti, (pórov. Lk 2, 8 - 15) Všetko  
je tu iba v náznaku. Jeden alebo dvaja pastieri vedú ovce. To stačí. Nejde o zobrazenie výpravnej scény ako 
vo  filme,  ide  o  symboliku,  skratkovitú  reč  v  náznakoch,  ktorá  má  odkryť  duchovné  posolstvo  ikony.  
Evanjeliovú správu o Kristovom narodení dokresľujú traja mudrci od Východu, ktorí sa buď ponáhľajú na 
koňoch,  alebo sa  klaňajú  s  prinesenými  darmi  Kristovi.  Ich  rýchla  jazda  naznačená  vlajúcimi  plášťami 
upozorňuje: Ponáhľaj sa k Bohu, čas je krátky. Priniesli tri dary: zlato, aby si ho uctili ako kráľa, kadidlo, 
aby mu vzdali úctu ako Bohu a myrhu, aby si uctili jeho človečenstvo určené na smrť. Kolíska a  kríž sú 
znova spojené, lebo pri oboch je prítomná myrha.

Pokiaľ ide o Ježišovo narodenie, v evanjeliu sa nenachádza nijaká zmienka o jaskyni. Objavila sa až 
neskôr  v apokryfnej  knihe sv.  Jakuba.  Sv.  Justín,  sv.  Hieronym a Eusébius však tiež  spomínajú skalnú 
jaskyňu. Syn Boží bol pozvaný, aby ako človek vstúpil do sveta zadným vchodom. Vyhnaný zo zeme narodil  
sa pod jej povrchom.

Na najšpinavejšom mieste na svete -v maštali - narodila sa čistota. On, ktorý o sebe povedal, že je  
„živým chlebom, ktorý zostúpil z neba," bol uložený do jasieľ, do ktorých sa dáva krmivo. Pred stáročiami  
sa Židia klaňali zlatému teľaťu a Gréci oslovi. Ľudia sa im klaňali ako bohom. Teraz je tu prítomný aj vôl aj  
osol  a  skláňajú  hlavu  pred  svojím Bohom,  aby vykonali  poctivú  nápravu.  Okolie  jaskyne  je  na  ikone 
dotvorené  jednoducho  až  naivne  vyjadrenými  stromami,  aby  v  obraze  boli  naznačené  všetky  stupne 
stvorenia,  ktoré  prijímajú  Božieho Syna  tak,  ako sa spieva na večierni  v predvečer  Pánovho narodenia:  
„Každá zo stvorených bytostí ti vzdáva vďaky svojím spôsobom: Anjeli ti piesne spievajú, nebesia hviezdu 
posielajú, mudrci ti dary nesú, pastieri obdivujú zázrak, zem ti núka jaskyňu, púšť jasle obetuje a my sme ti 
dali panenskú matku." Betlehem spojil nebo so zemou, Boh a človek sa tu stretli a pozreli si do očí. Malo by  
to  vôbec  zmysel,  keby  sa  čo  i  tisíckrát  narodil  v  Betleheme,  ak  by  sa  nenarodil  aj  v  človekovi?  Vo 
vianočnom období sa veriaci východného obradu zdravia pozdravom Kristus sa rodí! Oslavujte ho! To, čo 
obsahuje pozdrav, dosvedčuje ikona: Kristus sa rodí - teraz, v prítomnom čase: Rodí sa v ľudských srdciach.
www.ikona.sk

http://www.ikona.sk/


3. BYŤ ČLOVEKOM

►  Osoba. Dôstojnosť osoby  (ponímanie východnej spirituality)

Príloha komentárov pre učiteľa
Osoba - po stopách ortodoxného personalizmu1

Človek je stvorený na Boží obraz a v tom je jeho hodnota a nesmierna cena. 
Otázka osoby presahuje otázku prirodzenosti. Osoba je zakotvená v Bohu, je Božím obrazom a tak nie je 
dôležité ľudské bytie, tým by sme veľmi zúžili pohľad na človeka, ale Božie bytie, na ktorom má človek  
účasť. Berďajev píše, že celý svet je ničím, v porovnaní s tým, čo je jedinečné v človeku a predovšetkým v 
jeho tvári (ktorá je zrkadlom duše). 
Systém poznania vytvorený na Západe, včlenil človeka do sveta istých všeobecných princípov, ale v tomto 
svete  nedokáže  človek  dospieť  k  poznaniu  seba  (svojej  slobody  a  osobnosti).  Losský  píše,  že  osobu 
nemôžeme redukovať na jej prirodzenosť, človek síce nemôže existovať mimo prirodzenosť, prirodzenosť 
však  zneosobňuje.  Len  jej  prekračovanie  vedie  k  rozvoju  osoby.  Musíme  preto  rozlišovať  medzi  
prirodzenosťou a osobou. A kým prirodzenosť (to čo je spoločné a všeobecné), je spoločná všetkým ľuďom, 
osoba je vo svete jedinečná a cez jedinečnosť neurčiteľná, nepoznateľná a neopakovateľná. 
Pre ľudskú prirodzenosť je dôležitá láska, ktorá ju personalizuje a tým odhaľuje pravý význam duchovného 
života, ktorý v láske zahŕňa aj prirodzenosť. Prirodzenosť je spoločná všetkým ľuďom, je všeobecná, ale 
prekročením prirodzenosti  sa  rodí  osoba,  ktorá  je  jedinečná  a  stáva  sa  odlišnou od  ľudí  (rozvíja  svoju 
identitu). Človeka nemožno redukovať len na prirodzenosť, pretože je schopný sa obetovať a tým prekročiť 
seba (svoju prirodzenosť). 
Pre  Florenského je osoba duchovnou tvárou človeka (je  stvárnením toho,  čo je  neopakovateľné).  Podľa  
Berďajeva je v stvorení  osoby vpísané jej  povolanie,  má  svoj  pôvod v Božej  slobode,  jej  povolaním je  
tvorivým spôsobom uplatňovať svoju slobodu a tak napredovať a tým aj prekračovať svoju prirodzenosť. 
Kým indivíduum je podriadené prirodzenosti, osoba prekračuje prirodzenosť. Po hriechu v raji sa človek 
pohybuje medzi osobou a prirodzenosťou. Je jeho poslaním prekročiť prirodzenosť a rozvinúť svoju identitu 
(osobu) a stať sa osobnosťou. 
Podľa ortodoxného personalizmu, sa stotožňuje Boží obraz so slobodou človeka. Hriechom človek nestráca 
obraz, „len“ ho prekrýva maskou. Vzájomná existencia obrazu aj masky sa prejavuje napätím a vnútornou  
rozdvojenosťou. 
Pre vytváranie ľudskej osoby je dôležitá láska. Vyšeslavcev píše, že bez vzťahov by ľudská sloboda bola  
satanskou a podľa Berďajeva,  má byť  láska človeka erotická,  aj  agapická.  V každom prípade musí  byť  
presiaknutá túžbou po Bohu, vtedy sa stáva jedinečnou. Kým Božia láska túži len dávať (je agapickou), 
ľudská túži aj prijímať (je erotickou). Čím viac je láska agapickou, tým viac je dokonalá (hoci nevylučuje 
erotickú). 
Podľa Florenského osobu nemožno definovať, lebo osoba presahuje pojem. Základnými prvkami osoby je 
pritom  sloboda  a  láska,  ale  ani  tie  nie  je  možné  zachytiť  len  pomocou  pojmov.  Človek  je  súčasťou 
stvoreného sveta, vesmíru i spoločnosti. Ale má svoje korene v nekonečnu. Stvorený svet pretvára človek 
svojou tvorivosťou. A nielen že osoba nie je časťou vesmíru, ale vesmír je časťou osoby. 
Osoba sa  podľa Clémenta  snaží  preraziť (presadiť)  cez to,  čo ju  podmieňuje  (obmedzuje,  ohraničuje)  a  
vďaka tomu to pretvára. Vo svojej hĺbke nesie človek túžbu, ktorú nič na tejto zemi nenaplní. Človek tak  
presahuje tento svet.

Osoba sa rodí v láske - po stopách ortodoxného personalizmu 2

Osoba sa odkrýva vo vzťahu „ja“ a „ty“,  pričom „ty“ nesmie byť nikdy chápané ako predmet. Osoba je 
ponorená v láske troch božských osôb, takže vo svojej podstate je neoddeliteľná od lásky. Každá tvorivosť 
vychádza z lásky.
Srdce je sídlom lásky a láska je darom a prejavom Ducha v živote človeka. A práve cez ľudské srdce, v 
ktorom je láska, možno vstupovať do vzťahu so všetkým okolo nás. Cez srdce môžeme zachytiť tajomstvo  
vesmíru a spoznať celý svet. Podľa Teofána je srdce cestou k zjednoteniu celého sveta. Sám Boh je srdce  
(láska) a cez srdce chce objať celý svet. Človek bez srdca, je človekom bez lásky, ale aj bez náboženstva,  
pretože srdce je miestom,  kde sa človek v láske stretáva s Bohom, ale aj s človekom. Cez lásku človek  



dosiahne plné poznanie a účasť na Božích tajomstvách. Je dôležité celým srdcom prežívať život, pretože  
tam, kde je naše srdce, tam je aj náš poklad. To, čo zavinieme do lásky, je večné.
Ortodoxný personalizmus rozlišuje dva druhy lásky: erotickú – láska k tomu, čo je pekné, dobré a dokonalé 
(je to obohatenie personálneho bytia, ktoré vyžaduje vzájomnosť) a agapickú – láska ktorá nehľadá nič pre 
seba, pre svoje obohatenie, ale dáva sa a obetuje. Agapická láska je dokonalejšia, lebo všetko robí nezištne,  
druhého človeka vidí v Bohu, lebo to čo robí pre iných, robí z lásky k Bohu. Boh je vo svojej láske agapický  
a v tejto láske je ukrytá miera dokonalosti. Darovať seba, znamená vyzliecť sa z lásky k druhému, zo seba  
samého. Okrem toho dochádza k prelínaniu týchto prvkov. Erotická láska môže byť prehĺbená agapickou a  
pozdvihnutá na vyššiu rovinu. Dôkazom toho je jazyk mystikov, kedy v snahe zachytiť tajomstvo spojenia s  
Bohom,  siahli  po  jazyku  sexuality.  Sexualita  tak  má  v  sebe  veľmi  hlboký  duchovný  význam -  ak  je  
preniknutá úprimnou láskou a darovaním seba, pre druhého…
Láska má v kontexte spoločenstva niekoľko prejavov: súcit s druhými, milosrdenstvo a zodpovednosť za  
druhých.  Berďajev píše,  že schopní súcitu sme vtedy,  keď sme prekročili  etiku zákona a dosiahli  etiku  
vykúpenia. Táto etika stavia človeka nad zákon, dokonca vyššie, než myšlienku dobra. Preto by sme sa mali  
zdržať odsudzovania ľudí, toto nie je naša úloha. Nemáme na to právo. Naším poslaním je milovať…
Fjodorov píše, že každý je zodpovedný za celý svet a tak sa musí usilovať o spásu všetkých a všetkého. Tu  
sa ortodoxný personalizmus vracia k myšlienke zboštenia človeka. Kristus ako univerzálny človek, vzal na 
seba hriech celého sveta a preto všetci ľudia sú zodpovední nielen za seba, ale aj za ostatných. Sme primárne 
zodpovední za svoj život a ostatných máme pretvárať svojím životom, teda svedectvom o láske. Skutočná  
láska sa neuzatvára do egoizmu. Do vlasti svetla sa máme vrátiť spolu…
Frank rozlišuje lásku k ľudstvu, ako princíp formálny a lásku k blížnemu, ako princíp konkrétny a hovorí, že  
musíme dávať prednosť láske konkrétnej. Mohli by sme totiž skĺznuť do lásky,  ktorej by chýbal osobný 
rozmer.
V ortodoxnom personalizme je zakotvená predstava, že každý žobrák predstavuje Krista a preto je hriechom 
nedať mu almužnu. Podľa Mogilu majú ľudia používať svoj majetok zbožným spôsobom a pomáhať druhým 
ľuďom (deliť sa o nadbytok). Zaujímavá je tiež predstava, že nie sme skutočnými vlastníkmi majetku – je  
nám zverený,  aby  sme  ho  pretvárali  pre  naše  a  spoločné  dobro.  Kresťanská  láska  tak  prináša  rozmer  
sociálnej  spravodlivosti,  ktorá  prekračuje  zákon.  Pretože  štedrosť  a  súcit  s  núdznymi  je  niečo,  čo  má 
vychádzať zo srdca.
Podľa Solovjova nestačí, aby niekoľko jedincov bolo dobrých. Ak má prísť k premene spoločnosti, potom sa 
musí prihliadať na prepojenosť jednotlivcov a spoločnosti, na súkromné potreby a spoločné dobro.
Evdokimov píše, že v tajomstve vtelenia Kristus už nie je len Bohom, ale do jeho osoby je inkarnovaný aj  
človek. A tak každý človek už nie je len človekom, pretože má prejsť zbošteným, ktoré dosiahne skrze lásku.  
Človek je stvorený na Boží obraz a tak svojím životom (láskou) sa má čoraz viac stávať podobným Bohu.  
Jeho slová dopĺňa Bulgakov, keď píše, že každý človek má niesť ostatných, jeho láska má byť obetavá a tým 
dosiahne zmŕtvychvstanie. 
Človek cez lásku rastie v schopnosti dosiahnuť dobro. V odmietaní Boha (ktorý je dobro), ale aj ľudí (ktorí  
majú túžbu po dobre a sú v podstate dobrí), sú korene zla. Losský píše, že zlo je vzburou proti dobru (Bohu a  
ľuďom).  Každým  našim  skutkom  potvrdzujeme  niečo  osobné,  niečo  čo  prekonáva  hranice  časnosti  a 
vstupuje do večnosti. Pomalými krokmi pretvárame seba a rozhodujeme o svojej budúcnosti. Vyšeslavcev 
píše, že ak osoba neguje túžbu po dobre (po vzťahu s Bohom a s ľuďmi), stáva sa neschopnou praktizovať  
agapickú lásku. Človek má čerpať silu z Božej lásky a šíriť túto lásku medzi ľuďmi. Bez tejto lásky je slabý  
a nemá silu odolávať nástrahám.
Ak Boh je láska a človek je stvorený na jeho obraz a vykúpený láskou, potom nič nemôže byť väčšie než  
láska. A človek sa má tejto láske učiť vo vzťahu s inými, keď v ich tvári spoznáva Krista.

Oživované telo, živá duša - po stopách ortodoxného personalizmu 3

Znakom ohraničenosti človeka je jeho telo. Človek nie je Bohom a jeho telo ho tiahne k zemi.
Človek je zároveň smrteľník aj kráľ; jeho telo zároveň odkrýva, aj zahaľuje osobu; medzi osobou a telom, je 
vzťah totožnosti a odlišnosti. A tento vzťah stojí na spolupráci duše a tela. Telo je teda prejavom osoby, cez 
telo človek koná a zároveň telo odkazuje na celistvého človeka.  To,  čo spája  dušu a telo,  je totožnosť  
(identita) a celistvosť (je to telo a duša konkrétneho človeka).
Bulgakov píše, že človek bol síce sformovaný zo spoločnej tvárnej matérie, ale nosí v sebe obraz Boží, sám  
Boh do neho vdýchol život. Je to odkaz na jedinečnosť človeka, o ktorej má vydávať svedectvo a s akou 
hovorí o Bohu. Človek je súčasne tvárou aj netvárou; absolútny v relatívnom a relatívny v absolútnom; je  
živou antimóniou; nezmieriteľnou dvojakosťou; stelesneným protirečením;  no v tejto antimónií nachádza 



zvýraznenie svojej skutočnej podstaty. Ako obraz Boží, má v sebe niečo z božskej podstaty a jeho poslaním 
je stať sa podobným Bohu. 
Lyonský píše, že k Božiemu obrazu bol stvorený celý človek, teda aj jeho telo. Vo svojom tele sa zároveň  
poznávam, i nepoznávam; mám strach, že moja osoba sa nezjavuje skrze telo. Je tu isté napätie medzi dušou 
a telom a riziko, že telo dušu zotročí a tak duša nebude môcť usmerňovať telo. 
Pri komunikácií sa navzájom rozlišujeme podľa vonkajších telesných znakov, pričom najvýraznejším z nich 
je tvár. Nie náhodou sa hovorí, že tvár je zrkadlom duše. No tvár sa môže stať aj maskou, keď neodhaľuje to,  
kým som, ale ukazuje to, kým chcem byť v očiach iných. Cez telo sa odhaľuje moje „ja“ svetu a druhému 
človeku.
Telo  predstavuje  rozdvojenosť  sveta,  ktorý  je  na  jednej  strane  Božím  stvorením  (telo  sa  pridáva  k  
stvorenstvu, ktoré chváli stvoriteľa) a na strane druhej je miestom smrti (kozmických a ľudských dejín, ale aj  
človeka), pretože je spojené so smrťou. 
Podľa Origena človek dostal pri svojom stvorení dôstojnosť obrazu, ale podobnosť musí získať sám, svojím 
úsilím.  Cez  nasledovanie  Krista,  sa  človek  stáva  nielen  jeho  obrazom  (odkazuje  na  neho),  ale  jemu 
podobným (sprítomňuje ho).
A hoci človek je v tomto hmotnom svete prítomný skrze telo, tento svet presahuje. Veľkosť človeka je v jeho 
štruktúre duše a tela, ktorú anjeli  nemajú. Palamas hovorí,  že ľudia sú viac než anjeli. V skutočnosti  sa  
nachádzame na rozhraní telesného a duševného sveta. 
Podľa  Palamasa  je  spojenie  duše  a  tela  obrazom  vteleného  slova.  Je  pochopiteľné,  že  tomuto  obrazu 
najlepšie zodpovedá zduchovnené telo. Na učenie Palamasa nadväzuje Karsavin a ponúka k nemu zaujímavý  
komentár. Božia sláva sa zrkadlí (cez dušu) v tele a v duši a cez telo sa zjavuje celému stvorenstvu. 
V smrteľnej časovosti tela (krehkosti a smrteľnosti), dáva podľa Clémenta jedna kvapka večnosti okamihu 
plnosť, vďaka čomu sa všetkými našimi žilami rozpulzuje život. Tento proces oživovania, sa nedotýka len 
tela a duše, ale aj vzťahu človeka k iným ľuďom, k Bohu a k svetu…
Zdroj: www.blog.tyzden.sk 

► NOVÁ prehlbujúca podtéma
Ikona a Pantokrator - dôstojnosť osoby 

          

Príloha komentárov pre učiteľa
Ikona
73. Sväté ikony ponúkajú očiam veriacich zobrazenie zázrakov, ktoré Boh zvláštnym spôsobom napĺnil na zemi  
skrze vtelené Slovo a tiež skrze službu svätých a Cirkvi.7 Kontemplujúc (nazerajúc) ikonu a vidiac v nej obraz 
Krista,  človek objavuje „obraz Krista“ v sebe, čiže vlastnú hodnosť človeka. Otvárajúc sa na upokojujúci svet 
ikon, človek sa napĺňa milosťou a prežíva Boha ako Svetlo, ktoré osvecuje všetky temné zákutia vnútorného 
sveta. Komunikácia s ikonou učí človeka chápať nie iba vonkajšok, ale zahlbovať sa do poznania „tajomstva“  
každej veci, odhaľovať jej hlbšiu úlohu. Týmto spôsobom ikona vychováva zrelého človeka. 
74. Katechéza východnej tradície zabezpečuje integrálnosť vnímania Krista ako Slovo i  ako Obraz Boha. Preto 
ona  vovádza  do  sveta  ikon  a učí  kontemplovať  udalosti  spásy  cez  „nebeské  okná“  ikon.  V liturgických 
bohoslužbách to zvýrazňuje okiadzanie ikon a ľudí, neustále nám pripomínajúc, že každý člověk je opravdivou 

7 pozri. Inštrukcia na aplikáciu bohosluž. predpisov CCEO, 108
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ikonou Krista. Nazeranie ikony počas liturgie pomáha vytvoriť a posilniť tieto udalosti v pamäti tých, ktorí ich 
nazerajú.8 
Zdroj: Ukrajinské katechetické direktórium

IKONA A PANTOKRATOR 
Ikona nie je zobrazením samotnej božskej podstaty Krista, lebo tá presahuje akúkoľvek ľudskú formu 

alebo jazyk; nie je ani obyčajným portrétom Ježiša Nazaretského, lebo to, čo sa usiluje zobraziť je osoba Krista 
v jeho plnosti, v tajomnom spojení božskej a ľudskej prirodzenosti. Týmto spôsobom kresťanská viera zasiahla 
do procesu abstrakcie,  aby hmote prisúdila dôstojnosť,  do krotrej  grécky duch nevstúpil,  ale vďaka vteleniu  
Krista  má  opodstatnenie.  Vtelením Krista  si  materiálny  svet  akoby  obliekol  novú  veľkosť:  môže  odkrývať 
Absolútno. Ikona sa zrodila z oslavy poznania možnosti zobrazovať Absolútno. 

Sv. Pavol formuloval kristologický základ ikony: „Kristus je obraz - eikón - neviditeľného Boha“ (Kol  
1,15). V tejto Pavlovej formulácii sa skrýva aj samotné posolstvo ikony pre každého z nás. Ikona Ježiša nám 
zároveň predstavuje Boha, aj človeka - Bohočloveka. Táto pravda, ktorú nám ikona odhaľuje, sa stáva pravdou 
každého ľudského bytia: človek je reálnym človekom v tej miere v akej odráža nebo. Je to vďaka daru úžasnej  
milosti každého stvorenia, byť zrkadlom nestvoreného “Božieho obrazu“. 

