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Ošemetné vetičky – povaha zla – povaha dobra – dokonale mŕtvy Boh – Trojica – nielen niečo zmeniť – zomrieť 
sám sebe – ťava v uchu ihly – dôvod zomretia – postupnosť znovuzrodenia – zomieranie ako podstatný prvok 

duchovného života 

V Biblii sa nachádzajú vety, ktoré vyzerajú byť nenápadné… 
alebo aj ak sú nápadné, zdajú sa nie úplne zrozumiteľné. A až 
časom zrazu zistíme, že s kryštálovou jasnosťou vyjadrujú čosi, 
na čo sme museli ešte len dorásť. Toto je jedna z nich: „Lebo 
kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.“ (Rim 6,7 SSV) 

• Čo je to „zlo“?  Ak sa pozrieme na zlé skutky, zistíme, že 
v ich podstate sa vždy jedná o sebectvo. O nadradenie seba 
záujmom iných, záujmom celku… Čím väčšie zlo, tým väčšie 
sebectvo a tým väčšia pýcha. Najväčšie a najkrutejšie zlá – to sú 
násilie, krivdy, vraždy a zrady vykonané bez súcitu, cynicky 
a kruto človekom, ktorý vidí iba seba a pre ktorého ostatní ľudia 
neznamenajú vôbec nič. 

• A čo je to „dobro“?  V hĺbke všetkého, čo je dobré, nachá-
dzame opak pýchy a tým je láska. Každý dobrý skutok od nás 
vyžaduje v niečom obetovať seba kvôli niekomu inému. Zna-
mená vyjsť zo seba a na chvíľu – a aspoň čiastočne, v nejakom 
ohľade – dať do stredu iného človeka. Čím väčšia láska, tým 
väčšie dobro. A čím väčšie je dobro, tým väčšiu lásku vyžaduje 
– až po krajnosť, kde láska, kladúca svoj život a svoje všetko za 
ostatných ľudí, dokonca nepriateľov, je schopná tých najlepších, 
najušľachtilejších a najžiarivejších skutkov hrdinstva a dobra. 

Boh je najvyššie dobro. Preto „Boh je láska“  (1 Jn 4,16). Boh 
môže byť najvyšším a dokonalým Dobrom len preto, že je na 
100% láskou a na 0% pýchou a sebectvom. Dá sa povedať, že 
Boh je dokonale mŕtvy sebe, akémukoľvek sebectvu. Jeho 
život je životom úplného zriekania sa seba a bezvýhradného 
darovania sa v kruhu Trojice, kde každá z osôb Trojice sa celá 
a bezo zbytku daruje – a je súčasne v rovnakom akte lásky 
obdarovaná. Takmer by sme povedali, že je to večný kolobeh 
smrti (= úplného sebadarovania sa) a zmŕtvychvstania (= kedy 
sa tento život vracia naspäť v akte obdarovania ostatnými 
osobami Trojice z tej istej lásky) Boha v kruhu Trojice. Takisto 
neprekvapuje, že keď Boh pozval človeka k účasti na spolo-
čenstve Trojice, urobil to tým, že sa mu, človekovi, úplne, 
celý a bezo zbytku daroval v akte vtelenia a následne smrti 
na kríži… A neprekvapuje, že rovnaká cesta úplného sebadaro-
vania sa vedie do tohto spoločenstva lásky aj pre nás samot-
ných: „kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho (Mt 16,25 SSV)“ 

A teraz sa vráťme k Pavlovej vete. Iste, všetci chápeme, ako je 
nevyhnutné zomrieť sebe v zmysle starého človeka a starého 
myslenia, aby sme sa mohli stvárniť podľa Krista. Pavol to 
hovorí hneď tu, keď vraví o jednu vetu skôr: „Veď vieme, že náš 
starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, 
aby sme už neotročili hriechu.“ (Rim 6,6 SSV). Alebo inde: 
„Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s 
jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje 
(Kol 3,9-10 SSV)“  

