
AKO UMŔTVIŤ VONKAJŠIEHO ČLOVEKA 
 

455/2016 www.inky.sk 26. 6. 2016 

žiadosti tela – Ježiš a svetské túžby – Ježiš a nebeské túžby – nasledovanie Krista 

Pavol kresťanom v Galácii píše: „Vy ste povolaní pre slobodu, 
bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si 
slúžte v láske! ... Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.  17 
Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. 
Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.  18 Ale ak vás 
vedie Duch, nie ste pod zákonom“ (Gal 5,13-18 SSV). Vracia nás 
tak k téme minulej úvahy (454), len namiesto „vonkajší človek“ 
používa termín „telo“ a namiesto „vnútorný človek“ slovo „duch“ a 
„duchovný“. Stále ale hovorí o tom istom, o vonkajšom človekovi, 
ktorý je ovocím hriechu a ktorý ako nejaká obludná maska ovíja, 
zakrýva, dusí pod sebou naše pravé „ja“, onoho vnútorného člove-
ka, ktorý je duchovný (čo v hebrejskom zmysle neznamená, že je 
nehmotný, ale že je božský, na obraz Boha a podľa Boha) a ktorý 
bol stvorený Bohom, nie nami a našim hriechom, ako ten vonkajší. 

Pavol nám dnes dáva dosť lakonický návod, ako onoho vonkajšieho 
človeka odstrániť a odkryť toho pravého, vnútorného: „nedávajte 
slobodu za príležitosť telu... Žite duchovne a nebudete spĺňať 
žiadosti tela“. Možno nám to na prvé počutie veľa nehovorí. Pomô-
že nám, ak sa pozorne pozrieme na Krista ako na vzor, „nového 
Adama“ a teda aj náš vlastný prototyp. 

Mal Ježiš nejaké svetské, pozemské túžby? Možno sme si to nikdy 
úplne neuvedomili, ale skutočnosť je taká, že nie, nemal. Na púšti 
Diabol skúšal Krista na všeličo: na potreby tela, na túžbu po sláve, 
po uznaní, či po moci, na túžbu po sebarealizácii... Nič z toho u 
Krista nenašiel. Ani neskôr nevidíme u Krista žiadnu podobnú 
túžbu. Neusiloval o majetok, o pohodlie, nerobil kariéru, nezaují-
malo ho uznanie iných, kašľal na moc, na postavenie,... Ježiš nemal 
žiadne svetské, pozemské túžby! Prečo? 

Ježiš to vysvetľuje Nikodémovi, keď hovorí: „Vy ste zdola, ja som 
zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta“ (Jn 8,23 SSV). 
To je ono. Ježiš je tu, vo svete1, vskutku cudzincom. Nie je to Jeho 
kráľovstvo, sám hovorí o „Kniežati tohto sveta“ (Jn 12,31; 14,30; 
16,11), ktoré svetu vládne a ktorému svet patrí. Nemá tu žiadne 
záujmy. Je Synom Boha a jeho domov je v Nebi, u Otca. Svet nemá 
nič, čo by Mu mohol ponúknuť, nič, čo by Ho mohlo zaujímať, či 
vôbec stáť za pozornosť.  

Tak dobre, poďme k Nebi! Mal Ježiš nejaké nebeské túžby? Túžil 
po niečom v Nebi? Túžil niečo dosiahnuť, získať od svojho Otca v 
Nebi? Akokoľvek skúmame, dumáme... nie. U Ježiša nenájdeme 
ani žiadnu nebeskú túžbu, či žiadostivosť2. Prečo? Pretože všetko už 
má! Niet ničoho nebeského, po čom by ešte mohol túžiť. Ako 
hovorí: „Všetko, čo má Otec, je moje“ (Jn 16,15 SSV). A inde: 
„Môj Otec mi odovzdal všetko“ (Mt 11,27 SSV). Dokonca aj keď sa 
modlí a prosí: „Otče, osláv mňa pri sebe slávou“, ihneď dodáva: 
„ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet“ (Jn 17,5 SSV)! Netúži po 
nej, neprosí o ňu – má ju, od počiatku, od Večnosti. 