Keď Nicejský snem (325) odsúdil arianizmus, potvrdil, že skrze Syna máme priamy prístup k  večnému 
Otcovi.  V ňom,  dokonalom  Obraze  Otca,  vidíme  božskú  slávu.  Cez  túto  nicejskú  doktrínu  navyše  našlo 
oprávnenie kresťanské umenie. Práve v tomto období sa objavili aj prvé zobrazenia Pantokratora. „On je obraz 
neviditeľného Boha,  prvorodený  zo  všetkého stovenia,  lebo  v ňom bolo  stvorené  všetko  na  nebi  a  na  zemi,  
viditeľné i neviditeľné…. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.“ 
(Kol  1,  15-17) Tento  text  sv.  Pavla,  ktorý  poslúžil  obrancom  obrazov  ako  hlavný  argument,  opisuje  
nevyčerpateľné tajomstvo vteleného Slova.  Vyjadruje odkaz ikony Pantokratora,  je  epifániou nadzmyslového  
Boha, ktorý ná zároveň tvár podobnú našej.  Od neho plne závisí všetko, čo jestvuje vo svete pozemskom i vo 
svete  nebeskom (Jn  1,3).  To  znamená,  že  je  Stvoriteľom sveta  spolu  s Otcom a  Duchom.  Toto  ponímanie 
stvorenia je teda pôvodom pomenoania „Pantokrator“ alebo „Vševládca.“. 

Ikona  Pantokratora  je  nepochybne  najznámejším  zobrazením  Krista.  Skôr  než  bola  umiestnená  na 
ikonostasoch všetkých východných chrámov, nachádzala sa ako mozaika v centrálnej kupole v Daphni (Grécko),  
aby ukázala vládu Krista nad celým vesmírom.
Život a zmýšľanie kresťanov prvých storočí boli  hlboko poznamenané očakávaním príchodu Pána ako sudcu  
posledných časov. Už od polovice 4. storočia téma parúzie začala vstupovať prostredníctvom sýrskeho mníšstva  
do liturgických textov bohoslužby, prijatých celým kresťanským Východom. Toto očakávanie druhého príchodu 
rástlo aj vďaka rozšírenému kontemplovaniu Jednorodeného Syna, Pána vekov, pre ktorého a skrze ktorého bolo  
stvorené všetko a  ktorý všetko čo má,  raz  odovzdá Otcovi  (1Kor 15,24).  Toto kontemplovanie  v nádhernej  
syntéze vyjadril sv. Maxim Vyznavač „Kristus v sebe samom zahrňuje všetko, je ako stred, z ktorého vychádzajú  
všetky  lúče.  Predchodcom  zobrazenia  Pantokratora  bol  majestátny  Kristus  sediaci  na  tróne,  žehnajúci  v 
hieratickom postoji, ktorý bol najrozšírenejším zobrazením z počiatku 5. storočia. Až po krízach spôsobených  
ikonoklazmom v 7. storočí, berie na seba majestátny Kristus pomenovanie Pantokrator – Ten, ktorý je Pánom 
všetkých vecí - Vševládca. Obraz Pantokratora sa nachádzal a nachádza vždy na najhlavnejšom mieste v chráme  
v centrálnej kupole, ako aj na pravej strane ikonostasu, či v strede kompozície deisisného činu, pripravený zjaviť 
nám pohotovo "tajomstvo Jeho vôle: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi."(Ef l,  
10).  Kristova kráľovská a  božská dôstojnosť je  zdôraznená purpurovým spodným odevom -  chitonom.  Jeho 
modrý plášť (himation) nám symbolizuje jeho reálne prijatie ľudskej prirodzenosti, do ktorej sa zahalil ako do 
plášťa. Vtelením Krista, nielen že obraz už nie je zakázaný, tak ako v Starom zákone, ale stáva sa legitímnym a 
nevyhnutným. Kristus - v gréckom pojatí strnulý a prísny, plný nadľudského pokoja s pohľadom prísneho sudcu  
dnes  dokazuje,  že  otázky o posledných veciach,  poslednom súde,  nenechávali  veriacich ľahostajnými  a  boli  
hybnou silou rannokresťanskej Cirkvi. Niekedy až zamračený, prísny výraz Krista - Sudcu, nad ktorým sa dnes 
mnohí často s nepochopením pozastavujú, nemal v kresťanoch navodiť pocit strachu, ale skôr bázeň Božiu, ktorá  
im pomáhala nestratiť orientáciu, inými slovami, všetko hodnotiť vo svetle večnosti a posledného súdu. 

Asi by sme ikone nikdy neporozumeli, keby náš pohľad uviazol len na úrovni umelecko-historického 
predmetu. Zdá sa, že táto misia ikony,  ktorá dnes oslovuje nielen veriacich, ale aj ľudí hľadajúcich, ešte ani  
zďaleka nekončí.  Mnohí ľudia,  s ktorými  som mal  možnosť o ikone hovoriť,  boli  príjemne prekvapení,  keď 
počuli, že ikona je spoločným dedičstvom ešte nerozdelenej (Východnej a Západnej) Cirkvi. Pozorujem, ako nám 
ikona „svedok jednoty" otvára cestu pre konštruktívny dialóg a vzájomné spoznávanie sa zo sesterskými cirkvami 
a pomáha  prekonávať prekážky jednoty nielen na poli  ekumenickom,  ale aj  osobnom,  v našich rodinách.  V 
rodinách sa znova začínajú objavovať takzvané „krásne kúty", miesta kde sa rodina zhromažďuje pri modlitbe, 
8 pozri  Inštrukcia na aplikáciu bohosluž. predpisov CCEO



bez  ktorej  niet  žiadnej  jednoty  .V  Stretnutí  s  Kristom,  aj  prostredníctvo  ikony,  človek  postupne  objavuje  
tajomstvo svojho vlastného života, ktoré spočíva práve v tom, aby sa stal dokonalou ikonou Boha.  Boh totiž  
stvoril človeka preto, aby mu dal účasť na svojej božskej prirodzenosti .Cieľom je objaviť v ikone nie len otvorené  
okno do neba, ale aj bránu, ktorou nás Boh pozýva odpočinúť si v Jeho prítomnosti. 
Zdroj: SENDLER, E.: Tajomstvá Krista. Vydavateľsto Oto Németh, Bratislava 2008.

PRACOVNÝ TEXT PRE ŽIAKOV

Ikona Krista Pantokratora – obraz dôstojnosti osoby

Pomenovanie Pantokrátor znamená „Ten ktorý je Pánom všetkých vecí – Vševládca“. Obraz Pantokrátora 
sa nachádzal a zvyčajne aj nachádza vždy na najhlavnejšom mieste v chráme v centrálnej kupole, ako aj na pravej  
strane ikonostasu, či v jeho strede (v deesisnom rade).  

Kristova kráľovská a božská dôstojnosť je zdôraznená červeným purpurovým spodným odevom. Jeho 
vrchný modrý plášť nám symbolizuje jeho prijatie ľudskej prirodzenosti, do ktorej sa zahalil ako do plášťa. Boh 
sa stal človekom, prijal našu prirodzenosť a pozdvihol ju. 
Kristus - v gréckom pojatí strnulí a prísny, plný nadľudského pokoja s pohľadom prísneho sudcu poukazuje na  
posledný súd. To dokazuje, že otázky o posledných veciach, poslednom súde, nenechávali veriacich ľahostajnými  
a boli hybnou silou rannokresťanskej Cirkvi. Niekedy až zamračený, prísny výraz Krista - Sudcu, nad ktorým sa 
dnes mnohý často z nepochopením pozastavujú, nemal v kresťanoch navodiť pocit strachu, ale skôr bázeň Božiu  
ktorá im pomáhala nestratiť orientáciu, inými slovami, všetko hodnotiť vo svetle večnosti a posledného súdu. 
Grécke písmená IC XC po stranách ikony znamenajú: Ježiš Kristus. 
Svätožiara naznačuje, že Kristus je Boh. Do svätožiari sa vždy vpisuje kríž, znak Božieho milosrdenstva. Grécke  
písmená vo svätožiare ώ, ο, Ν znamenajú: „Ja som, ktorý som“. 
Kniha (otvorená alebo zatvorená) v ľavej ruke označuje toho, kto vyučuje večnú pravdu o Bohu v troch osobách.
Pravou rukou nás Kristus žehná. 

Ikona  Krista  Pantokratora  nie  je  zobrazením  samotnej  božskej  podstaty  Krista,  lebo  tá  presahuje  
akúkoľvek ľudskú formu alebo jazyk; nie je ani obyčajným portrétom Ježiša Nazaretského, lebo to, čo sa usiluje 
zobraziť je  osoba Krista v jeho plnosti, v tajomnom spojení božskej a ľudskej prirodzenosti. Ikona Ježiša nám 
zároveň predstavuje Boha, aj človeka - Bohočloveka. 

V stretnutí s Kristom, aj prostredníctvom ikony, človek postupne objavuje tajomstvo svojho vlastného  
života, ktoré spočíva práve v tom, aby sa stal dokonalou ikonou Boha.  Rozjímajúc nad ikonou a vidiac v nej 
obraz Krista, človek objavuje „obraz Krista“ v sebe, čiže vlastnú hodnosť - dôstojnosť človeka.



4. NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ

► 4.1 Na ceste k osobnosti  (ponímanie východnej spirituality)

Príloha komentárov pre učiteľa
Osoba - po stopách ortodoxného personalizmu1

Človek je stvorený na Boží obraz a v tom je jeho hodnota a nesmierna cena. 
Otázka osoby presahuje otázku prirodzenosti. Osoba je zakotvená v Bohu, je Božím obrazom a tak nie je 
dôležité ľudské bytie, tým by sme veľmi zúžili pohľad na človeka, ale Božie bytie, na ktorom má človek  
účasť. Berďajev píše, že celý svet je ničím, v porovnaní s tým, čo je jedinečné v človeku a predovšetkým v 
jeho tvári (ktorá je zrkadlom duše). 
Systém poznania vytvorený na západe, včlenil človeka do sveta istých všeobecných princípov, ale v tomto 
svete  nedokáže  človek  dospieť  k  poznaniu  seba  (svojej  slobody  a  osobnosti).  Losský  píše,  že  osobu 
nemôžeme redukovať na jej prirodzenosť, človek síce nemôže existovať mimo prirodzenosť, prirodzenosť 
však  zneosobňuje.  Len  jej  prekračovanie  vedie  k  rozvoju  osoby.  Musíme  preto  rozlišovať  medzi  
prirodzenosťou a osobou. A kým prirodzenosť (to čo je spoločné a všeobecné), je spoločná všetkým ľuďom, 
osoba je vo svete jedinečná a cez jedinečnosť neurčiteľná, nepoznateľná a neopakovateľná. 
Pre ľudskú prirodzenosť je dôležitá láska, ktorá ju personalizuje a tým odhaľuje pravý význam duchovného 
života, ktorý v láske zahŕňa aj prirodzenosť. Prirodzenosť je spoločná všetkým ľuďom, je všeobecná, ale 
prekročením prirodzenosti  sa  rodí  osoba,  ktorá  je  jedinečná  a  stáva  sa  odlišnou od  ľudí  (rozvíja  svoju 
identitu). Človeka nemožno redukovať len na prirodzenosť, pretože je schopný sa obetovať a tým prekročiť 
seba (svoju prirodzenosť). 
Pre  Florenského je osoba duchovnou tvárou človeka (je  stvárnením toho,  čo je  neopakovateľné).  Podľa  
Berďajeva je v stvorení  osoby vpísané jej  povolanie,  má  svoj  pôvod v Božej  slobode,  jej  povolaním je  
tvorivým spôsobom uplatňovať svoju slobodu a tak napredovať a tým aj prekračovať svoju prirodzenosť. 
Kým indivíduum je podriadené prirodzenosti, osoba prekračuje prirodzenosť. Po hriechu v raji, sa človek  
pohybuje medzi osobou a prirodzenosťou. Je jeho poslaním prekročiť prirodzenosť a rozvinúť svoju  
identitu (osobu) a stať sa osobnosťou. 
Podľa ortodoxného personalizmu sa stotožňuje Boží obraz so slobodou človeka. Hriechom človek nestráca 
obraz, „len“ ho prekrýva maskou. Vzájomná existencia obrazu aj masky sa prejavuje napätím a vnútornou  
rozdvojenosťou. 
Pre vytváranie ľudskej osoby je dôležitá láska. Vyšeslavcev píše, že bez vzťahov by ľudská sloboda bola 
satanskou a podľa Berďajeva,  má byť  láska človeka erotická,  aj  agapická.  V každom prípade musí  byť  
presiaknutá túžbou po Bohu, vtedy sa stáva jedinečnou. Kým Božia láska túži len dávať (je agapickou), 
ľudská túži aj prijímať (je erotickou). Čím viac je láska agapickou, tým viac je dokonalá (hoci nevylučuje 
erotickú). 
Podľa Florenského osobu nemožno definovať, lebo osoba presahuje pojem. Základnými prvkami osoby je 
pritom  sloboda  a  láska,  ale  ani  tie  nie  je  možné  zachytiť  len  pomocou  pojmov.  Človek  je  súčasťou 
stvoreného sveta, vesmíru i spoločnosti. Ale má svoje korene v nekonečnu. Stvorený svet pretvára človek 
svojou tvorivosťou. A nielen že osoba nie je časťou vesmíru, ale vesmír je časťou osoby. 
Osoba sa  podľa Clémenta  snaží  preraziť (presadiť)  cez to,  čo ju  podmieňuje  (obmedzuje,  ohraničuje)  a  
vďaka tomu to pretvára. Vo svojej hĺbke nesie človek túžbu, ktorú nič na tejto zemi nenaplní. Človek tak  
presahuje tento svet.

Osoba sa rodí v láske - po stopách ortodoxného personalizmu 2

Osoba sa odkrýva vo vzťahu „ja“ a „ty“,  pričom „ty“ nesmie byť nikdy chápané ako predmet.  Osoba je  
ponorená v láske troch božských osôb, takže vo svojej podstate je neoddeliteľná od lásky. Každá tvorivosť 
vychádza z lásky.
Srdce je sídlom lásky a láska je darom a prejavom Ducha v živote človeka. A práve cez ľudské srdce, v 
ktorom je láska, možno vstupovať do vzťahu so všetkým okolo nás. Cez srdce môžeme zachytiť tajomstvo  
vesmíru a spoznať celý svet. Podľa Teofána je srdce cestou k zjednoteniu celého sveta. Sám Boh je srdce  
(láska) a cez srdce chce objať celý svet. Človek bez srdca, je človekom bez lásky, ale aj bez náboženstva,  
pretože srdce je miestom,  kde sa človek v láske stretáva s Bohom, ale aj s človekom. Cez lásku človek  



dosiahne plné poznanie a účasť na Božích tajomstvách. Je dôležité celým srdcom prežívať život, pretože  
tam, kde je naše srdce, tam je aj náš poklad. To, čo zavinieme do lásky, je večné.
Ortodoxný personalizmus rozlišuje dva druhy lásky: erotickú – láska k tomu, čo je pekné, dobré a dokonalé 
(je to obohatenie personálneho bytia, ktoré vyžaduje vzájomnosť) a agapickú – láska ktorá nehľadá nič pre 
seba, pre svoje obohatenie, ale dáva sa a obetuje. Agapická láska je dokonalejšia, lebo všetko robí nezištne,  
druhého človeka vidí v Bohu, lebo to čo robí pre iných, robí z lásky k Bohu. Boh je vo svojej láske agapický  
a v tejto láske je ukrytá miera dokonalosti. Darovať seba, znamená vyzliecť sa z lásky k druhému, zo seba  
samého. Okrem toho dochádza k prelínaniu týchto prvkov. Erotická láska môže byť prehĺbená agapickou a  
pozdvihnutá na vyššiu rovinu. Dôkazom toho je jazyk mystikov, kedy v snahe zachytiť tajomstvo spojenia s  
Bohom,  siahli  po  jazyku  sexuality.  Sexualita  tak  má  v  sebe  veľmi  hlboký  duchovný  význam -  ak  je  
preniknutá úprimnou láskou a darovaním seba, pre druhého…
Láska má v kontexte spoločenstva niekoľko prejavov: súcit s druhými, milosrdenstvo a zodpovednosť za  
druhých.  Berďajev píše,  že schopní súcitu sme vtedy,  keď sme prekročili  etiku zákona a dosiahli  etiku  
vykúpenia. Táto etika stavia človeka nad zákon, dokonca vyššie, než myšlienku dobra. Preto by sme sa mali  
zdržať odsudzovania ľudí, toto nie je naša úloha. Nemáme na to právo. Naším poslaním je milovať…
Fjodorov píše, že každý je zodpovedný za celý svet a tak sa musí usilovať o spásu všetkých a všetkého. Tu  
sa ortodoxný personalizmus vracia k myšlienke zboštenia človeka. Kristus ako univerzálny človek, vzal na 
seba hriech celého sveta a preto všetci ľudia sú zodpovední nielen za seba, ale aj za ostatných. Sme primárne 
zodpovední za svoj život a ostatných máme pretvárať svojím životom, teda svedectvom o láske. Skutočná  
láska sa neuzatvára do egoizmu. Do vlasti svetla sa máme vrátiť spolu…
Frank rozlišuje lásku k ľudstvu, ako princíp formálny a lásku k blížnemu, ako princíp konkrétny a hovorí, že  
musíme dávať prednosť láske konkrétnej. Mohli by sme totiž skĺznuť do lásky,  ktorej by chýbal osobný 
rozmer.
V ortodoxnom personalizme je zakotvená predstava, že každý žobrák predstavuje Krista a preto je hriechom 
nedať mu almužnu. Podľa Mogilu majú ľudia používať svoj majetok zbožným spôsobom a pomáhať druhým 
ľuďom (deliť sa o nadbytok). Zaujímavá je tiež predstava, že nie sme skutočnými vlastníkmi majetku – je  
nám zverený,  aby  sme  ho  pretvárali  pre  naše  a  spoločné  dobro.  Kresťanská  láska  tak  prináša  rozmer  
sociálnej  spravodlivosti,  ktorá  prekračuje  zákon.  Pretože  štedrosť  a  súcit  s  núdznymi  je  niečo,  čo  má 
vychádzať zo srdca.
Podľa Solovjova nestačí, aby niekoľko jedincov bolo dobrých. Ak má prísť k premene spoločnosti, potom sa 
musí prihliadať na prepojenosť jednotlivcov a spoločnosti, na súkromné potreby a spoločné dobro.
Evdokimov píše, že v tajomstve vtelenia Kristus už nie je len Bohom, ale do jeho osoby je inkarnovaný aj  
človek. A tak každý človek už nie je len človekom, pretože má prejsť zbošteným, ktoré dosiahne skrze lásku.  
Človek je stvorený na Boží obraz a tak svojím životom (láskou) sa má čoraz viac stávať podobným Bohu.  
Jeho slová dopĺňa Bulgakov, keď píše, že každý človek má niesť ostatných, jeho láska má byť obetavá a tým 
dosiahne zmŕtvychvstanie. 
Človek cez lásku rastie v schopnosti dosiahnuť dobro. V odmietaní Boha (ktorý je dobro), ale aj ľudí (ktorí  
majú túžbu po dobre a sú v podstate dobrí), sú korene zla. Losský píše, že zlo je vzburou proti dobru (Bohu a  
ľuďom).  Každým  našim  skutkom  potvrdzujeme  niečo  osobné,  niečo  čo  prekonáva  hranice  časnosti  a 
vstupuje do večnosti. Pomalými krokmi pretvárame seba a rozhodujeme o svojej budúcnosti. Vyšeslavcev 
píše, že ak osoba neguje túžbu po dobre (po vzťahu s Bohom a s ľuďmi), stáva sa neschopnou praktizovať  
agapickú lásku. Človek má čerpať silu z Božej lásky a šíriť túto lásku medzi ľuďmi. Bez tejto lásky je slabý  
a nemá silu odolávať nástrahám.
Ak Boh je láska a človek je stvorený na jeho obraz a vykúpený láskou, potom nič nemôže byť väčšie než  
láska. A človek sa má tejto láske učiť vo vzťahu s inými, keď v ich tvári spoznáva Krista.