Lenže – v čom presne spočíva onen „starý človek“ a 
„staré myslenie“, ba samotný hriech a zlo? Nie je jeho 
podstatou sebectvo – lipnutie na sebe samom? A čo potom 
znamená zomrieť starému človekovi v nás? Zomrieť „telu“? 
„Starému mysleniu“? „Hriechu?“  

Presne tak. Znamená to zomrieť sebectvu. Teda zomrieť 
sebe. Zomrieť akémukoľvek lipnutiu na sebe. Akýmkoľvek 
ohľadom kvôli sebe. Úplne zomrieť sebe. Byť sám v sebe 
a sám pre seba mŕtvym… Vtedy, jedine vtedy dokážeme 
opravdivo milovať. A jedine vtedy sa konečne stávame 
dokonalo a úplne DOBRÍ! Ako to hovorí Pavol? „Lebo kto 
zomrel, je ospravedlnený od hriechu.“ (Rim 6,7 SSV). Presne 
tak! Toto je to „nové myslenie“, ktoré charakterizuje 
„nového človeka“: 0% sebectva – a 100% lásky! Človek, 
ktorý takto úplne zomrel sebe, každému svojmu sebectvu – 
a preto je ospravedlnený z hriechu, očistený a oslobodený 
k úplne novej forme života: láske a dokonalému dobru! 

Apoštoli to nepochybne chápali. Jedného dňa sa o tom 
rozprávali s Ježišom a On im povedal: „Ako ťažko vchádzajú 
do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! 25 Ľahšie je ťave 
prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľov-
stva. (Lk 18,24-25 SSV)“ A je jedno, či tým majetkom sú 
peniaze, alebo čokoľvek iné, pretože podstata „boháča“ nie je 
v jeho majetku, ale v jeho postoji: „JA! MOJE!“ Apoštoli si 
uvedomujú, že každý človek je takýto, bez výnimky. Aj oni 
sami. Preto zdesene reagujú: „Kto potom môže byť spasený? 
(Lk 18,26 SSV)“ Vedia, že hoci materiálne chudobní, mysle-
ním a postojmi sú aj oni až do hĺbky srdca boháčmi, ľuďmi 
sebeckými a pyšnými, ktorí samozrejme, prirodzene, bez 
toho, že by v tom videli niečo neprístojné, denno – denne 
kladú sami seba do stredu svojho života, svojho sveta, svojho 
vesmíru… Vie to aj Ježiš. Neutešuje ich. Nevyvracia im ich 
zdesený a depresívny názor. Namiesto toho im dodáva nádej: 
„Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. (Lk 18,27 SSV)“ 

Dnes už vieme, ako sa to deje: 

• Najprv skúsenosť Krista a Jeho lásky, ktorá nám dáva 
motív a odvahu odhodlať sa k tejto láske (porov. úvahu 328) 

• Potom aktívne zomieranie sebe. Málo si to uvedomu-
jeme, ak vôbec, ale zomieranie sebe – nielen „zlým skut-
kom“ a „starému mysleniu“, ale sebe ako sebe! – je pravde-
podobne najdôležitejšou časťou duchovného života! Boh 
môže v nás vykonať čokoľvek, môže naplniť aj tú najväčšiu 
prázdnotu – ale najprv musí táto prázdnota vzniknúť! Najprv 
musíme zomrieť – až potom nás môže Boh vzkriesiť 
k novému životu! Skôr nie! Môžeme túžiť po Nebi, po 
novom Živote – ale kým nezomrieme sebe – skutočne a úplne 