U Ježiša teda nevidíme žiadnu žiadostivosť, ktorá je charakteristic-
kým znakom, ba vlastne samou prirodzenosťou a podstatou onoho 
Pavlovho tela, čiže vonkajšieho človeka, ktorý práve z takýchto 

                                                           
1 svet v zmysle, v akom ho používa Písmo, čiže ľuďmi vytvorená spoločnosť, 
založená na hriechu, na oddelenosti Bohom a teda v moci Diabla, ktorého si človek 
vyvolil ako svojho boha – porov.: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, 
lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. ... Vaším otcom je diabol a vy 
chcete plniť túžby svojho otca“ (Jn 8,42-44 SSV), alebo inde: „Im, neveriacim, boh 
tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia“ (2 Kor 4,4 SSV). 
2 porov. úvaha 390 „Túžil Ježiš spasiť sa?“ 

žiadostivostí utkaný je – a následne aj z ich ovocia, ktorými sú 
strach, závisť, boj, nepriateľstvo, nenávisť, či zúfalstvo a smútok. 
Ježiš ako človek je teda dokonalým vnútorným človekom a charak-
teristickou vlastnosťou tohto vnútorného človeka je absencia 
akejkoľvek sebeckej túžby, akejkoľvek žiadostivosti, tak pozem-
skej ako aj nebeskej. Stav jeho Bytia je stavom hlbokého pokoja, o 
ktorom hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ 
(Jn 14,27 SSV). Namiesto žiadostivostí a strachu je Jeho Život 
„poháňaný“ čírou láskou, čírou radosťou a to všetko v čírej a 
dokonalej slobode.  

Ako už naznačil Ježišov výrok, tento pokoj teraz Ježiš ponúka 
nám. A spolu s ním svoju slobodu – „ste povolaní pre slobodu“ – i 
dokonalú radosť, ako svedčí Písmo: „ovocie Ducha je láska, 
radosť, pokoj...“ (Gal 5,22 SSV). Ako sa to ale môže stať? 

Ježišov stav dokonalého pokoja, radosti i lásky je daný tým, kým 
je: Je Synom Boha, je Bohom, ktorý všetko má, všetkým je, 
ktorému nič nechýba, ktorý nemá po čom túžiť a dychtiť, ani sa 
nemá čoho báť, o čo strachovať, či niekomu niečo závidieť, alebo 
o niečo zápasiť. To všetko sú veci Bohu neznáme a cudzie. Ale čo 
my, ľudia?  

Ako sme už spomenuli v úvahe 390: „Sme ľudia? Aj Ježiš je! Je 
On Synom Boha? Aj my sme! Je Jeho domovom Nebo? Aj našim 
je! Je On dedičom všetkého, čo Boh má a čím Boh je? Aj my sme! 
Je Ježiš naplnený Duchom Svätým, Pomazaným? Aj my sme, ako 
svedčí Písmo: „že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa 
toho, že nám dal zo svojho Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV). Má toto Ježiš 
všetko už darované a nemusel sa o to nijako ešte len usilovať, či 
zápasiť? Ale rovnako aj my máme a rovnako ani my nemusíme! 
Všimli ste si to? Boh nás „vmanévroval“ do úplne rovnakej 
situácie, v akej bol Jeho Syn Ježiš Kristus! Čo sa Boha týka, niet 
medzi nami a Kristom rozdielu, ako veľmi dobre pochopili už raní 
kresťania: „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. .. 
Stojte v úžase a radujte sa, stali ste sa Kristom!“ (sv. Augustín), – 
a, všimnime si, zase hovorí nie „stanete sa, raz, možno,...“ ale 
„stali ste sa!“ – a konkrétne to potom znamená, že „Účasťou v 
Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím je Kristus svojou priro-
dzenosťou“ (Sv. Ján Damascénsky). A ako dosvedčuje aj Kate-
chizmus: „Celé Kristovo bohatstvo „je určené každému človekovi 
a pre každého je dobrom““ (KKC 519). Z Otcovej milosti sme 
teda v úplne rovnakej situácii a postavení, ako syn Ježiš Kristus, 
ktorý tak je vzhľadom na nás „prvorodený medzi mnohými brat-
mi“ (Rim 8,29 SSV)!“  