Oživované telo, živá duša - po stopách ortodoxného personalizmu 3

Znakom ohraničenosti človeka je jeho telo. Človek nie je Bohom a jeho telo ho tiahne k zemi.
Človek je zároveň smrteľník aj kráľ; jeho telo zároveň odkrýva, aj zahaľuje osobu; medzi osobou a telom, je 
vzťah totožnosti a odlišnosti. A tento vzťah stojí na spolupráci duše a tela. Telo je teda prejavom osoby, cez 
telo človek koná a zároveň telo odkazuje na celistvého človeka.  To,  čo spája  dušu a telo,  je totožnosť  
(identita) a celistvosť (je to telo a duša konkrétneho človeka).
Bulgakov píše, že človek bol síce sformovaný zo spoločnej tvárnej matérie, ale nosí v sebe obraz Boží, sám  
Boh do neho vdýchol život. Je to odkaz na jedinečnosť človeka, o ktorej má vydávať svedectvo a s akou 
hovorí o Bohu. Človek je súčasne tvárou aj netvárou; absolútny v relatívnom a relatívny v absolútnom; je  
živou antimóniou; nezmieriteľnou dvojakosťou; stelesneným protirečením;  no v tejto antimónií nachádza 



zvýraznenie svojej skutočnej podstaty. Ako obraz Boží, má v sebe niečo z božskej podstaty a jeho poslaním 
je stať sa podobným Bohu. 
Lyonský píše, že k Božiemu obrazu bol stvorený celý človek, teda aj jeho telo. Vo svojom tele sa zároveň 
poznávam, i nepoznávam; mám strach, že moja osoba sa nezjavuje skrze telo. Je tu isté napätie medzi dušou 
a telom a riziko, že telo dušu zotročí a tak duša nebude môcť usmerňovať telo. 
Pri komunikácií sa navzájom rozlišujeme podľa vonkajších telesných znakov, pričom najvýraznejším z  
nich je tvár. Nie náhodou sa hovorí, že tvár je zrkadlom duše. No tvár sa môže stať aj maskou, keď  
neodhaľuje to, kým som, ale ukazuje to, kým chcem byť v očiach iných. Cez telo sa odhaľuje moje „ja“  
svetu a druhému človeku.
Telo  predstavuje  rozdvojenosť  sveta,  ktorý  je  na  jednej  strane  Božím  stvorením  (telo  sa  pridáva  k  
stvorenstvu, ktoré chváli stvoriteľa) a na strane druhej je miestom smrti (kozmických a ľudských dejín, ale aj  
človeka), pretože je spojené so smrťou. 
Podľa Origena človek dostal pri svojom stvorení dôstojnosť obrazu, ale podobnosť musí získať sám, svojím 
úsilím.  Cez  nasledovanie  Krista,  sa  človek  stáva  nielen  jeho  obrazom  (odkazuje  na  neho),  ale  jemu 
podobným (sprítomňuje ho).
A hoci človek je v tomto hmotnom svete prítomný skrze telo, tento svet presahuje. Veľkosť človeka je v jeho 
štruktúre duše a tela, ktorú anjeli  nemajú. Palamas hovorí,  že ľudia sú viac než anjeli. V skutočnosti  sa  
nachádzame na rozhraní telesného a duševného sveta. 
Podľa  Palamasa  je  spojenie  duše  a  tela  obrazom  vteleného  slova.  Je  pochopiteľné,  že  tomuto  obrazu 
najlepšie zodpovedá zduchovnené telo. Na učenie Palamasa nadväzuje Karsavin a ponúka k nemu zaujímavý  
komentár. Božia sláva sa zrkadlí (cez dušu) v tele a v duši a cez telo sa zjavuje celému stvorenstvu. 
V smrteľnej časovosti tela (krehkosti a smrteľnosti), dáva podľa Clémenta jedna kvapka večnosti okamihu 
plnosť, vďaka čomu sa všetkými našimi žilami rozpulzuje život. Tento proces oživovania, sa nedotýka len 
tela a duše, ale aj vzťahu človeka k iným ľuďom, k Bohu a k svetu…

Tvár – vnútorná krása človeka. Po stopách ortodoxného personalizmu 8

Telesnosť ako prejav Ducha, vrcholí v tajomstve tváre, pretože cez tvár preniká iný svet. Bulgakov píše, že 
človek bol síce sformovaný zo spoločnej tvárnej matérie, ale nosí v sebe obraz Boží,  sám Boh do neho 
vdýchol život. Podľa Berďajeva, je celý svet ničím, v porovnaní s tým, čo je jedinečné v ľudskej tvári. Ako  
obraz Boží, má človek v sebe niečo z božskej podstaty a jeho poslaním je stať sa podobným Bohu. Človek je  
stvorený na obraz Boží a v tom je jeho hodnota a nesmierna cena. 
Cirkevná tradícia rozlišuje medzi obrazom a podobou Boha. Kým obraz Boží je ontologickým darom, teda 
duchovný základ človeka; podoba Boha je možnosťou, ktorá sa mení v skutočnosť, keď človek dosiahne 
duchovnú dokonalosť. Tento obraz Boží, má silu pretvárať osobnosť človeka a najlepšie sa zjavuje v tvári (z 
celého tela). 
V spisoch askétov sa píše, že tvár čistého človeka žiari Božskými paprskami. Tvár človeka tak nie je len  
ľudskou tvárou, ale obrazom Boha. Aby cez tvár mohol prenikať iný svet, človek musí mať čisté srdce, musí  
sa premieňať vo Svätej Trojici a vďaka tomu sa jeho vnútorná krása, bude zrkadliť v jeho tvári. Čím je 
človek dokonalejší, tým je obraz Boží v ňom jasnejší. Lyonský píše, že k Božiemu obrazu bol stvorený celý 
človek, teda aj jeho telo. Cez telo sa ukazuje moje „ja“ svetu a druhému človeku.
Možnosť pozerať do tváre človeka si ceníme preto, lebo je mostom medzi tým, kto poznáva a osobou, ktorú 
spoznáva. Bez odhaľovania vnútornej reality, by tvár stratila svoj zmysel. V tvári sa má odhaľovať vnútorná  
krása človeka, ktorá nie je len výpoveďou o jedinečnosti človeka, ale aj o jedinečnosti Božieho obrazu, ktorý  
sa spája s každým človekom. Každý človek je jedinečnou a nenahraditeľnou časťou mozaiky o Božej kráse, 
pravde, dobre (láske) a dokonalosti (v láske)…
Podľa Origena dostal človek pri svojom stvorení dôstojnosť obrazu, ale podobnosť musí získať sám, svojím 
úsilím.  Cez  nasledovanie  Krista,  sa  človek  stáva  nielen  jeho  obrazom  (odkazuje  na  neho),  ale  jemu 
podobným (sprítomňuje  ho). Tým,  že človek v sebe zdokonaľuje obraz Boha a stáva sa mu podobným,  
utvára aj svoju osobu. Pre Florenského je osoba duchovnou tvárou človeka. Ak je Boh láska a človek je  
vykúpený láskou, potom nič nemôže byť väčšie než láska a človek sa má tejto láske učiť vo vzťahu s inými,  
keď v ich tvári spoznáva Krista.
Hriech vnáša temnotu do tváre človeka. A temnota bráni prenikaniu Božieho svetla. Preto neprekvapí, že v 
umeleckom stvárnení majú hrdinovia a svätci jasnú tvár, kým zlí ľudia a temné sily, majú znetvorenú tvár.  
Postupne, ako hriech získava moc nad človekom, tvár prestáva byť oknom, cez ktoré preniká Božie svetlo, z 
tváre sa vytráca život a stráca kontakt s osobnosťou človeka. Človek si oblieka „masku“. Maska však nie je 
tvárou, nehovorí pravdu o človeku, ukazuje len deformovaný obraz. 



Máme  veľa  svedectiev  o  stretnutí  s  ľuďmi,  ktorí  dosiahli  dokonalosť  (život  v  milosti)  a  z  ich  tváre  
vyžarovalo Božie svetlo a niečo tajomné, čo ich robilo nesmierne krásnymi a príťažlivými (bez ohľadu na 
vek, či fyzickú krásu). 
Zdroj: www.blog.tyzden.sk 

PRACOVNÝ TEXT PRE ŽIAKOV

Tvár a osobnosť človeka
Pri  komunikácií  sa  navzájom  rozlišujeme  podľa  vonkajších  telesných  znakov,  pričom 

najvýraznejším z nich je tvár. Nie náhodou sa hovorí, že tvár je zrkadlom duše. 
Cirkevná tradícia rozlišuje medzi obrazom a podobou Boha. Kým obraz Boží je bytostným darom, 

teda duchovný základ človeka; podoba Boha je možnosťou, ktorá sa mení v skutočnosť, keď človek dosiahne 
duchovnú dokonalosť. Tento obraz Boží, má silu pretvárať osobnosť človeka a najlepšie sa zjavuje v tvári. 

V spisoch askétov sa píše, že tvár čistého človeka žiari Božskými lúčmi. Tvár človeka tak nie je len  
ľudskou tvárou, ale obrazom Boha. Čím je človek dokonalejší, tým je obraz Boží v ňom jasnejší. Lyonský  
píše, že k Božiemu obrazu bol stvorený celý človek, teda aj jeho telo. Cez telo sa ukazuje moje „ja“ svetu a  
druhému človeku.

Podľa Origena dostal človek pri svojom stvorení dôstojnosť obrazu, ale podobnosť musí získať sám, 
svojím úsilím. Cez nasledovanie Krista, sa človek stáva nielen jeho obrazom, ale jemu podobným. Tým, že  
človek v sebe zdokonaľuje obraz Boha a stáva sa mu podobným, utvára aj svoju osobu. 

Hriech  vnáša  temnotu  do  tváre  človeka.  A  temnota  bráni  prenikaniu  Božieho  svetla.  Preto 
neprekvapí, že v umeleckom stvárnení majú hrdinovia a svätci jasnú tvár, kým zlí ľudia a temné sily, majú  
znetvorenú tvár.  Postupne,  ako  hriech  získava  moc  nad  človekom,  tvár  prestáva  byť  oknom,  cez  ktoré  
preniká Božie svetlo, z tváre sa vytráca život a stráca kontakt  s  osobnosťou človeka.  Človek si oblieka  
„masku“. Maska však nie je tvárou, nehovorí pravdu o človeku, ukazuje len deformovaný obraz. 

Máme veľa svedectiev o stretnutí s ľuďmi, ktorí dosiahli dokonalosť (život v milosti) a z ich tváre  
vyžarovalo Božie svetlo a niečo tajomné, čo ich robilo nesmierne krásnymi a príťažlivými (bez ohľadu na 
vek, či fyzickú krásu) - osobnosťami. 

Prehlbujúca podtéma
►  Osobnosť Ježiša Krista 

- možno doplniť Akatist k Ježišovi Kristovi – text z knižky Hore srdcia
+ CD ukážky (napr. CD Akafist do Isusa Christa. Monašij chor Svjatouspenskoj Univskoj Lavri, 
Svičado, Lviv 2006.)

Príloha komentárov pre učiteľa
Akatist – duchovné bohatstvo východnej cirkvi

Akatist – grécky „akatistos“ (stojaca pieseň, spev v stoji) – má sa spievať a počúvať postojačky. To 
značí, že veriaci sa ho majú modliť vo vážnom duchovnom postoji, ako evanjelium, s veľkou sústredenosťou 
a pripravenosťou majú prijať všetky ponúkané pravdy viery. Najstarším a po stránke literárnej 
najkvalitnejším akatistom je Akatist k presv. Bohorodičke (6-7. storočie), ktorý sa stal vzorom pre ostatné 
akatisty.  

Akatist k Ježišovi Kristovi má 13 kondákov a 12 ikosov, teda 25 piesní. Ak prvý kondák nepočítame, 
dostávame 24 piesní, taký počet, aký má grécka abeceda. Prvý kondák a ikosy sa zakončujú zvolaním 
„Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.“ a každý kondák spevom aleluja. Je oslavou Kristovho spásneho 
diela na zemi, jeho božstva i človečenstva (obsahuje biblické i dogmatické prvky), prejavom viery a 
duchovnosti veriacich. Jeho cieľom je oslava Krista a duchovný úžitok modliaceho sa. 

Zbierky akatistov 
Podľa vzoru mariánskeho akatistu vznikali ďalšie. Zbierka akatistov sa volá akatistník. Prvý zberateľ v 
gréckej cirkvi nie je známy. V Rusku zbierku akatistov vydal vilniansky typograf Skorina v roku 1525. Počet 
akatistov v jednotlivých vydaniach je rozličný. 

http://www.blog.tyzden.sk/


Napríklad zborník akatistov pod názvom „Akafisnik, ili sobranie akafistov“, vydaný v Užhorode roku 1911, 
mal slúžiť k „duchovnému úžitku veriacich gréckokatolíckeho obradu“.  Obsahuje 22 akatistov:  Sladkému 
Ježišovi Kristovi ; Zvestovanie s kánonom; Uspeniu Bohorodičky; Čestnému Pánovmu krížu; Sv. otcovi 
Mikulášovi; Sv. prorokovi Eliášovi; Pokrovu Vládkyne Márii; Najsladšiemu Srdcu Ježiša Krista ; Sv. 
prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi; Sv. veľkomučenici Barbore; Presvätej jednopodstatnej Trojici; 
Kristovmu utrpeniu; Sv. Jozefovi snúbencovi; Sv. archanjelovi Michalovi, Gabrielovi a iným; 
Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie; Životodárnemu hrobu a vzkriesenému; Sv. apoštolom Petrovi a 
Pavlovi ; Sv. Bazilovi Veľkému; Sv. veľkomučeníkovi Jurajovi; Všetkým svätým; K prijímaniu Božských 
sviatostí; Za zomrelých. 
www.zoe.sk 

- je vhodné  pozrieť si tento akatist v knižkách Hore srdcia alebo v samostatnom vydaní, resp. vypočuť si ho 
v audionahrávke (MC kazeta alebo CD)

PRACOVNÝ TEXT PRE ŽIAKOV

Akatist k Ježišovi Kristovi 
Akatist – grécky „akatistos“ (stojaca pieseň, spev v stoji) – má sa spievať a počúvať postojačky. To 

značí, že veriaci sa ho majú modliť vo vážnom duchovnom postoji, ako evanjelium, s veľkou sústredenosťou 
a pripravenosťou maju prijať všetky ponúkané pravdy viery. Najstarším a po stránke literárnej 
najkvalitnejším akatistom je Akatist k Bohorodičke (6-7. storočie), ktorý sa stal vzorom pre ostatné akatisty. 

Akatist k Ježišovi Kristovi má 13 kondákov a 12 ikosov, teda 25 piesní. Ak prvý kondák nepočítame, 
dostávame 24 piesní, taký počet, aký má grécka abeceda. Prvý kondák a ikosy sa zakončujú zvolaním 
„Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.“ a každý kondák spevom aleluja. 

Je oslavou Kristovho spásneho diela na zemi, jeho božstva i človečenstva (obsahuje biblické i 
dogmatické prvky), prejavom viery a duchovnosti veriacich. Jeho cieľom je oslava Krista a duchovný úžitok 
modliaceho sa. 

►  NOVÁ prehlbujúca podtéma
Duchovné dozrievanie – Rebrík čností

                                 

Príloha komentárov pre učiteľa
Sv. Ján Klimak. Rebrík čností (Lestvica)

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Ján Klimak a Rebrík do raja
Drahí bratia a sestry,
po  dvadsiatich  katechézach  venovaných  apoštolovi  Pavlovi  by  som dnes  rád  nadviazal  na  prezentáciu  
veľkých stredovekých cirkevných spisovateľov Západu a Východu. Predstavím postavu Jána, nazývaného 

http://www.zoe.sk/


Klimak.  Klimakos je latinský prepis gréckeho slova klímakos a značí „z rebríka“ (klímax).  Vychádza z  
názvu jeho hlavného diela, v ktorom opisuje stupne ľudského života vedúce k Bohu. 
Ján Klimak sa narodil okolo roku 575, žil teda v rokoch, keď Byzancia, hlavné mesto Východorímskej ríše,  
prekonávala  najväčšiu  krízu  vo  svojich  dejinách  -  geografický  rámec  impéria  sa  náhle  zmenil  a  séria  
barbarských nájazdov spôsobila pád všetkých jej štruktúr. Ostala len štruktúra Cirkvi, ktorá v týchto ťažkých 
časoch naďalej vykonávala svoju misijnú, humanitnú a spoločensko-kultúrnu činnosť najmä prostredníctvom 
siete kláštorov, v ktorých pôsobili veľké náboženské osobnosti, ako napríklad aj spomínaný Ján Klimak.
Ján žil medzi sinajskými horami, kde sa Mojžiš stretol s Bohom a Eliáš počul jeho hlas, a rozpráva o svojich  
duchovných skúsenostiach.  Správy o  ňom sa zachovali  v  krátkom životopise  Vita,  ktorý  napísal  mních 
Daniel z Raito. 
Ján sa v šestnástich rokoch stal mníchom na Sinaji a učeníkom opáta Martýria, „starca“ alebo „mudrca“.  
Približne v dvadsiatom roku života si zvolil pustovnícky život v istej jaskyni na úpätí vrchu Sinaj v lokalite  
Toly, osem kilometrov od súčasného Kláštora sv. Kataríny. Samota mu však nebránila stretávať sa s ľuďmi 
túžiacimi  po duchovnom vedení,  ani  navštíviť  niektoré  kláštory neďaleko Alexandrie.  Jeho pustovnícka 
odlúčenosť, ktorá vôbec nebola útekom zo sveta a z ľudskej skutočnosti, vyústila do horlivej lásky k ľuďom 
a k Bohu . 
Po štyridsiatich rokoch pustovníckeho života prežívaného v láske k Bohu a k blížnemu, počas ktorých plakal, 
modlil sa a bojoval proti démonom, bol vymenovaný za igumena (predstaveného) veľkého kláštora na vrchu 
Sinaj.  Vrátil  sa tak k mníšskemu životu v kláštore. V nostalgii za pustovníckym životom však niekoľko  
rokov pred smrťou zveril vedenie komunity svojmu bratovi, mníchovi toho istého kláštora. Zomrel po roku  
650. 
Jánov život sa odohrával medzi dvoma vrchmi – Sinaj a Tábor – a skutočne možno povedať, že v ňom 
zažiarilo svetlo, ktoré Mojžiš videl na Sinaji, a traja apoštoli ho kontemplovali na vrchu Tábor.
Ako som už spomenul, preslávil sa svojím dielom Rebrík (Klímax), ktoré sa na Západe nazýva Rebrík do  
raja. Napísal ho na naliehavú žiadosť igumena blízkeho kláštora v Raite pri Sinaji. 
Rebrík je uceleným traktátom o duchovnom živote, v ktorom Ján opisuje cestu mnícha od zrieknutia sa sveta 
až po dokonalosť v láske. Je to cesta, ktorá podľa tejto knihy prechádza tridsiatimi stupňami, z ktorých každý 
nadväzuje na predošlý. Cestu možno zhrnúť do troch po sebe nasledujúcich etáp. 
Prvá sa prejavuje odtrhnutím od sveta s cieľom vrátiť sa do stavu evanjeliového detstva. Podstatné nie je 
však odtrhnutie, ale jeho prepojenosť s tým, čo povedal Ježiš o návrate do pravého detstva v duchovnom 
zmysle: byť ako deti. Ján to komentuje takto: „Dobrý základ je ten, ktorý stojí na troch podstavách a troch 
stĺpoch: na nevinnosti, pôste a čistote. Všetci znovu narodení v Kristovi (porov. 1 Kor 3, 1) majú začínať od  
týchto vecí, pričom príklad si majú brať od skutočných novorodencov“ (1, 20; 636). Dobrovoľné odlúčenie 
sa od drahých osôb a miest umožňuje duši vstúpiť do hlbšieho spoločenstva s Bohom. Toto zrieknutie sa ústi  
do poslušnosti, ktorá je cestou pokory prostredníctvom ponižovania, ktoré zo strany bratov nikdy nebude 
chýbať. Ján to komentuje takto: „Blažený, kto umŕtvil svoju vôľu až do krajnosti a starosť o seba zveril  
svojmu učiteľovi v Pánovi: bude totiž postavený po pravici Ukrižovaného!“ 
Druhú etapu tejto cesty predstavuje duchovný boj proti vášniam. Každý stupeň rebríka predstavuje jedno 
hlavné pokušenie, ktoré je opísané a diagnostikované zároveň s naznačením terapie a poukazom na príslušnú 
cnosť.  Súbor  týchto  stupňov  predstavuje  bezpochyby  najdôležitejší  traktát  o  duchovnej  stratégii,  ktorý 
máme.  Boj proti  vášniam neostáva len niečím negatívnym - má aj pozitívny nádych,  a to vďaka obrazu 
„ohňa“ Ducha Svätého: „Všetci tí, ktorí sa podujmú na tento dobrý, hoci tvrdý a namáhavý boj... (porov. 1 
Tim 6, 12), nech vedia, že sa musia vrhnúť do ohňa, ak skutočne túžia po tom, aby v nich prebýval nehmotný 
oheň“ - oheň Ducha Svätého, ktorý je ohňom lásky a pravdy. Iba moc Ducha Svätého im zaistí víťazstvo.  
Podľa Jána Klimaka je však dôležité uvedomiť si, že vášne nie sú samy osebe zlé; robí ich takými slobodné 
rozhodnutie človeka.  Ak sa očistia,  spolu so silou askézy a milosti  otvoria človeku cestu k Bohu a „ak  
(vášne) dostali od Stvoriteľa poriadok a počiatok... hranice cnosti sú bez konca“ 
Poslednou etapou cesty je kresťanská dokonalosť, ktorá sa rozvíja na ostatných siedmich stupňoch Rebríka. 
Predstavujú najvyššie štádiá duchovného života, ktoré zakusujú tzv. hesychasti, pustovníci – samotári, ktorí  
dospeli k vnútornej vyrovnanosti a pokoju. Tieto štádiá sú však dostupné aj pre najhorlivejších mníchov. 
Z  prvých  troch  –  jednoduchosti,  pokory  a  rozlišovania  –  považuje  Ján  rovnako  ako  otcovia  púšte  za 
najdôležitejšie  tretie  štádium,  teda  schopnosť  rozlišovať.  Každé  konanie  treba  podrobiť  rozlišovaniu.  V 
skutočnosti všetko závisí od hlbokých motivácií, ktoré treba zvažovať. Takto pristupuje k živému vnútru 
osoby s cieľom prebudiť v pustovníkovi, v kresťanovi Božie dary – duchovnú vnímavosť a „cítenie srdca“: 
„Ako smerovku a pravidlo musíme vo všetkom nasledovať v prvom rade Boha a potom svoje svedomie“.  
Týmto spôsobom sa dosahuje pokoj duše – hesychía –, vďaka ktorému sa pred dušou otvára priepasť Božích 
tajomstiev.