a v plnom zmysle slova sebe – tak vždy dopadneme analogicky, 
ako ten profesor zo zenového príbehu: „Pred dávnymi dobami v 
Japonsku jeden zenový majster prijímal učenca, univerzitného 
profesora. Počas ich stretnutia zenový majster ponúkol učenca, 
aby si spolu vypili čaj. Usadili sa a profesor stále rozprával, 
rozprával a rozprával o svojom chápaní zenu. Medzitým zenový 
majster začal nalievať čaj do Salky. Stále lial, lial, lial a lial. 
Keď bola Salka plna, stále len lial a lial, až kým nezačala 
pretekať. Profesor rozprával, kým si nakoniec nevšimol, že 
šálka preteká a povedal: "Prestaň! Už sa do nej viacej nezmesti. 
Už je plna." Zenový majster odložil čajník a povedal: "Presne 
ako tvoja myseľ. Stále naplnená názormi. Ako ťa môžem niečo 
naučiť?"“ (Grazyna Perl). Akurát, že neprídeme len o nejaké 
poznanie, či chápanie niečoho, ale o samotný Boží Život, ktorý 
sa do nás jednoducho „nezmestí“ skôr, kým neodumrieme 
starému životu. Je to vlastne akoby dvojnásobné zomieranie: 
Zmierame starému mysleniu, ktoré je sústredené na nás samot-
ných, na naše záujmy, náš prospech, náš osud – a následkom 
toho úplne odumierame aj sebe samotným.  

Presne tak, ako to povedal Ježiš: „Kto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by 
si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre 
mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. (Mk 8,34-35 SSV)“ Je 
v tom postupnosť: Najprv zaprieť seba. V pôvodine je tam 
grécke slovo aparneomai, ktoré značí doslova dištancovať sa od 
niečoho, odmietnuť, zavrhnúť niečo – v tomto prípade seba. 
Potom môžeme konečne vziať kríž a zomrieť sebe samým, 
úplne a dokonale. A tak sa zrodiť pre nový život.  

Hovorí sa, že dokonalá svätosť je tá, kedy nakoniec milujeme 
seba a želáme aj sami sebe spásu už nie kvôli sebe, ani trochu!, 
ale len a jedine z lásky k Bohu, z rešpektu a úcty a poslušnosti 
voči Jeho láske, ktorou nás On sám miluje… ☺ 

Práve toto zomieranie je podstatným prvkom duchovného 
života. Ako to hovorí Thomas Merton? „Aby človek mohol 
vstúpiť do kontemplácie, v istom zmysle musí zomrieť; táto smrť 
je však v skutočnosti vstupom do vyšších úrovní života. Zomie-
rame, aby sme získali život, a v tejto smrti umiera všetko, čo 
sme si doteraz cenili ako svoj život, intelekt, vlastné skúsenosti 
i šťastie ba dokonca aj naše vlastné bytie.“ 

• Ale ani všetko toto naše úsilie nie je ešte dokonalé 
a nestačí k dokonalosti! Stále je totiž samo v sebe sebecké, 
pretože navonok, iste, zomierame… ale kvôli komu? Nie azda 
kvôli sebe? A tak – presne ako u Eustácia v Narnii, kde prišiel 
Aslan, aby z neho sám bolestivo a do hĺbky zodral dračiu kožu 
spôsobom, k akému sa Eustácius nikdy neodhodlala a ani toho 
sám nebol schopný – musí nakoniec prísť sám Boh a ponoriť 
nás do najtemnejšej z temných nocí, noci duše (ako ju nazval 
Ján z Kríža), aby v nej nakoniec zomrelo aj to posledné sebec-
tvo – a ostala len číra a čistá láska… 

Ale to už je iný príbeh… 

 

Váš Inky 

ZHRNUTIE:  

• Láska = dobro 

• Pýcha (sebectvo, filautia ako uctievanie seba a kladenie 
seba do stredu svojho života) = zlo. 

• Zanechať zlo (a byť tak „ospravodlivený“ od hriechu) = 
zomrieť sebectvu a pýche. 

• Zomrieť sebectvu = skutočne a opravdivo zomrieť sebe, 
zaprieť seba, zvrhnúť seba zo stredu svojho života a dať 
tam niekoho iného – v akte lásky… 