A teraz, keď už toto vieme, si môžeme prejsť celý Pavlov návod: 

„Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte 
sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. ... Veď my v duchu viery 
očakávame nádej spravodlivosti... Lebo vy ste povolaní pre 
slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale 
navzájom si slúžte v láske!  14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom 
slove, v tomto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!"  
15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste 
sa navzájom neponičili.  16 Hovorím však: Žite duchovne a 
nebudete spĺňať žiadosti tela.  17 Lebo telo si žiada, čo je proti 
duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste 
nerobili to, čo chcete.  18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod 
zákonom“ (Gal 5,1.5.13-18 SSV).  

Základným kameňom všetkého je VIERA. Viera znamená prijať 



túto novú identitu a začať byť tým, čím nás Boh stvoril a v Kristovi 
zavŕšil: Božími synmi a dcérami, bohmi v Bohu! Toto je podstata 
Evanjelia, ktoré nie je súborom nejakých nových pravidiel a naria-
dení, ale zvesťou o novej identite, ktorú nám Boh daroval, zvesťou 
o Bohu, ktorý je Otcom a o našom adoptívnom, ale o to skutočnej-
šom Božom synovstve3.  

Viera potom vedie k SLOBODE. Zákon obmedzuje. Máme v sebe 
túžby, vášne, žiadostivosti – a zákon ich reguluje, niektoré obme-
dzuje, niektoré zakazuje. Ľudia si často myslia, že sloboda znamená 
zákon odmietnuť a „môcť si tak robiť, čo chcem“. Tak to vníma 
moderná „liberálna“ kultúra a ideológia, ako oslobodenia sa od 
„pút“ noriem, morálky, tradícií, ako „sloboda“ robiť si, čo chcem...  

Ale to nie je žiadna sloboda. Ak by na potápajúcom sa Titaniku 
otvorili všetky vodotesné prepážky, ľudia by sa mohli po ňom voľne 
pohybovať, kam by chceli, ale aj tak by to bolo stále len v rámci 
Titaniku – takže nakoniec by sa aj tak utopili spoločne s ním. Pravá 
sloboda spočívala v slobode opustiť ho a zachrániť sa tak. To isté 
hovorí aj Pavol. Pravá sloboda neznamená len vymeniť jednu 
žiadostivosť za inú, jeden strach za iný, ale stále v hraniciach 
vonkajšieho človeka. To je tá iluzórna „sloboda“, o ktorej píše 
Pavol, že len dáva „príležitosť telu“, ale od tela samotného, čiže od 
vonkajšieho človeka, neoslobodzuje. 

Pravá sloboda znamená slobodu vonkajšieho človeka opustiť. A 
túto slobodu nám vydobyl Kristus. Bez Neho by sme nemali kam 
ísť. Boli by sme odsúdení byť naveky väzňami vonkajšieho člove-
ka. Ale teraz šancu zanechať ho máme. V Kristovi sme prijali nový 
život, prameniaci z novej identity. A ňou sme „s Kristom odumreli 
živlom sveta“ (Kol 2,20 SSV). Sme konečne slobodní – slobodní od 
sveta i od vonkajšieho človeka, čiže tela, pretože jeho túžby nás už 
nezaujímajú, veď sme „zomreli [svetu] a náš život je s Kristom 
ukrytý v Bohu“ (porov. Kol 3,3 SSV). 