Stav vyrovnanosti,  vnútorného pokoja,  pripravuje hesychastu  na modlitbu,  ktorá  je podľa Jána dvojaká:  
„modlitba tela“ a „modlitba srdca“. Prvá je vlastná tomu, kto si musí pomáhať postojmi tela: zopnutými  
rukami,  vydávaním vzdychov,  bitím sa do pŕs  atď.  Druhá je  spontánna,  pretože je účinkom prebudenia  
duchovnej  vnímavosti,  ktorú  Boh  daruje  tomu,  kto  sa  venuje  modlitbe  tela.  Ján  ju  nazýva  „Ježišovou 
modlitbou“ (Iesoû euché), a je založená na vzývaní samotného mena Ježiš, vzývaní, ktoré je nepretržité ako 
dýchanie:  „Ježišova pamiatka všetko zjednocuje  s  tvojím dychom,  a tak spoznáš užitočnosť vnútorného 
pokoja, hesychía (27/2, 26; 1112). Nakoniec sa modlitba stáva úplne jednoduchou, prosté slovo „Ježiš“ sa 
zlieva v jedno s naším dychom.
Posledný stupeň rebríka (30), pokropený „striedmou opojenosťou Ducha“, je venovaný najvyššej „trojici 
cností“: viere, nádeji a predovšetkým láske. O láske Ján hovorí aj ako o érose (ľudskej láske) - ide o obraz  
manželského spojenia duše s Bohom. A znova si volí obraz ohňa, aby ním vyjadril zápal, svetlo a očistnú 
silu Božej lásky. Sila ľudskej lásky však môže byť tiež presmerovaná na Boha, ako do planého olivovníka 
možno naštepiť dobrú olivu (porov. Rim 11, 24). Ján je presvedčený, že intenzívna skúsenosť tejto lásky 
(éros) umožňuje duši pokročiť oveľa viac ako tvrdý boj proti vášniam, lebo jej moc je nesmierna. Na našej  
ceste teda prevažuje pozitívna stránka. 
Na lásku však hľadí aj v úzkom spojení s nádejou: „Silou lásky je nádej: vďaka nej očakávame odmenu  
lásky... Nádej je bránou lásky... Nedostatok nádeje ničí lásku: s ňou sú spojené naše námahy, ona je oporou v  
našich trápeniach a vďaka nej sme obklopení Božím milosrdenstvom“ (30, 16; 1157). 
Záver Rebríka obsahuje  syntézu  celého diela  v slovách,  ktoré  jeho autor  dáva vysloviť  samému Bohu: 
„Tento rebrík ťa naučí,  ako byť  duchovne disponovaný na cnosti.  Ja som na vrchole tohto rebríka, ako  
povedal môj veľký zasvätenec (sv. Pavol): A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich  
je láska (1 Kor 13, 13)“ 
V tejto chvíli sa vynára posledná otázka: či môže Rebrík, toto dielo napísané mníchom a pustovníkom, ktorý 
žil pred 1 400 rokmi,  povedať niečo aj nám dnes? Môže byť v niečom aj pre nás aktuálna životná púť 
človeka, ktorý žil stále na vrchu Sinaj a v takej vzdialenej dobe? 
Na prvý pohľad by sa zdalo, že odpoveď musí byť „nie“, pretože Ján Klimak je nám veľmi vzdialený. No ak  
sa na to pozrieme trocha bližšie, zistíme, že takýto mníšsky život je iba veľkým obrazom krstného života, 
života každého kresťana. Predstavuje nám, takpovediac, veľkými písmenami to, čo my deň čo deň píšeme  
malými. Ide o prorocký symbol, ktorý ukazuje život pokrsteného v spoločenstve s Kristom, s jeho smrťou a 
vzkriesením. 
Pre mňa je zvlášť dôležitý fakt, že vrchol „rebríka“, jeho posledné stupne, sú zároveň základnými cnosťami,  
počiatočnými a najjednoduchšími. Sú to viera, nádej a láska. Nie sú dostupné len mravným hrdinom, ale sú 
darom od Boha všetkým pokrsteným: v nich rastie aj náš život. Počiatok je aj koncom, východisko je aj  
cieľom: celá cesta vedie k čoraz radikálnejšiemu uskutočňovaniu viery, nádeje a lásky. V týchto cnostiach je  
prítomný celý rebrík.
Základom je viera,  pretože táto cnosť spôsobuje,  že sa vzdávam svojej  pýchy,  svojho myslenia,  svojho  
nároku posudzovať všetko sám bez toho, aby som sa zveril druhým. Táto cesta k pokore, k duchovnému  
detstvu je nevyhnutná. Treba prekonať arogantný postoj, ktorý nás vedie k tvrdeniu, že ja v tomto 21. storočí 
to viem lepšie, ako to mohli vedieť tí vtedy.  Namiesto toho sa musíme zveriť Svätému písmu, Pánovmu 
slovu, s pokorou pristupovať k pohľadu viery, aby sme tak vstúpili do nesmiernej šírky univerzálneho sveta, 
Božieho sveta. Tak porastie naša duša i vnímavosť nášho srdca voči Bohu. 
Ján  Klimak  správne  hovorí,  že  iba  nádej nás  robí  schopnými  žiť  lásku.  Nádej,  s  ktorou  zdolávame 
každodenné  prekážky a  neočakávame  úspech počas  nášho pozemského  života,  ale  na konci  očakávame 
zjavenie  sa samého Boha.  Iba v tomto  rozmere  našej  duše,  v tomto  prekročení  seba sa náš život  stáva 
veľkým a dokážeme znášať každodenné námahy i sklamania, dokážeme byť voči druhým dobrí bez toho, 
aby sme čakali odmenu. Iba ak jestvuje Boh, táto veľká nádej, ku ktorej smerujem, môžem každý deň robiť  
vo svojom živote malé kroky, a tak sa učiť láske. V láske sa skrýva tajomstvo modlitby, osobného poznania  
Ježiša: prostá modlitba, ktorá sa chce iba dotknúť srdca božského Majstra. A tak sa otvára naše vlastné srdce  
a učí sa od neho jeho dobrote, jeho láske. Používajme teda tento „rebrík“ viery, nádeje a lásky a pomocou  
neho dôjdeme k pravému životu.  
www.kbs.sk        

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.
Väčšina našich informácií o živote tohto svätca pochádza z diela jeho súčasníka a blízkeho priateľa  

Daniela,  mnícha  egyptskej  púšte  Raita.  Po istom čase doplnil  jeho  rozprávanie  niekdajší  Jánov učeník,  
ktorého meno sa nám nezachovalo. 

http://www.kbs.sk/


O našom svätcovi sa dozvedáme, že prišiel na svet okolo roku 520, no miesto jeho narodenia a  
pôvod zostávajú pre nás zahalené rúškom tajomstva. Hodno však spomenúť, že podľa istej teórie bol jedným 
z dvoch synov prepodobných manželov Xenofonta a Márie, ktorých liturgickú pamiatku slávime 26. januára.

Keď Ján dosiahol šestnásty rok svojho života, rozhodol sa zasvätiť výlučne službe Bohu a odišiel na  
vrch  Sinaj.  Ide  o  miesto,  kam  kresťanskí  mnísi  prichádzali  od  polovice  3.  storočia,  keď  unikali  
prenasledovaniam zo strany Rímskej ríše. Neskôr sem utekali pred prenasledovaniami zo strany moslimov.  
Treba povedať, že ho nesmierne obľubovali, pretože bolo známe už z obdobia Starého zákona: Boh tam 
odovzdal Mojžišovi desať prikázaní a uzatvoril s ním zmluvu (porov. Ex 19 – 20). Navyše sa traduje, že  
predstavuje najopustenejšie miesto sveta. Vraj dokonca aj divá zver, keď sem zablúdi, rýchlo sa ponáhľa  
preč. 

Po príchode na vrch Sinaj si vybral za svojho duchovného otca veľmi skúseného mnícha Martyria.  
Hoci bol Ján vysoko vzdelaný, natoľko sa odovzdal do jeho rúk, akoby ani nemal vlastný rozum a vlastnú  
vôľu. Vďaka tomu sa rýchlo vzmáhal v poníženosti, čistote i skromnosti, takže vo svojich dvadsiatich rokoch 
mohol prijať podstrihnutie, teda definitívne zasvätenie mníšskemu životu. Keď mal tridsaťpäť rokov, jeho  
duchovný otec Martyrios zomrel a Ján sa rozhodol pre život v úplnej samote. Odišiel na miesto zvané Tola  
vzdialené približne osem kilometrov od monastiera a medzi ostatných mníchov prichádzal jedine na veľké  
sviatky,  aby sa zúčastnil bohoslužieb. Jedol, pil a spal iba toľko, aby nezomrel. Všetok svoj čas venoval 
modlitbe, manuálnej práci a písaniu kníh. Keď mal približne sedemdesiatpäť rokov, teda po štyridsiatich 
rokoch prísneho pustovníckeho života,  bratia  ho zvolili  a  ustanovili  za  igumena  (predstaveného)  svojho 
sinajského monastiera. Približne po piatich rokoch, teda okolo roku 600, odišiel v pokoji k Pánovi. 

Prostredníctvom nášho prepodobného otca  Jána  urobil  Boh viacero  zázrakov,  napríklad  privolal 
dážď na palestínske územia v období veľkého sucha, uzdravil chorého človeka a predpovedal budúce veci.  
Všeobecne známym sa však stal niečím celkom iným: 

Ako igumena sinajského monastiera ho mnísi susedného monastiera z púšte Raita požiadali, aby pre 
nich napísal príručku duchovného života. Vznikol tak najvýznamnejší a najznámejší spis prepodobného Jána,  
totiž kniha Rebrík cností, po grécky Klimax. Práve podľa nej sa tento svätec niekedy nazýva Ján Klimax,  
prípadne Ján Klimak. Ide o príručku duchovného života zostavenú na spôsob rebríka vedúceho do neba,  
ktorý videl starozákonný patriarcha Jakub v Beteli (Gn 28, 10 – 17). Každý človek má posúdiť samého seba,  
na ktorom stupienku práve stojí a usilovať sa dosiahnuť nasledujúci. Všetkých stupienkov je tridsať, pretože 
podľa starozákonnej tradície bol práve tridsaťročný muž považovaný za dospelého člena spoločnosti.  Na  
začiatku cesty stojí zrieknutie sa vášní, napríklad na dvadsiatom druhom stupni je očistenie od samoľúbosti,  
ktorá sprevádza každý náš úspech, na konci je zväzok viery,  nádeje a lásky,  teda troch božských čností.  
Dielo bolo určené v prvom rade mníchom, ale vynikajúco môže poslúžiť aj ľuďom žijúcim vo svete.

Nech nám Všemocný daruje, aby sa slová  kondaku 4. hlasu k sviatku nášho prepodobného otca 
Jána,  autora  spisu  Rebrík,  splnili  aj  na  nás  samých:  „Svojou  knihou,  premúdry,  *  prinášaš  náuky sťa  
nevädnúce plody. * Sladkosťou napĺňaš srdcia tých, * čo ich vnímajú s triezvosťou, blažený. * Veď Rebrík  
dvíha duše uctievajúcich ťa s vierou * od zeme k nebeskej a trvalej sláve.“ 
www.zoe.sk 

PRACOVNÝ TEXT PRE ŽIAKOV

Ján Klimak: Rebrík cností
Ján  Klimák  (?520 –  ?600)  Keď Ján  dosiahol  šestnásty rok  svojho  života,  rozhodol  sa  zasvätiť 

výlučne službe Bohu a odišiel na vrch Sinaj. Po príchode na vrch Sinaj si vybral za svojho duchovného otca  
veľmi skúseného mnícha Martyria. Keď mal tridsaťpäť rokov, jeho duchovný otec Martyrios zomrel a Ján sa 
rozhodol pre život v úplnej samote. Odišiel na miesto zvané Tola vzdialené približne osem kilometrov od 
monastiera a medzi  ostatných mníchov prichádzal jedine na veľké sviatky,  aby sa zúčastnil bohoslužieb.  
Jedol, pil a spal iba toľko, aby nezomrel. Všetok svoj čas venoval modlitbe, manuálnej práci a písaniu kníh.  
Keď mal približne sedemdesiatpäť rokov, bratia ho zvolili a ustanovili za igumena (predstaveného) svojho 
sinajského monastiera. Približne po piatich rokoch, odišiel v pokoji k Pánovi. 

Ako igumena sinajského monastiera ho mnísi susedného monastiera z púšte Raita požiadali, aby pre 
nich napísal príručku duchovného života. Vznikol tak najvýznamnejší a najznámejší spis prepodobného Jána,  
totiž kniha Rebrík cností, po grécky Klimax. Práve podľa nej sa tento svätec niekedy nazýva Ján Klimax,  
prípadne Ján Klimak. Ide o príručku duchovného života zostavenú na spôsob rebríka vedúceho do neba,  
ktorý videl starozákonný patriarcha Jakub v Beteli (Gn 28, 10 – 17). Každý človek má posúdiť samého seba,  
na ktorom stupienku práve stojí a usilovať sa dosiahnuť nasledujúci. Všetkých stupienkov je tridsať, pretože 

http://www.zoe.sk/


podľa starozákonnej tradície bol práve tridsaťročný muž považovaný za dospelého člena spoločnosti. Dielo 
bolo určené v prvom rade mníchom, ale vynikajúco môže poslúžiť aj ľuďom žijúcim vo svete.
Rebrík je uceleným traktátom o duchovnom živote, v ktorom Ján opisuje cestu mnícha od zrieknutia sa sveta 
až po dokonalosť v láske. Je to cesta, ktorá podľa tejto knihy prechádza tridsiatimi stupňami, z ktorých každý 
nadväzuje na predošlý. Cestu možno zhrnúť do troch po sebe nasledujúcich etáp. 
Prvá sa prejavuje odtrhnutím od sveta s cieľom vrátiť sa do stavu evanjeliového detstva. 
Druhú etapu tejto cesty predstavuje duchovný boj proti vášniam. Každý stupeň rebríka predstavuje jedno 
hlavné pokušenie, ktoré je opísané a zároveň naznačuje spôsob „vyliečenia“ s poukazom na príslušnú cnosť. 
Poslednou etapou cesty je kresťanská dokonalosť, ktorá sa rozvíja na ostatných siedmich stupňoch Rebríka. 
Predstavujú najvyššie štádiá duchovného života, ktorými sa dosahuje pokoj duše – hesychía. Z prvých troch 
– jednoduchosti, pokory a rozlišovania – považuje Ján rovnako ako otcovia púšte za najdôležitejšie tretie 
štádium, teda schopnosť rozlišovať. 
Posledný stupeň rebríka (30), pokropený „striedmou opojenosťou Duchom“, je venovaný najvyššej „trojici 
cností“: viere, nádeji a predovšetkým láske. 
Záver Rebríka obsahuje  syntézu  celého diela  v slovách,  ktoré  jeho autor  dáva vysloviť  samému Bohu: 
„Tento rebrík ťa naučí,  ako byť  duchovne disponovaný na cnosti.  Ja som na vrchole tohto rebríka, ako  
povedal môj veľký zasvätenec (sv. Pavol): A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich  
je láska (1 Kor 13, 13)“ 
V tejto chvíli sa vynára posledná otázka: či môže Rebrík, toto dielo napísané mníchom a pustovníkom, ktorý 
žil pred 1 400 rokmi,  povedať niečo aj nám dnes? Môže byť v niečom aj pre nás aktuálna životná púť 
človeka, ktorý žil stále na vrchu Sinaj a v takej vzdialenej dobe? Na prvý pohľad by sa zdalo, že odpoveď 
musí byť „nie“, pretože Ján Klimak je nám veľmi vzdialený. No ak sa na to pozrieme trocha bližšie, zistíme,  
že takýto mníšsky život je iba veľkým obrazom krstného života, života každého kresťana. Predstavuje nám,  
takpovediac, veľkými písmenami to, čo my deň čo deň píšeme malými. 
Pre mňa je zvlášť dôležitý fakt,  že vrchol  „rebríka“, jeho posledné stupne:  viera, nádej  a láska,  nie sú 
dostupné len mravným hrdinom, ale sú darom od Boha všetkým pokrsteným: v nich rastie aj náš život. 
Používajme teda tento „rebrík“ viery, nádeje a lásky a pomocou neho dôjdeme k pravému životu.  
30 stupňov duchovného života: 

Príloha komentárov pre učiteľa
Tridsať stupienkov do neba podľa svätého Jána, autora spisu Rebrík čností

(nadpisy a záverečné slová)

1) „O zrieknutí sa svetského života“ /My môžeme povedať: svetáckeho života, všetkého nie 
nevyhnutného/ – „Kto vkročil na prvý stupienok, nech sa neobracia naspäť.“

2) „O stave bez vášní, čiže o odložení starostí a starostlivosti o svet“ – „Ten, kto beží, nech 
uteká  a napodobňuje  Lota,  nie  jeho  manželku“  (skupina  Elán:  „Neobzerajte  sa,  pani 
Lotová“).

3) „O prebývaní v cudzine, čiže o odklonení sa od sveta“ – „Tento tretí stupienok je počtom 
rovný Svätej Trojici. Kto naň vkročil, nech sa neobzerá ani na pravo ani naľavo.“

4) „O blaženej a nezabúdanej poslušnosti“ – „Tento stupienok je počtom rovný evanjelistom. 
Vzmuž  sa,  askéta,  bez  strachu  sa  ponáhľaj  vpred.  Kedysi  Ján  predbehol  Petra,  tu  je 
poslušnosť  položená  pred  pokáním.  Veď  učeník,  ktorý  predišiel  Petra,  bol  obrazom 
poslušnosti a druhý učeník pokánia.“

5) „O starostlivom a činnom pokání...“ – „Na piaty stupienok si vkročil, kajúcnik, pokáním si 
očistil päť zmyslov, dobrovoľným súžením a trápením si unikol pred nedobrovoľným.“

6) „O pamätaní na smrť“ – „Šiesty stupienok: kto naň vkročil, naveky nezhreší... Pamätaj na 
svoju poslednú chvíľu a naveky nezhrešíš (Sir 7, 39).“

7)  „O  radosť  spôsobujúcom  plači“  –  „Siedmy  stupienok:  Kto  bol  uznaný  za  hodného 
dosiahnuť ho, nech pomôže aj mne, lebo už sám dostal pomoc, keď sa na tomto siedmom 
stupienku umyl od škvrny tohto veku.“



8) „O stave bez hnevu a o krotkosti“ – „Na ôsmom stupienku spočíva veniec stavu bez hnevu. 
Kto  ho  nosí  od  prirodzenosti,  možno  nenosí  nijaký  ďalší,  kto  ho  však  získal  prácou, 
nepochybne premohol osem vášní.“

9) „O  (ne)pamätaní  na  zlo“  –  „Deviaty  stupienok.  Kto  naň  vkročil,  nech  odvážne  prosí 
u Spasiteľa Ježiša o rozviazanie z hriechov.“

10) „O zlých rečiach a klebetách“ – „Desiaty stupienok. Kto naň vkročil, ten býva konateľom 
lásky alebo plaču.“

11) „O mnohovravnosti  a mlčaní“  –  „Kto  získal  víťazstvo  na  jedenástom stupienku,  jednou 
ranou odsekol množstvo zla.“

12) „O klamstve“ – „Výstup dvanásty. Kto vkročil na tento stupienok, získal koreň čností.“
13) „O znechutenosti  a lenivosti“  –  „Znechutenosť  často  býva...  jedným  z plodov 

mnohovravnosti...“  –  „Kto  sa  skutočne  zmocnil  trinásteho  stupienka,  vo  všetkom bude 
skúsený.“

14) „O vládcovi pre všetkých milom i zlom – o bruchu“
15) „O  neporušenej  čistote  a miernosti,  ktorú  porušiteľní  získavajú  prácami  a potom“  – 

„Pätnásty  stupienok.  Kto  aj  tu  získal  víťaznú  česť,  hoci  je  v tele,  ten  zomrel  i vstal 
z mŕtvych a už tu spoznal začiatok budúcej neporušiteľnosti.“

16) „O láske k peniazom“ – „Zápas šestnásty. Kto v ňom získal víťazstvo, ten nadobudol Božiu 
lásku alebo odsekol márne trápenia.“

17) „O bezstarostnosti“  –  Sedemnásty stupienok.  Kto naň vkročil,  putuje  do neba,  keďže si 
zobliekol hmotu.“

18) „O necítení, čiže o umŕtvení duše a o smrti mysle, ktorá predchádza smrti tela“
19) „O sne, o modlitbe a speve žalmov v zhromaždení bratov“ – „Kto získal chvályhodné dielo 

modlitby, blíži sa k Bohu a uniká démonom.“
20) „O  telesnom  bdení:  ako  skrze  neho  dosahujeme  to,  čo  je  duchovné  a ako  ho  treba 

uskutočňovať“ – „Dvadsiaty stupienok. Kto naň vkročil, prijal do svojho srdca svetlo.“
21) „O malodušnej bojazlivosti alebo strachovaní“
22) „O rôznorodej márnej sláve“ – „Dvadsiaty druhý stupienok“ – „Koho neulovila márna sláva, 

neupadne do hlúpej pýchy, ktorá je nepriateľská voči Bohu.“
23) „O hlúpej pýche“ – „Dvadsiaty tretí stupienok. Kto naň vkročí (ak len môže vkročiť), ten 

bude silný.“
24) „O krotkosti, jednoduchosti a dobrote, ktoré nepochádzajú z prirodzenosti, ale získavajú sa 

úsilím a prácou, aj o zlobe“ – „Kto dosiahol víťazstvo na tomto stupienku, nech má odvahu, 
lebo získal spásu, keďže sa stal nasledovníkom Krista.“

25) „O tom, čo vytrháva vášne od koreňa, o najvyššej poníženosti, ktorá býva v neviditeľnom 
zmysle“  - „Matkou prameňa je priepasť, prameňom rozlišovania je poníženosť.“

26) „O rozlišovaní myšlienok, vášní a čností“
27) „O  posvätnom  mlčaní  tela  i duše“  –  „Moc  kráľa  spočíva  v bohatstve  a v množstve 

poddaných, moc toho, kto mlčí, v bohatstve modlitby.“
28) „O matke čností, posvätnej a blaženej modlitbe, a o státí na nej mysľou i telom“ 
29) „O pozemskom nebi  alebo  o  ...  stave  bez  vášní  a o dokonalosti,  o vzkriesení  duše  pred 

spoločným vzkriesením“ – „Blažený stav bez vášní dvíha úbohú myseľ k nebu a pozdvihuje 
tohto  chudáka  z hnojiska  vášní  (porov.  1  Kr  2,  8);  nadovšetko  chvályhodná  láska  ho 
usadzuje medzi kniežatá, medzi svätých anjelov, medzi kniežatá ľudu Pánovho (porov. Ž 
112, 8).“

30) „O zväzku troch čností, čiže o viere, nádeji a láske“

Zdroj: o. Marcel Gajdoš



5. BOH A ČLOVEK

► 5.1 Boh vzťahov (ponímanie východnej spirituality)

Príloha komentárov pre učiteľa
Trojica ako predobraz celistvosti - po stopách ortodoxného personalizmu 5

Florenský píše o Najsvätejšej Trojici, ako o vzájomnom vzťahu osôb, pričom tento vzťah stojí na láske. Táto  
otázka je dôležitá pre človeka a pre skúmanie jeho identity a celistvosti. 
Človek má účasť na živote Najsv. Trojice. V Duchu, skrze Syna, človek prichádza k Otcovi, má tak účasť na 
dialógu a živote Najsv.  Trojice. Naozaj je človek súčasťou tohto života. Berďajev k tomu hovorí: v temnote 
vidím Svätú Trojicu a v Trojici vidím seba samého stáť uprostred. 
V Najsv. Trojici ortodoxný personalizmus nachádza riešenie mnohých ťažkostí. Pre Florenského je to obraz 
trojrozmerného priestoru,  času (minulosti,  prítomnosti  a budúcnosti),  a  komunikácie (ja,  ty a on).  Tento 
predobraz Trojice, sa ponúka ako riešenie protikladov vo svete, je to hľadanie kompromisu, pri ktorom sa 
protiklady zjednocujú a dosahujú súlad v trojjedinom Bohu. Táto predstava sa nám môže zdať abstraktná, ale 
v ortodoxnom personalizme, je všetko navzájom prepojené. 
Svätá Trojica je predobrazom spoločnosti. Solovjov hovorí o spojení štátu, cirkvi a (občianskej) spoločnosti. 
Ako tento predobraz funguje v praxi? Podľa Florenského každá zložka je slobodná a suverénna, neoddeľuje 
sa od ostatných, ani ich nechce pohltiť či zničiť, ale je voči nim solidárna. A jadrom toho všetkého je láska.
Svätá Trojica je aj predobrazom človeka. Florenský píše, že priateľstvo medzi dvoma ľuďmi sa túži zjednotiť 
v totožnosti a pritom nestratiť vlastnú individualitu a toto priateľstvo potrebuje Boha. Toto priateľstvo sa  
opiera o Boha. Pred tvárou tretieho (Boha), skrze očami druhého (priateľ), vidím seba samého. Cez lásku tu  
dochádza  k  prepojeniu  vzťahu,  poznania,  dvoch  bytostí  a  Boha.  Skrze  lásku  k  Bohu  a  k  blížnemu, 
spoznávam seba, ale to je možné, len ak som schopný lásky, teda ak ja sám si vážim a mám v láske seba.
Tento obraz trojičnosti sa prenáša aj na svet. Hovorí o celom stvorenstve, ako o organickom svete, ktorý sa  
zjednocuje  v  Bohu.  Bez  opory  vo  Svätej  Trojici,  ostáva  len  chaotický  svet,  zakotvený  v  umelom  a 
abstraktnom systéme. 
Zjednocovať  všetko  cez  Svätú  Trojicu,  je  originálnym  prínosom  ortodoxného  personalizmu.  V  tomto 
systéme sa kladie dôraz na osobu a zároveň aj na jej individualitu. To, čo rešpektuje hranice (individualitu) a  
osobu (jej bytie), je láska. Láska teda prekonáva rozdiel medzi poznávaním a poznavajúcim, medzi ľuďmi  
navzájom, medzi človekom a svetom. A tak prichádzame k poznaniu, ktoré je celistvé a k obrazu, ktorý je 
úplný. Poznanie skutočnej pravdy o sebe, ľuďoch, svete i Bohu, sa opiera o Svätú Trojicu. Jej vzťah, je  
predobrazom našich vzťahov, jej život je oporou pre náš život a cez ňu máme účasť na poznaní a zmysle  
stvoreného sveta. 
Zdroj: www.blog.tyzden.sk 

Základná podtéma
► 5.2 S tebou na ceste 

- doplniť komentáre k sv. tajomstvám (viď www.zoe.sk + Slovo)
Katechézy ku sv. tajomstvu krstu a myropomazania
GAJDOŠ, M.: Katechézy – malý trebník. In: Slovo č.1, 2, 3, 4 (modlitby nad matkou), 5-6, 7, 8, 9, 
13, 14,15, (len myropomazanie 12, 13, 16). Rok 2007.
Katechézy ku sv. tajomstvu manželstva
GAJDOŠ, M.: Katechézy – malý trebník. In: Slovo č. 22, 23, 24-25. Rok 2007.
Katechézy ku sv. tajomstvu spovede
GAJDOŠ, M.: Katechézy – malý trebník. In: Slovo č. 19-20, 21. Rok 2007.
Katechézy ku sv. tajomstvu pomazania chorých
GAJDOŠ, M.: Katechézy – malý trebník. In: Slovo č. 26. Rok 2007.

http://www.zoe.sk/
http://www.blog.tyzden.sk/


► NOVÁ prehlbujúca podtéma
Ikona „Hodigitria“: tá, ktorá ukazuje cestu 

Príloha komentárov pre učiteľa
Hodigitria

Pôvod:  objavuje  sa  v Konštantínopole  v časoch  Justiniána  na  prahu  byzantského  umenia.  Od  začiatku 
vykazuje typické prvky gréckeho štýlu v celej svojej dokonalosti. Isté je však aj to, že pôvodný typ pochádza 
z Orientu, pravdepodobne zo Sýrie.
Niektoré svedectvá pripisujú autorstvo tejto ikony sv. Lukášovi, čo však nie je historicky potvrdené. Môže to 
byť  tradícia siahajúca do prvých štyroch storočí,  ale môže sa tiež zakladať na autentických historických 
faktoch.  Známa  je  dôležitoť  úlohy,  ktorú  zohrávali  cisárovné  vo  vzťahoch  medzi  Byzantskou  ríšou  
a Palestínou.  Je  teda možné,  že  prvá ikona Hodigitrie  bola  prinesená z Palestíny alebo z Egypta.  Jediné 
presné  svedectvo  sa  týka  stavby  chrámu  Hodigitrie  cisárovnou  Pulchériou  okolo  polovice  5.  srotočia.  
Uctievanie  tejto  ikony  zaznamenalo  vrchol  počas  vlády  Paleologov  –  stala  sa  palladiom  (orchanným 
symbolom) ríše.
Názov ikony vysvetľuje legenda, ktorá hovorí o tom, ako Panna urobila zázrak, keď sa v Konštantinopole 
zjavila dvom slepcom; vzala ich za ruku a priviedla ich do svätyne Hodigitrie, kte im vrátila zrak. Odvtedy 
slepí  a trpiaci  očnými  chorobami  chodili  k prameňu,  ktorý vyvieral  pred chrámom a umývali  si  oči,  aby 
dosiahli uzdravenie. Ikona teda dáva porozumieť, že Mária je tá, ktorá ukazuje cestu k Bohu.
Vývoj: tento námet sa nachádzal na minciach, pečatidlách, freskách, mozaikách. Vyvíjala sa do  13. storočia. 
Odvtedy  dostáva  definitívnu  formu,  formu  tváre  s poprsím,  ktorá  sa  rozšírila  po  celom  kresťanskom 
Východe. Jej repliky sú take početné, že každý región má vlastnú divotvornú ikonu – preto tieto Hodigitrie 
nesú názvy rôznych miest.  Táto diverzifikácia  ikon odvodených od Hodigitrie  pokračuje  po 15.  storočí 
a kvôli nej nachádzame na neskorších ikonách hromadenie nových detailov, ktoré ovplyvnili  kompozíciu 
a dali jej nový teologický význam (Iverská, Smolenská, Kazanská, Jeruzalemská, Trpiaca...)
Charakteriskické prvky: Božia Matka je zobrazená buď spredu alebo mierne obrátená doľava. Túto pózu 
stojacej osoby nachádzame aj na ikonách s tvárou a poprsím. Hlava Dieťatka Ježiša sa nachádza vo výške 
pliec Matky. Tento postoj sa zachoval aj na ikonách sediacej Božej Matky, ktorá Dieťatko drží na ľavej ruke  
a nesedí jej na kolenách.Dieťatko sa obracia smerom k divákovi a pravou rukou robí gesto žehnania, pričom 
drží  vzpriamené  dva  prsty.  V ľavej  ruke  drží  pergamen.  Pohľad  Matky a Dieťatka  smeruje  k divákovi. 
Hodigitria  sa  odlišuje  od  ostatných  typov  práve  pohľadom.  Matkina  pravica  je  umiestnená  na  prsiach 
a smeruje  k Dieťatku.  Hodogitria svojimi  formami,  farbami  a gestami  vtelila jednu zo základných právd 
kresťanskej  viery:  tá,  ktorá  priviedla  na  svetlo  Krista  –  Emanuela,  stala  sa  sprievodkyňou  pre  tých,  čo 
hľadajú cestu, ktorá vedie k nemu. Od neho prijmu pravdu a život.
Teológia:Hlavným predmetom tohto obrazu je viera v Kristovo božstvo. Ježišov odev je zlatý, čo je znak 
božskosti  v sláve,  ktorú  v tomto  prípade  nemôžeme  vidieť  telesnými  očami.  Viera  o nej  nepochybuje 
a kontemplácia ju objavuje s pohľadom na Ducha. Ako Boh je Kristus večný. Tvár Božieho Syna, ktorá má 
veľkosť dieťaťa,  je tvárou večnej  múdrosti,  preto je zobrazená s črtami  dospelého zamysleného človeka, 
s vráskami  na čele.  Je  to  Kristus,  ktorý učí  a požehnáva.  Duchovný pohľad vždy nesie  so sebou určité 
prevrátenie  hodnôt.  Ak vo svete  fenoménov je  to  matka,  ktorá  učí  svoje  dieťa a ochraňuje  ho,  v tomto 
prípade sa Božia Matka cíti byť usmerňovaná a ochraňovaná Synom,  ktorého drží na rukách liturgickým 
spôsobom,  rovnako ako sv.  biskupi  držia  Sväté  písmo.   Aj  pravá ruka napodobňuje  gesto kňaza,  ktoré  
v byzantskej liturgii sprevádza slová posvätenia (premenenia). Ak Hodigitria ukazuje cestu, ktoroj je Kristus 
(Jn  14,6),  ona  sa  predstavuje  ako  symbol  Cirkvi,  ktorá  storočiami  vedie  kresťanov  k  svojej  Hlave, 
k Spasiteľovi.

Posvätné pretváranie  vzťahov a hodnôt  je  metanoia,  evanjeliové obrátenie.  Tento aspekt  tvorí  aj 
expresívnu silu tejto ikony,  ktorá zjavuje zvláštnu črtu mariánskej  úcty.  Nadradenosť matky nad malým 
synom potvrdzuje  príroda.  Na  všetkých kultúrnych  rovinách ju  matky vedia  vykonávať  s mimoriadnym 
pôvabom. A predsa sú to matky, ktoré vytušia aj iné umenie, ktoré zodpovedá dynamizmu prírody: umenie 
vedieť ustúpiť, vedieť sa umenšiť tak, že syn môže rásť a dospieť. Prípad Márie je evidentne veľmi zvláštny. 
Pohľad z eschatologickej perspektívy, ktorý je vlastný aj ikonám, nám pred oči predkladá posledný stupeň 
tohto vývoja:  Matka Syna človeka počúva a je podriadená Božiemu Synovi.  Všetci synovia sa milosťou 
adopcie  majú  stať  božími  synmi  a táto  skutočnosť  má  rozhodne  ovplyvniť  vzťahy medzi  rodičmi  a ich 
deťmi.  Umelci  sa  usilovali  založiť  pravý dialóg  medzi  dvomi  osobami,  ľudsko-božský dialóg,  ktorý  je  
podstatou modlitby.  Tento  dialóg  nás  učí,  že  modlitba  nie  je  obmedzená  na  osamotené  miesta,  ale  má  
preniknúť všetky ľudské vzťahy, aby sme boli schopní uprostred rozhovorov s ľuďmi viesť dialóg s Bohom.



+ pre zaujímavosť - Kánon Bohorodičky Hodigitrie – Vodkyne:  viď Litugria kňazských hodín 
(Časoslov), Praha 1985. 

Zdroj: ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2004.
SENDLER, E.: Byzantské ikony Božej Matky. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2006. 



6   ČLOVEK V SPOLOČENSTVE

Základná podtéma
►  6.1 Muž a žena – ikona Boha 

Príloha komentárov pre učiteľa
Adam a jeho rebro

Antropologická  syntéza: Stačí  jednoduché  pozorovanie  človeka,  či  ľudských  dejín,  aby  sme  postrehli 
nemenné rysy charakterizujúce osobnosť: zdieľanie sa – komunikácia, vzťahovosť a tvorivosť. 
Človek sa nemôže zaobísť bez komunikácie, zdieľania sa. V človeku je vnútorná sila, ktorá ho tlačí bližšie 
k druhému, k tomu, aby s tým druhým nadväzoval kontakt. Je to jedna z najhlbších schopností uložených vo 
vnútri ľudskej bytosti. Niektorí Otcovi chápali stvorenie človeka ako slovo, ktorým Boh oslovuje človeka.  
Človek vzniká preto, že Boh sa na neho obrátil svojim slovom. Kedykoľvek povieme „človek“ nemôžme 
tým chápať len človeka, ale súčasne človeka a toho, ktorý sa k nemu obracia svojim slovom, toho, ktorý mu 
dal vzniknúť. Vidieť človeka znamená vidieť dvoch: jeho a Boha.
Vzťahovosť je v živote osoby neodmysliteľný rozmer. Stvorením človeka skrze Slovo dáva Boh človeku 
účasť na svojej najosobnejšej skutočnosti, to znamná na láske. Náš Boh, to sú tri slobodné Osoby. Gregor 
Nysský preto tvrdí, že podstatou nášho Boha je láska. A ak bol človek skrze Slovo stvorený na Boží obraz, 
bol  stvorený  na  obraz  lásky.  Keď  hovoríme  o láske,  myslíme  v skutočnosi  na  dynamickú  a vzťahovú 
skutočnosť. Láska je existencia par excellence. Zdá sa byť slabá, pokorná a dokonca akoby bola neprítomná. 
Objíma  bez  zviazovania,  zjednocuje  bez  prinucovania.  Láska  miluje,  ale  milovaný  ju  môže  neprijať  – 
a napriek tomu jeho nevšímavosť  láskou neotrasie.  Láska to  znamná  bytostná prítomnosť  slobody.  Ona 
natoľko prenikaným poznaním druhého, že ho necháva slobodného i v odmietnutí lásky. Láska je bytostným 
jadrom človeka. Medzi Bohom a človekom naozaj existuje skutočná, silná a nezničiteľná spojitosť – súčasne 
ale úplne slobodná. Medzi Bohom a človekom stojí láska Boha samého. 
A všetka ľudská tvorivosť je  istým druhom emenácie  tohto jadra  lásky.  Zdokonaľovanie  človeka a  jeho 
vyzrievanie spočíva v postupnom prenikaní lásky do všetkého, čo človeka tvorí. Ide o to, aby láska prenikla 
jeho myseľ, city, vôľu i telo a všetky jeho gestá a nakoniec každý pohyb a prácu. Princíp lásky je tým, čo 
z nás jednotlivcov robí osoby.  Individuum – jednotlivec, kategória kvantitatívna, prechádza do persony – 
osoby, kategórie kvalitatívnej. Všetko, čo bude láskou prijaté, bude „uchované“ pre večnosť, lebo láska je 
večná. 
Tajomstvo Adamovho rebra: Eva bola stvorená z Adamovho boku (Gn 2,  21-24).  Od tejto chvíle bude 
Adam stále hľadať svoje rebro, lebo bez neho už nebude celý. Eva je však utvorená zo stvoreného Adama.  
Dych  života  jej  nebol  udelený  nejakým zvláštnym  spôsobom,  ako  to  bolo  u Adama.  Život  Evy nie  je 
autonómny,  tkvie  v Adamovi.  Eva  je  prítomná  už  v adamovskom duchu  a tele.  Na  tomto  tajomstve  sa 
zakladá manželstvo: dvaja sa stanú „jedným telom“. Preto pomoc, ktorá Eva Adamovi prináša, nespočíva 
v tom, že  bude „prať prádlo“; spočíva v tom, že muž sa bude snažiť výjsť sám zo seba, aby našiel svoje 
rebro.  Je to pomoc na úrovni  „ontologickej“.  Táto pomoc pozostáva v skutočnosti,  že Adam sa už viac 
nebude môcť stiahnuť sám do seba. Je to duchovná pomoc, v ktorej mu Eva bude pripomínať Boha, vzťah 
a osobu a bude mu zabraňovať uzavrieť sa do izolovanosti medzi predmety. Začína tak cesta spásy, vyjdenie 
von zo smrti, z egoizmu. Ale aj Eva nachádza svoj život a pokoj len po boku toho, z ktorého bola vzatá. Muž 
a žena sa hľadajú: v tomto spočíva obraz Boží. Vzťahovosť je v človeku omnoho hlbšia než uzavrenosť, či 
smrť. Eva bude hľadať svoje miesto po boku toho, z ktorého bola vzatá a Adamovi bude chýbať jeho rebro. 
V tomto zmysle sú muž a žena svojím zjednotením obrazom Boha, lebo Boh je láska, spoločenstvo Osôb. 
Plnosť  Božieho obrazu  v človeku tým spočíva  nie  tak  v hypostáze  (podstate),  nie  v mužovi  alebo žene 
oddelene, ale v jednote ich osôb k obrazu trojjediného Boha. 
Po prvotom hriechu stratil človek vzťah s Bohom, s druhými ľuďmi, sám so sebou – so všetkým. Preto sa 
celá  definícia  človeka môže  vyjadriť  slovami:  „bytosť  hľadajúca vzťah“;  ten,  ktorý sa  snaží  byť  znovu  
milovaný; ten, ktorý hľadá to, čo stratil. Čo nás presvedčí o tom, že sme milovaní? Keď ti niekto ukáže, že si 
zvolil teba namiesto seba samého a namiesto všetkých ostatných ,tkroých si mohol vybrať. Osoba má istotu 
bytia  práve natoľko, nakoľko je presvedčená, že ten druhý si vybral  ju, že sa pripojil  k nej.  Keď niekto 
ukazuje, že mu záleží viac na druhom než na sebe samom, že si vybral jeho namiesto seba a že ostane pri 
tomto výbere vo všetkých životných situáciách. Posledným a definitívnym argumentom je teda smrť pre 
druhého. 
Zdroj: RUPNIK, I.M.: Adam a jeho rebro. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad 2004.



Prehlbujúca podtéma
► Kto je môj brat, moja sestra? 

-  osobnosti  z prostredia  gréckokatolíckej  cirkvi,  ktoré  vynikali  bratskou/sesterskou  láskou  k 
blížnym
- Blahoslavený Emilián Kovč (UA), blahoslavená Jozafata Hordaševská (UA), sv. Makrína, sv. 
Teodóz Pečerský a iní.

Príloha komentárov pre učiteľa
Blahoslavený Emilián Kovč

Zo života
Narodil  sa  20.augusta  1884  v obci  Kosmač  na  Ukrajine,  kde  bol  jeho  otec  Hrihorij  gréckokatolíckym 
farárom. Gymnaziálne štúdiá ukončil v Ľvove. Keďže bol veľmi nadaný, jeho otec sa postaral o to, že mohol 
odísť na teologické štúdiá do Ríma, kde študoval v rokoch 1905 – 1911. V roku 1910 sa oženil s Máriou 
Annou Dobrjanskou, s ktorou mali šesť detí: Lidu, Annu, Irinu, Myrona, Sergeja a Romana. Myron a Sergej 
sa tiež stali kňazmi. Za kňaza ho vysvätil v r. 1911 dnes už tiež blažený Hrihorij Chomišin. Zo začiatku 
spravoval farnosť Pidvoločiska, neskôr sa prihlásil na misijnú prácu medzi Ukrajincami v Juhoslávii. V r.  
1916 sa vrátil späť do Haliča, kde pracoval ako kaplán vo farnosti Sernyki Horišni. V r. 1916 vstúpil do 
Ukrajinskej haličskej armády, kde vykonával službu vojenského duchovného. V r. 1922 spravoval farnosť  
Borševo a v tom istom roku bol farárom okresného mesta Peremyšľany s pridruženou farnosťou Korosno  
(Ternopoľská oblasť) až do svojej mučeníckej smrti 25. marca 1944. Po jeho uväznení až do jeho smrti ho vo 
farnosti zastupoval jeho syn Sergej Kovč, ktorý po svojom úteku z Ukrajiny našiel útočisko v Prešovskej 
eparchii,  kde  slúžil  až  do  konca  svojho  života,  naposledy  v  Ihľanoch  na  Spiši,  kde  je  aj  pochovaný.  
Beatifikácie svojho otca Emiliána sa nedožil. Zomrel pol roka predtým. Otca Emiliána Kovča vyhlásil za  
blaženého pápež Ján Pavol II. počas svojej apoštolskej cesty na Ukrajinu v roku 2001.