Bez tejto slobody nikdy nemôžeme žiť Kristov život. Nemôžeme a 
nedokážeme Ho nasledovať – práve preto, že si žiada to, „čo je 
proti telu“. Kým v nás žije telo a my sme k nemu pripútaní a ovláda 
nás jeho žiadostivosť, nasledovanie Krista je opakom Neba. Je 
peklom horším ako Peklo, je zúfalým a namáhavým bojom a nijako 
neprináša radosť Božieho Života – len únavu a sklamania, keď 
znova a znova prehrávame. Preto si zatratení ľudia volia Peklo – 
pretože aj keď je to peklo, predsa im pripadá menej pekelné, ako 
Nebo, ktoré je pre nich úplne cudzie, neprirodzené a ktorého radosť 
a blaženosť nijako nedokážu prijímať, ba ani len pochopiť. 

Táto sloboda je ale nemožná bez viery – bez toho, aby sme uverili 
Kristovi ako osobe, Kristovmu Evanjeliu o našej novej identite – a 
nakoniec vierou túto novú identitu aj skutočne prijali a narodili sa 
tak odznova už ako Boží synovia a dcéry v Kristovi. Tak, ako o tom 
píše Ján, že Kristove „prikázania nie sú ťažké.  4 Veď všetko, čo sa 
narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo 
svet, je naša viera“ (1 Jn 5,3-4 SSV). Viera, ktorou prijímame 
úplne novú identitu, rodíme sa ako noví ľudia a stávame sa tak ako 
Kristovi spoludedičia schopní aj Jeho slobody a Jeho života! 

A sme slobodní aj od zákona, pretože už nepotrebujeme jeho „uzdu 
a bič“, jeho príkazy a zákazy, vyhrážky a tresty, aby v nás krotili 
vášne a žiadostivosti, pretože ich už v nás niet, zomreli sme im a 
žijeme pre niečo úplne iné a nové. Zákon splnil svoju úlohu a viac 
už nie je potrebný – rovnako, ako hasiaci prístroj nie je potrebný 
tam, kde už niet žiadneho ohňa. Ako hovorí Pavol: „Žite duchovne 
a nebudete spĺňať žiadosti tela“, ani ich nebudete musieť krotiť 
jarmom prikázaní zákona. Vedie nás totiž Duch a žijeme už du-
chovne (čiže božo, ako Božie deti).  

                                                           
3 Pavol píše o adoptívnom synovstve v liste Rimanom. Podľa rímskeho práva 
postavenie adoptívneho syna bolo pevnejšie, ako syna zrodeného, na rozdiel od toho 
napríklad adpotívny syn nemohol byť vydedený a pod. 

A práve v tom je VEČNÝ ŽIVOT, čiže BOŽÍ ŽIVOT. Život bez 
túžob, ktoré sú výrazom nedostatku a smädu. Život bez strachu z 
toho, že naše túžby, náš smäd nebudú naplnené. Život bez boja a 
zápasu o ich naplnenie. Život bez závisti, bez hnevu, bez všetkých 
svetských vášní a žiadostí. Namiesto toho život v hlbokom Božom 
pokoji, v úplnej naplnenosti, ako hovorí Kristus: „Ja som chlieb 
života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo 
mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6,35 SSV). A, tak ako u Krista, aj 
našim motívom konania, žitia, je RADOSŤ z nového Života, 
založeného na svätosti, čistote, čírosti a dokonalosti – a LÁSKA, v 
ktorej zdieľame tento život i jeho radosť nielen ako ľudia navzá-
jom, ale aj s Bohom a v Bohu a tak dosahujeme blaženosť, stav 
presahujúci šťastie a radosť toho, keď tento život žijeme osamote-
ne. Tak vstupujeme do Života Najsvätejšej Trojice – a Najsvätej-
šia Trojica je prítomná v nás, pretože žijeme jej život, máme 
darovanú identitu jedného z Troch, Božieho Syna Krista a žijeme 
v Nej. Presne tak, ako to hovorí Katechizmus: „Posledný cieľ 
celého Božieho poriadku spásy je, aby stvorenia vstúpili do 
dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice. Ale už teraz sme povolaní 
na to, aby v nás prebývala Najsvätejšia Trojica“ (KKC 260).  

Váš Inky 