Preslávený kazateľ
Otec Emilián bol obdarovaný darom slova, ktorý využíval v plnej miere. Ako to dosvedčujú tí, čo ho poznali, 
jeho kázne boli vždy aktuálne a každý ich mohol pochopiť. Bol známy v celom okrese, ak nie v celom 
Haliči. Často ho pozývali ako kazateľa na mnohé odpusty. Z jeho kázní žiarilo svetlo viery a lásky k Bohu, k  
svojej cirkvi i k svojmu národu. Keďže jeho farnosť sa nachádzala blízko Uneva, kde je známa Uspenská 
lavra  s otcami  studitmi,  otec  Kovč  nikdy  nechýbal  na  tamojšom  uspenskom odpuste,  kde  pomáhal  so 
spovedaním a kázal  s  veľkým nadšením.  Jeden z pamätníkov – otec Mykola  Ďaďo spomína:  „Raz som 
ohlásil svojim farníkom, že počas duchovnej obnovy bude u nás kázať otec Kovč, farár z Peremyšlian. Moji 
farníci ho dobre poznali, veď bol známy široko-ďaleko. O niekoľko dní po mojom ozname prišla za mnou 
delegácia veriacich so žiadosťou, aby som vyhlásil v cerkvi, že len muži môžu prísť počúvať kázeň, lebo  
keď káže otec Kovč, nie je v cerkvi dosť miesta pre všetkých.“ Tak aj bolo. Otec Kovč sa vedel mužom  
prihovárať. Vtedy boli problémy s palivom, ľudia chodili do lesa a bez dovolenia majiteľa rúbali stromy.  
Tých, čo tak robili, otec Kovč učil, ako sa majú spovedať: „Povedz jasne, že si vyrúbal takú haluz, že ste ju  
museli niesť až dvaja. Daj si pozor, aby si s tou haluzou nemusel ísť na posledný súd. Bude to hanba, keď sa 
budú ľudia obzerať, čože to nesieš.“ Bol to žart, ale každý vedel, o čom kazateľ hovorí. Tak sa to rozšírilo  
medzi ľuďmi, že keď bola spoveď, jedni druhých žartovne napomínali: „A nezabudni na haluz!“



Ochranca sirôt
Bol sychravý jesenný deň. Hŕstka ľudí prišla do cerkvi na pohreb mladej ženy. Išlo o mladú matku, ktorá 
zomrela po krátkej chorobe. Jej muž zomrel šesť rokov po svadbe v Prusku, kam odišli za prácou. Po jeho  
smrti sa mladá vdova s troma deťmi vrátila do rodnej obce Korosno, kde sa po druhýkrát vydala za muža, 
ktorému pri pôrode zomrela manželka. Spolu mali ešte jedno dieťa, ktoré malo dva roky, keď spomínaná  
matka zomrela. Pre otca Emiliána nebol tento pohreb ľahký. Obyčajne po pohrebe ešte prehodil pár slov s  
ľuďmi, ale teraz mu nebolo do reči. Rozlúčil sa s pozostalým manželom a deťmi, sadol na voz a odišiel. Už 
boli na kraji dediny, keď sa akoby prebudil. „Iľku, obracajte kone!“ Kočiš a stály hospodár otca Emiliána to  
akoby tušil, iba sa opýtal: „Otče, mám zastať pred domom?“ Otec Emilián povedal: „Áno, pred domom,  
nemôžem to tak nechať.“ Potom vstúpil do domu a prihovoril sa pozostalému manželovi: „Michal, viem, že  
je vám ťažko, chcem vám preto pomôcť.“ Vdovec nič nevravel, iba mu pobozkal ruku a prepukol do plaču.  
Keď vyšli pred dom, otec pobozkal hlavy svojich osirotených detí a požehnal ich. Otec Emilián ich potom 
vzal do voza a povedal im: „Deti, pôjdeme ku mne. Aj ja mám také deti, ako ste vy. Budete sa spolu hrať a  
potom sa uvidí.“  A tak žilo na fare spolu deväť detí. Neskôr sa pre ne našlo miesto v sirotinci.

Hromadný krst židov
V roku 1942 hitlerovci  zriadili  v Peremyšľanoch židovské geto.  Časť mesta  ohradili  ostnatým drôtom a 
zhromaždili tam židov z celého okresu, ktorí tam o hlade a zime čakali na tzv. akciu, čiže deň, keď mali prísť  
gestapáci a všetkých zahubiť. Práve v tom čase žil v Peremyšľanoch jeden židovský advokát, ktorého matka 
bola Ukrajinka, katolíčka. Vydala sa za žida a prijala židovskú vieru, ale jej katolícky pôvod neostal bez  
vplyvu na ich syna, ktorý ešte pred vojnou uvažoval o prijatí kresťanstva. Teraz spolu so svojou manželkou  
požiadali o krst. Otec Emilián im dal patričnú literatúru na preštudovanie, lebo nebolo pochýb, že iba vyššie  
motívy ho vedú k prijatiu kresťanstva. Ale spomínaný advokát začal nahovárať ďalších židov, aby prijali  
kresťanstvo, ba stal sa zapáleným misionárom vo svojom národe. Výsledok jeho misie bol udivujúci – v 
Peremyšľanoch požiadalo o krst okolo 800 židov. Začala sa horúca príprava a štúdium katechizmu. Času 
bolo málo, lebo už onedlho mali ísť všetci do geta na istú smrť. Pokrstiť tajne také veľké množstvo židov  
bolo nemožné. Okrem toho by to mohlo pripomínať nelegálnu demonštráciu. Otec Emilián sa radil s ďalšími  
kňazmi, ako má postupovať. Väčšina z nich mu radila nekrstiť verejne, jedine tých, u ktorých je jasné, že to  
robia z ozajstného presvedčenia.  Napriek tomu sa  otec  Kovč rozhodol židov na vlastnú päsť hromadne 
pokrstiť. Na druhý deň o 6. hod. ráno prišla prvá skupina židov. Všetci mali na sebe nový, čistý odev. Pred  
ikonostasom stál sud s vodou, ktorú otec Emilián posvätil. Potom sa prihovoril židom: „Tento krst vás nijako  
neoslobodí od nemeckého,  protižidovského zákona. Tento úkon má čisto náboženský význam.  Musíte si  
vzbudiť  akt  dokonalej  ľútosti,  lásky  k  Bohu  a  uveriť  v  Krista  Spasiteľa,  ktorý  vás  prijíma  do  svojho 
kráľovstva.“  Potom  nasledoval  krst,  po  ktorom  otec  Emilián  urobil  to  isté  s  ďalšou  skupinou  židov.  
Medzitým  peremyšliansku cerkev obkľúčilo gestapo a nedovolilo otcovi Emiliánovi vyjsť z cerkvi. Hneď 
s ním spísali protokol o protizákonnej činnosti. O niekoľko dní ho odviezli do väznice v Ľvove a odtiaľ do 
tábora v Majdanku v Poľsku, odkiaľ už živý nevyšiel.

Šťastný uprostred ozajstného pekla
Otec Emilián mohol smrti uniknúť. Ešte kým prebýval vo ľvovskej väznici, usiloval sa o jeho vyslobodenie  
metropolita Andrej Šeptický, aj jeho vlastná rodina. Na oplátku za vyslobodenie požadoval nemecký úrad 
vyhlásenie  od kňaza,  že  nebude viac  krstiť  ani  schovávať židov.  Otec Kovč na kompromis  nepristúpil.  
Svojim  príbuzným z  koncentračného  tábora  napísal:  „Nenamáhajte  sa  nadarmo,  nemôžem  opustiť  toto 
miesto, lebo som tu potrebný. Títo nešťastní ľudia, ktorých je tu na tisíce, ma potrebujú. Som ich jedinou  
útechou. Je mojou povinnosťou ostať tu a ja som šťastný. Chápem, že sa usilujete o moje vyslobodenie.  
Prosím vás,  aby ste nič nerobili.  Včera tu rozstrieľali  50 ľudí.  Keby som tu nebol,  kto by im pomohol 
prekročiť tento prah?“ V poslednom liste otec Kovč napísal: „Ďakujem Bohu za jeho láskavosť voči mne.  
Okrem  neba  je  toto  jediné  miesto,  kde  túžim  ostať.  Tu  sme  si  všetci  rovní:  Poliaci,  Židia,  Rusi  či 
Estónci...Teraz som tu jediný kňaz.... Tu vidím Boha, Boha, ktorý je rovnaký pre všetkých bez ohľadu na  
naše  náboženské  rozdiely.  Možno  sa  naše  cirkvi  medzi  sebou  líšia,  ale  vo  všetkých  kraľuje  ten  istý 
všemohúci  Boh.  Keď  slúžim  liturgiu,  modlia  sa  všetci.  Modlia  sa  rôznymi  jazykmi,  ale  veď  či  Boh 
nerozumie všetkým jazykom?... Modlite sa za tých, čo vytvorili tento tábor a tento systém. Oni potrebujú 
vaše modlitby
...  Nech sa  Boh nad nimi  zmiluje.“  25.  marca  1944 väzeň s číslom 2399 – otec  Emilián  Kovč  zomrel  
v koncentračnom tábore v Majdanku a bol spálený v kremačnej peci. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 2001 
vyhlásil za blahoslaveného. Židovská rada Ukrajiny mu udelila titul
Zdroj: DURLÁK, M.: Blažený mučeník Emilián Kovč. In: Slovo, č. 18-19, 2009.



Blahoslavená Jozafata Hordaševská, 
 spoluzakladateľka Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Blažená  sestra  Jozafata  mala  vo  svojom  živote  svetlo,  v  ktorom  videla 
zmysel služby Bohu a blížnemu. Jej život – to bola hĺbka. Sám Boh v nej konal svoje  
dielo. 

Narodila sa 20.11.1869 vo Ľvove a osem dní na to prijíma vo ľvovskej cerkvi 
sv.  apoštolov  Petra  a Pavla  sväté  tajomstvá  krstu  a myropomazania.  Rodinu 
Hordaševských Darca všetkého dobra obdaroval štyrmi  deťmi ešte pre  Michaelou 
a ďalšími štyrmi po nej. Chudobní kresťanskí rodičia – pracovitý stolár a reštaurátor 
Jakub  a dobrá,  obetavá  Xénia  ich  prijímajú  v jednoduchosti  a hlbokej  zbožnosti 
a dôvere v Božiu starostlivosť a prozreteľnosť. Michaela je pekným dieťaťom. Ako 
šesťročnú ju zapíšu do školy sv. Antonija. Už v tomto veku prejavuje výrazné znaky 

zbožnosti a čností. So svojou sestrou Annou sa často hrávajú na pustovníčky a jedia korienky. Po ukončení 
základnej školy – hoci s vyznamenaním – musí nastúpiť do práce vo fabrike na výrobu skla, aby pomohla 
rodine.  Aj  v tomto  prostredí  sa  osvedčuje  ako svedomitá  v práci  a horlivá  v náboženskom živote.  Rada 
a spontánne učí katechizmus, veľmi často sa zúčastňuje cirkevných bohoslužieb. Michaela má 19 rokov, keď 
otcovia baziliáni  dávajú pre ľvovskú mládež duchovné cvičenia.  Mladučká horlivá dievčina spoznáva o. 
Jeremiáša Lomnického,  OSBM, ktorý sa stáva jej  duchovným vodcom.  S jeho dovolením 24.  júna 1889 
v chráme sv. Onufrija vo Ľvove skladá súkromný sľub čistoty na jeden rok a neskôr ho obnovuje na tri roky. 
Otec Lomnický vidí v Michaele neobyčajnú dušu a vedie ju k hlbokému spojeniu s Kristom. Je svedkom 
toho, ako v mladej dievčine rastie príťažlivosť k rehoľnému životu a ako sa vážne zamýšľa nad povolaním 
k úplnému zasväteniu sa Bohu. Istý čas sa zaoberá myšlienkou vstúpiť k sestrám baziliánkam.

Tvorca  ľudských dejín  má  s ňou  však  iné  plány.  V Božej  múdrosti  sa  titiť  napĺňa  čas  na  zrod 
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a Michaela má v tomto pláne pripravenú úlohu. 
Cez o. Jeremiáša dostáva ponuku stať sa spoluzakladateľkou a prvou Sestrou služobnicou. Spočiatku sa toho 
zľakla, ale keď uvážila, aké veľké sú potreby jej duchovne opusteného národa, rozhodla sa a ochotne sa 
oddala na túto službu. Bola to prvá kongregácia s aktívnym spôsobom života v našom obrade. Aby Michaela 
mohla  skúsiť  a zároveň  sa  trochu  zaučiť  takémuto  spôsobu  života,  odchádza  na  nejaký  čas  k poľským 
sestrám feliciánkam do Žovky. Po tejto skúsenosti si s pomocou svojej sestry Anny navrhuje a šije rehoľné 
rúcho a 24. 8. 1892 ho v chráme sv. Onufrija vo Ľvove slávnostne prijíma. Zároveň dostáva meno Jozafata. 
Po obliečke odchádza do domu, ktorý v Žuželi pripravil o. Selecký – jeden zo zakladateľov kongregácie. Tu 
sa  stretáva  s kandidátkami  –  dievčatami,  ktoré  už  skôr  prejavili  záujem o takýto  spôsob  života.  Je  im 
predstavenou a učiteľkou. Dňa 20. 11. 1892 verejne skladá na tri  roky svoje prvé rehoľné sľuby čistoty,  
chudoby a poslušnosti, pričom jej deväť kandidátok má obliečku. 

Sestra  Jozafata  sa  starostlivo  venuje  formácii  prvých  noviciek,  ale  súčasne  apoštoluje  a horlivo 
pomáha svojmu národu. Už v r. 1893 otvára v stodole prvú materskú školu. Všetky sestry spoločne dbajú 
o duchovné povznesenie svojho národa – učia deti i ženy, starajú sa o Božie chrámy, o chorých. Oheň, ktorý 
otcovi baziliáni – misionári zapaľujú, oni udržujú a žijú s národom. Mladá, ale prezieravá Jozafata vštepuje 
sestrám  hlbokú  lásku  k národu,  uprostred  ktorého  majú  vykonávať  svoju  misiu.  Pod  jej  vedením  sa 
kongregácia aj napriek veľkým ťažkostiam, rýchlo rozrastá. Zakladá nové domy a posiela sestry aj do iných 
krajín.  Všade,  kde len môže,  pomáha a organizuje sestrám duchovný život  a slúži  tam,  kde je najväčšia 
potreba. Jej ideálom je „vychovávať srdce národa“. Snaží sa dvíhať národ duchovne, kultúrne i morálne. 
Zakladá  materské  školy,  po  dedinách  sa  stará  o chudobných  a chorých,  vyrába  lieky  z liečivých  bylín, 
čítaním kníh vychováva národ, slúžila príkladom cností a pracovitého života, šije liturgické rúcha, pracuje v 
kuchyni.  Dbá  na  vzdelanie  sestier,  detí  i ľudu.  Bola  pokorná  a vedela  znášať  príkoria  bez  sťažností 
a reptania, zriekať sa vlastného pohodlia. Sestra Jozafata je človekom modlitby a súčasne aj veľkej horlivosti 
v službe blížnym. Vie spojiť do jedného ohňa lásky hlbokú modlitbu a neúnavnú prácu pre ľudí. Neúnavná 
a obetavá služba sestry Jozafaty svojmu národu sa rodila z jej neustáleho spojenia s Bohom, ktorý bol pre ňu 
silou a potechou v životných ťažkostiach. Dňa 11.5.1909 skladá svoje doživotné sľuby.

V roku  1914  nastupuje  poslednú  etapu  svojho  života-  svoju  krížovú  cestu.  Zažína  choroba  – 
tuberkulóza kostí. Po dlhom a ťažkom utrpení na tomto kríži ako 49 ročná, dňa 7.4.1919, odovzdáva svoju 
dušu Pánovi. Aj na smrteľnej posteli vyjadruje túžbu po tom, aby sestry boli sväté. Jej životná duchovnosť – 
veľmi prirodzená a jednoduchá, zameraná na pravdu, čiže na Boha a jeho sv. vôľu – sa prejavuje aj pri smrti. 
Dňa 27. 6. 2001 bola pápežom Jánom Pavlom II. slávnostne vyhlásená za blahoslavenú vo Ľvove.



Sestra Jozafáta ohlasuje dnešnému človeku radikálne nový život podľa evanjelia a pripomína účasť 
na utrpení iných. Dnes Cirkev potrebuje ľudí, ktorí majú odvahu hovoriť s láskou pravdu.
Zdroj: Celým srdcom. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, Prešov  2002.

Prepodobná Makrína (19. júl)

Sv.  Makrína,  sestra  sv.  Bazila  Veľkého  sa  narodila 
pravdepodobne v r.  327,  ako najstaršia z 10 detí  v sídle Anézii  v 
Ponte.  Makrína  bola  vyučovaná  doma  svojou  matkou  najmä  na 
základe  žalmov  a knihy Prísloví,  týmto  spôsobom sa učila  čítať  a 
písať.  Tiež  bola  zasvätená  do  umenia  tkania  a  pradenia,  čiže  do 
typických  ženských zručností,  ktoré  aj  neskôr  boli  považované za 
typicky, sociálne všeobecne akceptované a propagované práce. V 12 
rokoch dosiahla Makrína podľa rímskeho práva vek na vydaj, a preto 
sa  o  ňu  zaujímalo  veľa  mládencov  pre  jej  krásu  a  jej  vysoké 
vzdelanie. Otec pre ňu vybral za snúbenca spomedzi nápadníkov, ako 
bolo vtedy zvykom,  jedného rečníka,  mladého muža,  ktorý bol  na 
začiatku svojej kariéry. Vystupoval ako obhajca tých, čo boli zbavení 
práv.  Ale  jej  ženích  zomrel  ešte  pred  svadbou,  a  tak  sa  Makrína 
zriekla  akéhokoľvek  iného  sobáša.  Makrína  považovala  za  svoju 
povinnosť, aby mu tu na zemi zachovala vernosť – vďaka nádeji na 

vzkriesenie – tak povediac len odcestoval do inej krajiny. Rodičia akceptovali toto rozhodnutie svojej dcéry.  
Presvedčenie, s ktorým bolo neoddeliteľne spojené aj Makrínino želanie asketického života.

Neskôr  sv.  Makrína  prehovorila  svoju  matku,  aby  sa  vzdala  svojho  obvyklého  života,  obsluhy 
podriadenými,  aby svoj život začala žiť v pokore a poníženosti  so životom panien tým,  že zo všetkých  
svojich poddaných,  otrokýň urobí rovnoprávne sestry.  Už v roku 354 začali  žiť asketickým životom sv.  
Makrína so svojou matkou Eméliou  na druhej  strane rieky Iris,  so všetkými  ich slúžkami.  Tak vznikol 
monastier pre ženy, ktorý sa riadil pravidlami sv. Bazila Veľkého.  Prvotným cieľom Makríninho kláštora 
bola  predovšetkým modlitba preplietaná  prácou.  Jej  spoločenstvo  v  prípade potreby bolo pripravené  na 
príslušné charitatívne úlohy.  Napr.:  V jej  životopise  sa  hovorí  o  deťoch,  pravdepodobne sirotách,  ktoré 
Makrína v dobe hladu „zbierala po uliciach, starala sa o nich, sýtila ich a viedla ich k čistému a neskazenému 
životu“ (Vita Makrinae 26,32-34). V dobe veľkého hladu – asi v rokoch 368/369 – sa mužský a ženský 
monastier spoločne starali o obyvateľov z okolia, takže sa samota rovnala množstvu trpiacich ľudí, takmer 
mestu. Makrína sa osvedčila vo svojom živote ako silná duchovná učiteľka, ale tiež ako v Kristovom duchu 
pôsobiaca duchovná matka. Mala ruky otvorené pre chudobných, bola obdarená darom zázrakov, videla do 
duší a vyháňala démovo. Po tomto pohľade na Makrínin život pôsobí jej smrť 19.júla 380 na nás ako zrelý  
plod, ako vrcholné zhrnutie celého jej života.                                                                      Zdroj: www.bazilianky.wbl.sk

Prepodobný otec Teodóz Pečerský 

Sv.  Teodóz  sa  narodil  v  mestečku  Vasiljev,  neďaleko hlavného mesta  na  Rusi 
Kyjeva, kresťanským rodičom, ktorí sa onedlho potom presťahovali do mesta Kursk. Tu 
rodičmi vychovaný v pobožnosti si hneď od detstva zamiloval Krista a prebýval v ňom 
Boží duch. Jeho prvou školou bol svätý chrám (svätá cerkev), kde Služba Božia a čítanie  
svätých kníh vzbudili v jeho mladom srdci túžbu po duchovnom stave. Nevynechal jediný 
deň,  aby nešiel  do cerkvi,  kde o všetkom rozmýšľal,  všetkému naslúchal  a o zábavách 
svojich rovesníkov nechcel nič počuť. Sám prosil svojich rodičov, aby ho dali nejakému 
učiteľovi na výchovu, a keď to rodičia urobili, Teodóz tak postupoval v štúdiu, že sa každý 
čudoval rozumu chlapčeka. Pritom bol vždy skromný a prívetivý, a to nielen k učiteľom, 
ale aj k svojim spolužiakom, kvôli čomu bol všetkými obľúbený. Keď zomrel jeho otec, 
mal  13 rokov a taký mladý ostal pod dohľadom matky,  ktorá ho skutočne milovala, no 
pritom bola  prísna a rázna.  Teodóz sa  po otcovej  smrti  ešte  viac  zaoberal  duchovným 
životom a svoju skromnosť priviedol až k tomu, že sa jednoducho obliekal a pracoval súčasne so sluhami. 
Nadarmo mu matka dávala bohaté šaty,  nadarmo ho nútila k zábave s miestnou mládežou.  So slzami  v  
očiach sa odťahoval od jedného i od druhého. Keď rozmýšľal nad tým, ako byť spasený, prišiel na myšlienku 
ísť do Jeruzalema a tam vidieť sväté miesta, na ktorých náš Pán dovŕšil našu spásu. Čo si zamyslel, to aj  

http://www.bazilianky.wbl.sk/


vykonal. Bol už tri dni na ceste, keď sa matka o všetkom dozvedela. Ponáhľala sa za ním, a keď ho dohonila,  
nemilosrdne ho zbila a zviazaného ho priviedla domov. Zamkla ho do izby a tri dni ho tam držala bez jedla.  
Potom, hoci ho pustila, dala mu na nohy okovy. Bála sa, aby opäť neutiekol. V tomto smútku mu jedinou  
útechou bola cerkev. Každý deň chodil na bohoslužby. Uvažujúc, že niekedy sa Služba Božia nekonala pre  
nedostatok prosfor4, rozhodol sa tento nedostatok odstrániť. Preto kupoval pšenicu, mlel ju svojimi rukami, 
piekol prosfory a jedny prinášal do cerkvi na Službu Božiu a ďalšie predával, aby za to mohol kúpiť pšenicu, 
a zvyšok rozdával chudobným.

Tak prešli dva roky. Teodózovi rovesníci sa z neho pre jeho záujmy vysmievali a matka, ktorá sa 
trápila pre tieto urážky, začala mu haniť toto jeho dielo, no on odpovedal: „Pán na Tajnej večeri premenil  
chlieb na svoje telo a rozdával ho svojím učeníkom. Preto by som sa mal radovať, že ma urobil dôstojného  
pripravovať chlieb pre jeho telo.“ No matka podráždená posmeškami susedov začala synovi hroziť, a potom 
aj prísne trestať, čím dokázala, že Teodóz utiekol do blízkeho mestečka a tam sa u miestneho kňaza zaoberal 
svojou obľúbenou prácou. Matka ho aj tu našla, priviedla ho domov a pod prísnym trestom mu zakázala 
piecť prosfory.  No toto ho nemohlo zadržať od odhodlania k duchovnému životu. Jedného dňa počul  v  
cerkvi Kristove slová: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden.“, a opäť: „Poďte ku mne  
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa,  
lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ Tieto slová prenikli do hlbín jeho 
srdca a od tej chvíle nemyslel na nič iné, len ako sa dostať do nejakého monastiera. A stať sa mníchom. Keď  
sa jeho matka na niekoľko dní vzdialila z domu, Teodóz túto príležitosť využil. Opustil domov, aby odišiel  
do Kyjeva, kde, ako už počul, boli monastiere. Keď prišiel do Kyjeva, chodil po všetkých monastieroch a  
prosil o prijatie, no nikde nebol vypočutý. Vtedy počul o prepodobnom otcovi Antonovi, ktorý žil v jednej  
jaskyni. Odišiel k nemu, padol mu k nohám a so slzami v očiach ho prosil, aby ho prijal do Pečerského 7 

monastiera. Anton pozerajúc na neho povedal: „Vidíš synu, že moja jaskyňa je tmavá a malá. A ty si mladý a 
ako sa zdá nie pri sile, aby si znášal námahy mníšskeho života.“ Teodóz odpovedal: „Sám Kristus Boh ma  
priviedol k tebe, čestný otče, aby som s tvojou pomocou bol spasený. Preto budem robiť všetko, čo mi 
prikážeš.“ Anton požehnal mládenca,  prijal  ho k sebe a prikázal pobožnému Nikonovi postrihnúť ho za 
mnícha. To sa udialo okolo roku 1051. Mladý mních s celou láskou svojho srdca prilipol k povinnostiam a 
námahám  mníšskeho  života  a  plnil  ich  tak  presne,  že  obaja  svätí  muži,  Anton  aj  Nikon,  sa  nemohli  
vynačudovať a oslavovali za to Boha.

Keď sa matka vrátila domov a nenašla syna, cítila čosi nedobré. Poslala na všetky strany sluhov,  
hľadala ho aj sama, no všetko nadarmo. Deň išiel za dňom a Teodóza nebolo nikde. Takto prešli štyri roky.  
Až teraz sa matka od pocestných dozvedela, že jej syn je v Kyjeve v monastieri. Bez meškania sa ponáhľala 
do Kyjeva a obchádzala všetky monastiere, kým sa nedozvedela, že jej syn žije v jaskyni prepodobného  
Antona.  Išla k pustovníkovi a tento starec ju ubezpečoval, že jej syn žije a je zdravý. Chcela syna vidieť, ale  
on zasvätený Bohu sa s matkou stretnúť nechcel.  Matka sa v rozčúlení  Antonovi vyhrážala,  že sa pred 
jaskyňou zabije, ak jej neukáže syna. Vtedy odišiel Anton k Teodózovi do jaskyne a prosil ho, aby predsa len  
vyšiel k matke. Neodvážiac sa protirečiť starcovi išiel k nej. Matka, keď uzrela syna, hodila sa mu okolo  
krku a zalievala ho horúcimi slzami. Hovorila mu: „Syn môj, vráť sa domov! Ak chceš robiť čosi užitočné  
pre spásu svojej duše, tak to môžeš robiť aj doma. Poď so mnou domov. Budeš tam žiť, ako budeš chcieť.  
Budeš robiť,  čo sa ti  bude páčiť. Len ma neopúšťaj,  pretože bez teba nemôžem žiť.“ No daromná bola  
matkina prosba, zbytočné boli aj slzy. Teodóz ostal neoblomný. Dokonca nahováral matku, aby ak sa s ním 
chce vídať, dala sa postrihnúť v neďalekom ženskom monastieri. A ak na to nepristane, tak ho už nikdy  
neuvidí. Po dlhom boji nakoniec láska premohla matku, necítiac sa byť silná navždy sa rozlúčiť so synom,  
splnila jeho vôľu a bola postrihnutá v ženskom monastieri sv. Mikuláša.

Keď sa igumen Pečerského monastiera Varlaám presídlil do monastiera sv. Demetera, odišli mnísi  
Pečerského monastiera k sv. Antonovi, aby im určil nového igumena. Sv. Anton ukázal na Teodóza, ako na  
najvhodnejšieho a mnísi ho s radosťou uznali za svojho igumena, pretože už predtým si ho jednomyseľne 
vybrali. Stanúc sa predstaveným monastiera nezanechal nič zo svojej dávnej pokory a spôsobu života, ba  
možno povedať, že sa teraz ešte viac zaoberal myšlienkami na Boha, modlitbou, pôstom a inými mníšskymi 
povinnosťami tak, že pre každého bol sluhom a všetkým bratom príkladom. Keď pod jeho vedením čoraz  
viac rástol počet mníchov, že ich už bolo vyše sto, dal im Teodóz pravidlá, podľa ktorých mali riadiť svoj  
život v monastieri. Tieto pravidlá uvedené Teodózom v Kyjevsko-pečerskom monastieri boli po čase prijaté 
vo  všetkých  ruských  monastieroch  a  z  tohto  dôvodu  sa  prepodobný  Teodóz  nazýva  „zakladateľom 
spoločného mníšskeho života na Rusi“8. Niektoré body týchto pravidel:  Do monastiera prijímať každého, 
kto prichádza a prosí  o postrihnutie.  Mnísi  sa  delia  na štyri  oddiely,  alebo stupne mníšskeho života.  V  
monastieri neprijímať žiadne rozhodnutia, iba po požehnaní igumenom a posvätení modlitbou. Pravidlo o  
modlitbe a chrámovej bohoslužbe poúča, že spoločná modlitba prevyšuje modlitbu v kélii. O tom boli všetci  



tak presvedčení, že bývalý mních Kyjevsko-pečerského monastiera biskup Šimon píše: „Ak čítaš žaltár alebo 
spievaš  dvanásť  žalmov,  to  sa  nevyrovná  jednému  „Hospodi  pomiluj!“  v  spoločnej  modlitbe.“  Do 
monastierov zavádzať rôzne vedné odbory a remeslá, kvôli činnosti bratov. K stolu sadať všetkým spolu a  
pri stole zachovávať takú zbožnosť, ako pri oltári. Potravu prijímať v mlčaní, počúvať, čo sa číta a nedávať 
viac ako tri jedlá. Okrem spoločného stola nesmel nik bez požehnania igumena ani jesť, ani piť, ani mať 
chlieb alebo vodu v kélii. Majetok mníchov je spoločný a spoločné sú aj odevy. V kéliách sa mnísi zaoberali  
modlitbou,  spevom  žalmov,  čítaním  a  manuálnou  prácou.  Po  povečeri9 nie  je  dovolené  mníchom 
navštevovať  sa  a  rozprávať.  Taktiež  nie  je  povolené  bez  požehnania  igumena  vychádzať  za  bránu 
monastiera.

Prepodobný Teodóz, keď stanovil tieto pravidlá Kyjevsko-pečerského monastiera, s láskou prijímal 
všetkých prichádzajúcich, bez rozdielu, či bohatých, či chudobných. Bratom dával duchovné rady, keď sa 
schádzali  na chrámové  bohoslužby.  Horlivo dbal  nad tým,  aby sa  presne plnili  predpisy jeho pravidiel.  
Chodil po kéliách mníchov. Ak našiel brata modliť sa, spojil s ním svoju modlitbu. V opačnom prípade udrel 
rukou po dverách kélie, aby pripomenul zákon, a odišiel. Kvôli preukázaniu vzájomnej lásky prikázal, aby sa  
pri  stretnutí  jeden druhému poklonili  a  položili  si  na hruď ruky.  S najväčšou starostlivosťou sa staral o  
rovnosť  svojich podriadených.  Nevynechával  žiadnu príležitosť,  aby každému z bratov  neudelil  vhodné 
poučenie.  Keď poúčal,  hovoril  ticho,  pokorne,  s  láskou.  Keď napomínal,  z  jeho  očí  tiekli  slzy.  Ak  sa 
dozvedel, že niektorý z bratov je vystavený diablovmu pokúšaniu, ukazoval mu dôkazy zo svojho života a  
posilňoval  pokúšaného  silou  svojej  modlitby.  Ak  sa  stalo,  že  niektorý  mních  vystúpil  z  monastiera, 
prepodobnému Teodózovi bolo za ním veľmi clivo a každý deň sa so slzami modlil k Bohu, aby stratenú  
ovečku navrátil k svojmu stádu. Ak sa mních skutočne vrátil, prijal ho Teodóz s radosťou a poúčal ho, aby 
teraz silnejšie odolával diablovmu pokúšaniu.

No nie  iba  pravidlami,  nie  iba  ústnymi  poučeniami,  sprevádzal  Teodóz  svojich  bratov  na  ceste 
skutočnej dokonalosti. Oveľa viac konal príkladom svojho života. Prvý prichádzal do cerkvi a posledný z nej 
odchádzal. Pri obede jedol zvyčajne iba suchý chlieb a varenú jarinu bez omastku a pil iba vodu. Odev nosil  
starý a jednoduchý a pod ním na holom tele mal drsné plátno. Nikdy si nelíhal spať, a ak si chcel po povečerí  
odpočinúť, spal posediačky.  Väčšinu nocí strávil na modlitbách v slzách za seba a svojich bratov. Neraz  
vrátnik, keď prišiel prosiť o požehnane, aby zvolal bratov na utiereň10, zastihol ho ešte na modlitbách a počul 
stony a vzdychy od námahy pri konaní hlbokých poklôn. Keď prichádzal Veľký pôst, v Syropôstny večer 11 

zobral niekoľko prosfor a rozlúčiac sa s bratmi Teodóz odišiel do jaskyne, podnes známej ako Teodózova.  
Tam sa uzavrel až do piatku pred Lazárovou sobotou a viedol štyridsať denný pôst v mlčaní,  vrúcnych  
modlitbách  a  myšlienkach  na  Boha.  V  piatok  pred  Lazárovou  sobotou  v  čase  večierne  sa  vrátil  do  
monastiera, postavil sa do chrámových dverí a poúčal a potešoval bratov. Často chodil aj do pekárne, kde sa 
s pekármi delil o námahy, miesil cesto a robil chleby. Často nosil vodu zo studne a rúbal drevo do kuchyne.  
Ešte  jeden  výrečný dôkaz  pokory sv.  Teodóza.  Jedného dňa zdržalo veľké  knieža  Izjaslav  Teodóza do 
neskorého večera. Pretože to nebolo ďaleko od Kyjeva, Izjaslav prikázal ho odviesť do monastiera. Bezočivý 
sluha, keď videl Teodóza v biednom odeve, a pretože nevedel, kto to je, povedal mu: „Ty mních, si celý deň 
nič nerobil a ja som ťažko pracoval. Preto mi daj trocha po ceste odpočinúť. Sadaj na koňa a poháňaj za  
mňa.“ Teodóz nepovedal ani slovo, prepustil sluhovi svoje miesto, sám si sadol na koňa a celú noc buď na 
ňom jazdil,  alebo išiel  okolo neho peši,  aby nezaspal.  Keď svitalo,  išli  veľmoži  z Kyjeva  ku veľkému 
kniežaťu, a keď stretli Teodóza, zišli z koní a hlboko sa mu poklonili. Sluha sa tomu veľmi divil, no Teodóz 
nič nepovedal, iba ho prosil, aby si teraz už on sadol na koňa. Keď sa priblížili k monastieru, vyšli im v  
ústrety mnísi, poklonili sa hlboko z zemi. Sluha sa preľakol ešte viac. No Teodóz ho upokojil, prikázal ho 
odviesť do jedálne, tam ho pohostiť, a keď ho odmenil, vypravil ho na spiatočnú cestu.

K  nešťastným  ľuďom  bol  Teodóz  vždy  milosrdný  a  toto  milosrdenstvo  prejavoval  skutkami. 
Neďaleko svojho monastiera vystaval dom s chrámom zasväteným svätému prvomučeníkovi Štefanovi pre  
biednych  a mrzákov a  dával  pre ich živobytie  desiatu čiastku monastierskych  dôchodkov.  Utláčaných a 
trpiacich potešoval modlitbami a slzami a každú sobotu posielal z monastiera celý voz chleba do väzenia pre 
väzňov.

Popri  mnohých  rôznych  povinnostiach  zostavil  Teodóz  aj  písomné  diela.  Napísal  poučenia  „O 
pokání“ a „Proti lakomstvu k majetku“. Existujú aj jeho kázne na dni Veľkého pôstu, ktoré sa vyznačujú 
jednoduchosťou,  pokorou  a  láskou.  Spôsob  života  samotného  kazateľa  sa  prejavuje  v  jeho  slovách: 
„Hľadajme Boha najprv plačom, slzami, pôstom, bdením, pokorou a poslušnosťou.“ Veľmi poučné sú jeho 
reči proti pijanstvu. Jedna z nich končí znamenitými slovami: „Keď si sadneš, prvú čašu vypiješ na zdravie,  
druhú pre radosť, tretiu pre sýtosť, štvrtú pre nerozumnosť,  piatu pre besnenie,  šiestu pre horkú smrť a  
siedmu pre muky bez konca, pretože sám Pán povedal: „...ani opilci nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.13“



Keď po mnohých rokoch prežitých v námahách, pôstoch, modlitbách a slzách slávil s bratmi svetlé 
Vzkriesenie, predpovedal im, že sa blíži koniec jeho života. A keď ochorel, mnísi obstúpili jeho lôžko a  
oplakávali ho ako svojho orodovníka a dobrodincu. Na piaty deň prikázal vyniesť ho pred cerkev a tu hovoril  
bratom:  „Deti  a bratia moji!  Pán Boh nech vás chráni  od každého falošného nepriateľa a vy sa milujte  
navzájom,  lebo ja vás už upúšťam.  Koho chcete za igumena po mojej  smrti?  Niekoho si  jednomyseľne 
vyberte  a  ja  ho  požehnám  na  moje  miesto.“  Spomedzi  seba  vybrali  Štefana.  Teodóz  ho  požehnal  a 
predpovedal  mu,  že nebude igumenom do konca.  A tak sa stalo,  že Štefan sa neskôr stal  biskupom vo 
Vladimíre. Ďalej hovoril Teodóz svojim bratom: „Znamením toho, že ma Pán prijal za svojho služobníka a  
Boh ma prijal k sebe, vám bude, že monastier tento bude rásť, bohatnúť a bude v ňom dostatok všetkého.. Z 
toho poznáte, že ma Boh prijal do svojho kráľovstva. Ak bude tento monastier upadať a mnísi v ňom budú  
musieť znášať nedostatok, tak to chápte tak, že nie som hoden pred Pánom Bohom.“ Potom prikázal, aby  
jeho telo pochovali v jaskyni, kde znášal mnoho námah, hovoriac im: „Uložte ma v noci a Boh bude s vami. 
Svojmu igumenovi sa vo všetkom podriaďte tak, ako mne, lebo hoci telom odchádzam, duchom budem vždy 
s vami.“ Potom prikázal, aby ho odniesli do jeho kélie. Keď prijal presväté Kristove Tajny dňa 3. mája 1074 
odovzdal  svoju dušu Bohu.  Bratia so sviecami,  spievajúc Bohu pieseň,  večer zaniesli  jeho pozostatky a 
uložili ich do jaskyne tak, ako im prikázal, kde ako žiarivá hviezda aj on svietil mnohými divmi ruskej zemi.

V roku 1091 sa rozhodli igumen a mnísi Pečerského monastiera preniesť pozostatky prepodobného 
Teodóza z jaskyne do monastierskej cerkvi, pretože podľa nich nebolo vhodné, aby sv. Teodóz ležal mimo  
monastierskej  cerkvi,  ktorú on sám založil,  a  v ktorej  zhromažďoval  a  poučoval  mníchov.  Tri  dni  pred 
sviatkom  Zosnutia  presvätej  Bohorodičky  prikázal  igumen  mníchovi  Nestorovi,  slávnemu  letopiscovi,  
vykopať v jaskyni pochované pozostatky prepodobného Teodóza a on to urobil. Tieto vykopané pozostatky 
neboli  v  ničom poškodené.  Telo sa nerozpadlo,  iba  vlasy prischli  k  hlave.  Na druhý deň sa zišli  štyria  
biskupi, igumeni s mníchmi z mnohých monastierov, s davmi pravoverných ľudí každého pôvodu. Zobrali 
pozostatky prepodobného Teodóza a s kadidlom a jasným svetlom ich preniesli, spievajúc ďakovné piesne  
Bohu, do cerkvi a uložili ich v predsieni na pravej strane dňa 14. augusta, v deň, keď to všetci slávnostne  
oslavovali.

Keď sa uskutočnilo toto prenesenie pozostatkov, Teodóz ešte nebol prijatý svätou církvou do počtu 
svätých. Stalo sa to až v roku 1108. Vtedajší Kyjevsko – pečerský igumen Teoktist a veľké knieža Svätopluk  
prišli ku Kyjevskému metropolitovi Nikeforovi, aby dovolil meno prepodobného Teodóza zapísať do počtu  
svätých. Metropolita, ktorý dôkladne poznal život veľkého askétu Teodóza, dovolil ho zapísať do zoznamu a  
prikázal  to urobiť vo všetkých ruských eparchiách14,  čo všetci biskupi ochotne a radostne urobili.  Svätá 
cirkev  ustanovila  sláviť  pamiatku  sv.  Teodóza  Pečerského  3.  mája,  ako  deň  jeho  smrti,  a  pamiatku  
prenesenia jeho čestných pozostatkov dňa 14. augusta.
Zdroj: www.furca.sk  (preložené z knihy Žiťje uhodnikov Božich, Antonij Dobrjanskij, Peremyšľ 1865, str. 162-171)

Základná podtéma  
► 6.3 Povolanie 

- 3. Výklad učiteľa... Všetci máme jedno povolanie: žiť v Kristovi (nie len nasledovať Krista)
- jedným z povolaní na východe je mníšstvo
ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita kresťanského východu. Mníšstvo. Refugium, Velehrad.

Príloha komentárov pre učiteľa
Mníšstvo na Východe    
    
Mníšstvo, mníšsky stav. Niečo vznešené, čo si ľudia od pradávna vážili. Túžili byť iba pre Boha, naplno sa  
mu odovzdať, žiť s ním každú minútku svojho života, každý okamih. Žiť radikálne s Kristom, nie je niečo 
jednoduché, ale je to niečo, čo sám Boh z nebies požehnáva a vie prečo. Lebo mníšstvo, monastier (kláštor)  
je miesto, kde sa človek snaží pripodobniť anjelom. Slúžiť Bohu v plnosti kedykoľvek, kdekoľvek, všade, 
kam nás pošle plniť jeho svätú vôľu. 
    V Písme nájdeme mnoho príkladov, prečo ľudia odchádzali a odchádzaju do monastierov.  „Ak chceš byť  
dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"  
(Mt 19,21) „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a  
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sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy,  
bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život." (Mk 10,29) 
    Takto ľudia už v prvých storočiach odchádzali zo svojich domovov, aby sa mohli naplno venovať životu s 
Kristom.  Ako pustovníci  odchádzali  na  púšť,  ďaleko od civilizácie,  aby takto nikým nerušení  sa  mohli  
venovať modlitbe a rozjímaniu. Jedným z dôvodov bolo aj to, že kresťanov prenasledovali. Nakoľko chceli  
žiť s Kristom, takto sa nemuseli pred nikým skrývať. Jedným z prvých takýchto pustovníkov bol aj sv. Pavol 
z Théb, ktorý strávil  90 rokov v  jaskyni. Zvesť o tomto človeku, ktorý žil svätým životom, sa rozšírila  
veľmi rýchlo a ľudia, ktorí túžili žiť rovnako sa začali zhromažďovať v jeho okolí, aby pod jeho vedením 
dosiahli svätosť. O trošku neskôr začali vznikať takéto mníšske spoločenstvá, monastiere. Prvým, kto okolo 
seba zhromaždil pústovnikov, aby žili pospolu bol sv. Pachomios (alebo Pachomius). Na čele monastiera  
bol, a do dnešných dní je, ihumen (igumen), teda predstavený monastiera. Pachomios urobil aj prvý tzv. 
nepísaný typikon, teda pravidlá. Človek, ktorý sa chcel stať mníchom, musel žiť v panenskom stave, musel 
sa zrieknúť všetkého svetského, musel byť bezvýhradne poslušný, pokorný a celý svoj život sa venoval praci 
a  modlitbe.  Mnísi  sa  obliekali  rovnako,  do  čiernych  odevov,  dlhých  plášťov,  preto  ich  nazvali,  že  sú 
černoodenci. Jedlo sa iba raz do dňa a aj len skromne nejaký chlieb, ovocie, zelenina. O trochu neskôr do  
spôsobu mníšskeho života zasiahol  aj  jeden z našich bohonostných otcov,  sv.  Bazil  Veľký.  On určil  už 
presné previdlá, ktoré sa vo svojej podstate dodržiavajú dodnes. Sv. Bazil veľmi nesúhlasil s pustovníckym  
spôsobom života, lebo podľa jeho slov, takto mnísi nemohli žiť naplno lásku k blížnemu. Preto monastiere  
presúval  bližšie  k  mestám,  aby  takto  mohli  mnísi  slúžiť  okolitému  svetu.  Takto  sa  monastiere  stali  
strediskami chudobných, utláčaných, sužovaných, prenasledovaných a všetkých, ktorí potrebovali pomoc.
    Čo sa týka mníšskych rádov na východe, tak ostali až do dnešných dní jednotné. Potupom času sa do našej  
cirkvi podľa západného štýlu dostali rehole, ako sú napr. redemptoristi. Píšem podľa západného štýlu preto,  
lebo čo sa týka západnej cirkvi, tak tam sú rehole rozdelené podľa chariziem. Teda jední chcú dodržiavať  
chudobu (františkáni), iní ohlasovať evanjelium (redemptoristi), ďalší žiť v tichu kláštora (kartuziáni). Inak 
povedané, na Západe si jednotlivci vyberajú rehoľu, v ktorej podľa jej charizmy chcú plniť Božiu vôľu. No  
na východe jednotlivec žije a rozvíja charizmu,  akú mu nadelil  Boh, v monastieri,  v ktorom žije.  Preto  
mníšstvo na východe ostalo jednotné.
    V dnešných dňoch sú  v  našej  cirkvi  mnohé  spoločenstvá,  rehole,  kongregácie  a  mníšske  rády.  Na  
Slovensku sú zastúpene ženské aj mužské rády sv. Bazila Veľkého, kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa a  
ženská rehoľa Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Mníšske rády nie. Ale ak môžem spomenúť,  
tak hneď na Ukrajine sú Studiti - mužský mníšský rád, v ktorom sú nasledovatelia sv. Teodora Studitu. Ich  
typikon je v podstate taký, aký ustanovil ešte sv. Bazil Veľký. Ich deň je rozdelený na tri etapy po osem 
hodín. Praca, modlitba a odpočinok.
  Ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,  tak aj my mnohí sme jedno 
telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. (Rim 12,4-5) Tak aj mnísi patria k týmto údom Kristovho 
tela (Cirkvi) tu na zemi. Mníštvo je často označované ako pľúca našej Cirkvi, cez ktoré zem dýcha Božieho 
Ducha. Je to miesto, kde radikalným spôsobom už dlhé storočia ľudia nachádzajú svätosť. Nech Boh naďalej  
požehnáva povolania do tohto zasväteného života.
www.cdvuk.sk/blade/files/UTV/.../utv---mnisstvo---text-  prednasky.doc  

Kto je mních?
Otec Dionýz, monastier Šimona Petra na hore Atos:
Je to niekto, kto chce dôsledne nasledovať Krista. Každý deň sa dáva viesť Sv. Duchom a jeho poslušnosťou 
Sv. Duch ho učiní zhodným s Kristom, ktorý bol poslušný. Je to niekto novonarodený, dieťa, ktoré sa obráti 
k Otcovi, človek v Trojici.
Ako sa možno stať mníchom?
Zriekaním sa seba samého.  Aby zrno prinieslo úrodu,  treba ho zasiať do zeme.  Treba sa postiť,  bdieť,  
zostávať čistý, učiť sa pokore, bez prestania sa modliť. 
Ak sme teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, 
čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš tivot je s Krstom ukrytý v Bohu. A ke´d sa zjaví 
kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním  v sláve. (Kol 3,1-4) Sv. Pavol opisuje správne v tomto texte 
paradox nášho stavu. Sme mŕtvy,  nejestvujeme viac pre svet a stávame sa účasní života Toho, ktorý bol 
vzkriesený. To je život kresťana a mnícha. Mních je kresťan, ktorý chce úplne žiť požadavkám a povolaniu 
svojho krstu. Ako všetci kresťania chce sa stať druhým Kristom, pravým Bohom a pravým človekom. Všetci 
sme hriešnici, povolaní stať sa svätými. Všetky námahy mníšskeho života nemajú iný cieľ než zbožštenie. 
Mních sa nesnaží špecializovať sa v nejakej práci. V kláštore často bude musieť meniť činnosť. Jeho dielom 

http://www.cdvuk.sk/blade/files/UTV/.../utv---mnisstvo---text-prednasky.doc


je ustavičná moditba. Nech robí čokoľvek, všetko musí „ochutiť“ modlitbou a všetko sa preňho stane cestou 
k Otcovovi.
LELOUP, J.Y.: Slová z vrchu Athos. Vydavateľstvo Petra, Prešov, 2000.
 

        
 Sv. Bazil Veľký       sv. Anton Veľký      Mníšstvo

Základná podtéma
► 6.4 Slávnosť ako hodnota
- zdôrazniť nedeľu ako oslavu Vzkriesenia!!!

Doplnkové učivo
► Pôst – cesta k Pasche 
SCHMEMANN, A.: Pôst – cesta k Pasche. 
 
Kríž – znamenie kresťana 
- ak sa nechcete venovať krížovej ceste, môžete sa venovať téme Krížupoklonnej nedele (liturgické 
texty večierne a utierne, komentáre napr. v knihe Pôst – cesta k Pasche...).

„Plamenný meč  už viac nechráni rajskú bránu. Navždy ju otvorilo drevo Kríža, ten najslávnejší  
kľúč. On zničil osteň smrti i víťazstvo pekla. A ty, môj Spasiteľ, si zostúpil k tým, ktorí žili  

v temnotách predpeklia. Radostne si ich vyzval: „Znovu sa vráťte do raja!“
(kondák Krížupoklonnej nedele)

Cesta do Emauz 
- vhodné doplniť: Ikona „Účasť apoštolov na Eucharistii“ a zmysel sv. liturgie.

Príloha komentárov pre učiteľa
Eucharistia

Konkrétna podoba, hmatateľné znaky, chlieb a 
víno.  Jasná  evanjeliová  udalosť,  a  predsa 
tajomstvo,  pred ktorým sa už viac ako 2000 
rokov skláňa šija i koleno veriaceho človeka. 
Tajomstvo sily, obety, trpezlivosti i chvály, čo 
mení  i  premieňa  mnohých  ľudí,  ich  životný 
beh vstupuje do každodenných situácií, nielen 
sviatočných.  Rozmýšľame  o  tajomstve 
Eucharistie,  o  tom,  že  je  také  výnimočné,  a 
zároveň  pre  veriaceho  človeka  kresťana 



„obyčajná každodennosť“, ba „samozrejmosť“. A pritom od nej závisí život viery, ľudské vzťahy, pevnosť 
základov stavaného duchovného domu. Chlieb náš každodenný, chlieb života.
Ustanovenie tohto pre nás životne dôležitého tajomstva bolo síce pri tej poslednej, tajomnej, „tajnej“ večeri  
Ježiša a jeho učeníkov, ale Ježiš o tomto veľkom dare, o tomto každodennom pokrme pre nás už hovoril  
oveľa skôr pred mnohými svojimi poslucháčmi. No mnohí to nepochopili, neobjavili tajomstvo, šomrali a  
vraveli: „Kto to môže počúvať?“ A odišli. „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať 
v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje 
telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“  
(Jn  6,  53  –  56)  Či  je  to  večné  svetlo  lampy,  či  ikona  Poslednej  večere,  ako  ju  obyčajne  vidíme  vo 
východných cerkvách nad cárskymi dverami, alebo zaprestolná veľká ikonografická kompozícia rozdávania 
Eucharistie apoštolom (ako ten istý Ježiš z jednej i z druhej strany rozdáva Eucharistiu apoštolom), všetky 
hovoria práve o tejto jasnej požiadavke, podmienke a život dávajúcej tajomnej skutočnosti. Chlieb a víno – 
Telo a Krv. Na zobrazení vidíme iba jednu časť veľkej kompozície. Pred telesným i duchovným zrakom je 
Ježiš, ktorý dáva z čaše piť svoju krv apoštolom. Na prvý pohľad sa zdá veľmi jednoduchá, nič výnimočné  
neskrývajúca. To, že to nie je iba obyčajné rozdávanie, vína z čaše, znázornil  autor dôstojným miernym  
úklonom prichádzajúcich apoštolov. Tajomnosť chvíle aj tajomstvo Eucharistie vyjadril zahalenými rukami s 
gestom túžby a prijatia. Apoštoli predstavujú Cirkev, každého jej člena, aj to, že nutne potrebuje Eucharistiu  
– Telo a Krv Ježiša Krista. Ježiš neberie čašu iba z nejakého stolíka, ale krásna prikrývka hovorí o tom, že to 
je oltár. Zvýrazňuje to baldachýn. V pozadí nie sú iba stavebné dekorácie, ale ďalšia reč ikony. Hovorí o  
tom, že základy i múry chrámu živého Boha – človeka – budú veľké, krásne a silné iba s Ježišom Kristom. 
Vnímať to a poodhaliť závoj tajomstva môžeme iba vo Svätom Duchu. Jesť potrebujeme každý deň. Práve 
preto použil Ježiš jednoduché spôsoby chleba a vína, aby sa komplikovaný človek s jednoduchým Bohom čo 
najistejšie skontaktoval – cez pokrm a nápoj. „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán...“ (Ž 34, 9) 
GAČA, J.: Eucharistia. In: Slovo, č. 12, 2009.

Ikona:  Účasť apoštolov na Eucharistii

Existuje dejinná podoba zobrazenia ikony Tajomnej večere, ktorá vyjadruje dogmatický význam Eucharistie.  
Na Východe je veľmi rozšírená, na Západe ju nájdeme zriedkavo. Tento námet silne ovplyvnila liturigia,  
lebo Kristus sa nachádza hore za prestolom, pod baldachýnom, akoby svojim apoštolom rozdával posvätné 
dary chleba a vína,  ako je tomu počas  slávenia.  Tento námet  sa  objavil  niekedy koncom 6.  storočia na 
paténach a v evanjeliároch. V 10. storočí ho opäť nachádzame v ilustráciách homílií sv. Jána Zlatoústeho 
a stal sa dôležitým detailom výzdoby apsíd byzatnských chrámov, kde často môžeme čítať slová posvätenia: 
„Vezmite a jedzte, toto je moje telo“ a „Pite z nej všetci, toto je moja krv“. Evanjeliár z Rossana rozdeľuje 
teto výjav na dve časti: na ľavej strane Ježiš dáva chlieb skupine apoštolov vedenej Petrom, na pravej strane  
je  zobrazený  druhýkrát,  ako  podáva  kalich  Pavlovi  a apoštolom.  Akiste  to  vyjadruje  vieru  v opravdivú 
Kristovu prítomnosť pod obidvoma spôsobmi prijímania, ale zároveň sa zdá, že je to vplyv  liturgického 
zvyku z prých storočí, keď obidva sväté spôsoby rozdávali dvaja kňazi alebo diakovi. Na diskose v Múzeu 
architektúry  v koštantínopole  je  tiež  zobrazený  baldachýn,  ktorý  sa  znovu  objavuje  na  väčšine  ďalších 
zobrazení, napr. v chráme Svätej Múdrosti v Kijeme alebo sv. klimenta v Ochride. V príručke z Hory Atos sa 
zdôrazňuje prítomnosť Petra a Jána a tiež prítomnosť Judáša, ktorý sa odvracia, pričom z jeho úst vychádza 
diabol.  Zdá  sa,  že  ďalším liturgickým vpôyvom  je  prítomnosť  dvoch  alebo  štyroch  anjelov,  ktrí  majú 
oblečené diakonské tuniky a podobne ako diakoni družia vejár (ripidy). Vzhľad samotného Krista sa môže 
nemiť:  niekedy stojí  za prestolom, pričom pravou rukou robí gesto žeznania, v ľavej druží diskos. V 15. 
storočí, pod vpyvom situácie, ktorá nastala po páde Konštatnínopola, je zobrazený ako veľkňaz: keď hlavné  
mesto dobili Turci a keď sa zdalo, že byzantská cirkev je zničená, ľudia si spomenuli na situáciu židovského 
ľudu počas rímskej okupácie – sv. Pavol napísla svojim bratom, že netreba žialiť za nádherou jeruzameského  
chrámu, ale treba myslieť na to, že majú iného veľkňaza, ktorý ponúka Otcovi večný kult (Hebr 4, 14 – 
5,10). 

Táto bohatá ikonografia vyjadruje základnú pravdu viery.  V Tajomnej večeri sa prejavuje jednota 
kresťana  s ostatnými  ľuďmi  a so  satomným  Bohom,  ústredným  cieľom  života  vo  viere.  Odstránenie 
bolestného oblúčenia a jednota v láske sa uskutočnia až pri Kristovom príchode, ale v tajomstve pokrmu 
s chlebom a vínom sa to anticipuje. Celá byzantská liturgia je nasmeovaná k tomuto vrcholu. Bohoslužby 
majú  pripraviť  slávenie  tejto  Večere.  Aj  architektúra  chrámov  a usporiadanie  malieb  sú  v službách 
Eucharistie. Každé slávenie je sprítomnením Kristovej obety a zmŕtvychvstania.  
SENDLER, E.: Tajomstvá Krista. Vydavateľsto Oto Németh, Bratislava 2008.



Orientale Lumen: Liturgia pre celého človeka a pre celý vesmír
V liturgickej  skúsenosti  je  Kristus  Pán svetlom,  ktoré  osvecuje  cestu  a  odhaľuje  priezračnosť  vesmíru, 
celkom tak ako v Písme. V Kristovi nachádzajú svoj význam a zavŕšenie udalosti minulosti a stvorenstvo sa  
odhaľuje také, aké skutočne je: je to súhrn čŕt, ktoré nachádzajú svoje zdefinitívne určenie práve v  liturgii. 
Preto je liturgia nebom na zemi a v nej Slovo, ktoré sa stalo telom, preniká hmotu spásnou schopnosťou,  
ktorá sa naplno prejavuje vo sviatostiach: tu stvorenie robí každého účastným na sile zverenej mu Kristom.  
Tak Pán,  ponorený do Jordánu,  odovzdáva vodám silu,  ktorá  ich uschopňuje stať sa kúpeľom krstného 
znovuzrodenia.
V tomto rámci preukazuje liturgická modlitba na Východe veľkú schopnosť zachytiť ľudskú osobu v jej  
celistvosti:  tajomstvo býva vyspievané  so všetkou jemnosťou a  vznešenosťou obsahu,  ale  aj  s  vrúcnym 
citom,  ktorý prebúdza  v srdci  spaseného ľudstva.  Pri  posvätnom úkone  je  prizvaná k  chvále  aj  telesná 
stránka,  a krása, ktorá je na Východe jedným z najobľúbenejších mien na vyjadrenie Božej  harmónie a  
modelom  premeneného  ľudstva, sa  prejavuje  všade:  vo  forme  chrámu,  vo  zvukoch,  farbách,  svetlách, 
vôňach.  Aj  dĺžka  bohoslužieb  a  opakované  invokácie,  to  všetko  vyjadruje  postupné  stotožnenie  sa 
oslavovaného tajomstva s celým človekom. Modlitba Cirkvi sa tak už stáva účasťou na nebeskej liturgii a  
závdavkom večnej blaženosti.
Toto integrálne zhodnotenie osoby v jej  racionálnych a citových zložkách,  v "extáze" a v imanencii,  je  
mimoriadne aktuálne, je obdivuhodnou školou na pochopenie významu stvorených skutočností: tieto nie sú 
totiž ani absolútne, ale nie sú ani hniezdom hriechu a neprávosti.  V liturgii odhaľujú veci svoju podstatu  
daru, ktorý Stvoriteľ ponúkol ľudstvu: "A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré." (Gn 1,31) 
Aj keď je  všetko poznačené drámou hriechu,  ktorý zaťažuje  hmotu a  prekáža jej  priVtelením je  hmota  
vykúpená a plne uschopnená stať sa teoforickou – bohonosnou, teda schopnou dostať sa do vzťahu s Otcom:  
táto vlastnosť sa v najväčšej miere prejavuje v posvätných tajomstvách, vo sviatostiach Cirkvi.
Kresťanstvo neodmieta matériu, telesnosť, práve naopak, tá je plne zhodnotená v liturgickom úkone, pri 
ktorom ľudské telo dokazuje,  že vo svojej  vnútornej  podstate je chrámom Ducha,  a tak sa zjednocuje s  
Pánom Ježišom, ktorý sa tiež stal telom na spásu sveta. Toto, samozrejme, nie je dôvodom k absolútnemu 
zvelebeniu všetkého telesného,  pretože veľmi  dobre vieme,  aký neporiadok vniesol  hriech do harmónie 
ľudskej bytosti. Liturgia nám odhaľuje, že keď telo prechádza tajomstvom kríža, je na ceste k premeneniu, k  
zduchovneniu: na hore Tábor ho Pán Ježiš ukázal takým žiarivým, akým sa podľa vôle Otca má znova stať.
Aj kozmická skutočnosť je pozvaná ku vďakyvzdaniu, pretože celý vesmír je povolaný zjednotiť všetko v 
Kristovi Pánovi. V tomto chápaní sa vyjadruje vyvážená a obdivuhodná náuka o dôstojnosti, úcte a cieli  
stvorenstva a osobitne ľudského tela, ktoré, zavrhujúc každý dualizmus a každý kult samoúčelnej rozkoše, sa  
stáva miestom osvieteným milosťou a teda naplno ľudským.
Každému, kto hľadá autentický význam vzťahu k sebe samému a k svetu, tak často znetvorenému egoizmom 
a nenásytnosťou, ukazuje liturgia cestu k rovnováhe nového človeka a vyzýva ho k úcte k eucharistickým 
schopnostiam stvoreného sveta, ktorý je určený na to, aby bol prijatý do Pánovej Eucharistie v jeho Pasche,  
prítomnej v obeti oltára.

Ukrajinské katechetické direktórium: Božská liturgia
61. Božská liturgia bola základným žriedlom katechézy v priebehu storočí. Pochopenie liturgie nás privedie ku 
koreňom východnej špirituality a teológie. V dekréte o ekumenizme Druhého vatikánskeho koncilu sa hovorí: 
„Všetkým je tiež zrejmé akou láskou slávia východní kresťania Liturgiu, najmä eucharistickú službu, zdroj života  
pre  cirkev a záruku budúcej  slávy:  jej  prostredníctvom veriaci,  zjednotení  s  biskupom,  majú  prístup  k Bohu 
otcovi skrze Syna, vtelené Slovo, ktorý trpel a bol oslávený, a zostúpením Duch a Svätého dosahujú spoločenstvo 
s Najsv. Trojicou, stanúc sa „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1,4).9

62. Božská liturgia je žriedlom duchovného života kresťanov. Liturgia – je miestom bohozjavenia a  premenenia, 
miestom kde sa Boh stretáva s človekom, keď sa zúčastňuje na tajomstve vykúpenia. Miesto, kde sa slúži liturgia, 
sa stáva rajom na zemi; „je miestom, kde môžeme odložiť naše zemské starosti a prijať Kráľa všetkých.“ 10 
63.  Svetlo – jeden zo základných termínov východnej  liturgie sa využíva  na predstavenie premenenia  nášho 
života v Kristovi. Jánov obraz svetla prevažuje vo východnej špiritualite a mysticizme. Sv. Irenej písal: „Vidieť 
svetlo – to znamená byť vo svetle a zúčastňovať sa v jeho jase“11 Na koniec Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho 
i Bazila Veľkého sa modlíme: „Videli sme svetlo pravé, prijali sme nebeského Ducha, našli sme pravú vieru,  
klaniame sa nedeliteľnej Trojici“.

9 Dekrét o ekumenizme, 3. Kapitola, bol 15.
10 Božská liturgia sv. J. Zlat., cherubínska pieseň
11 sv. Irenej, Proti jeretikiv, IV., 20, 5.



64. Celý liturgický život východných kresťanov je presiaknutý vzkriesením. Liturgický cyklus sviatkov a  pôstu 
celého roka je nerozlučiteľne zviazaný s evanjeliom. Vzkriesenie dáva životu nový význam. Ono má centrálne 
miesto v živote Cirkvi; každá nedeľa je Paschou, a každá liturgia oslavuje vzkriesenie. 
65. Ježiš Kristus dal sľub vzkriesenia svojim učeníkom. Vo Vyznaní viery sa hovorí: „Očakávame vzkriesenie  
mŕtvych a život budúceho veku.“ Vzkriesenie Ježiša je naplnením tohoto prísľubu. Sv. Pavol píše: „...aby tak ako 
Kristus stal zmŕtvych slávou Otca, my tiež žili novým životom.“ (Rim 6,4)

Komentár k celej sv. liturgii na www.grkat.nfo.sk - teologické texty - Výklad postupu božskej  
liturgie s fotografiami.

http://www.grkat.nfo.sk/
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