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Adam – Nový Adam – apatheia – vzkriesenie vnútorného človeka – zákonnícka askéza – viera – princíp pieskoviska 

Na počiatku stvoril Boh Adama, čiže človeka (presne toto slovo 
adam v hebrejčíne znamená: človek). Tento človek bol stvorený na 
obraz Boha1 a bol dobrý, čiže dokonalý2. Boh ho doviedol tak 
ďaleko, ako len mohol človeka sám bez človeka doviesť. A potom 
mu ponúkol spoločenstvo so sebou a zbožštenie sa v Bohu3. Toto 
je, použijúc Pavlovu terminológiu, onen vnútorný človek, duchovný 
človek, duch nie v antickom význame niečoho nemateriálneho, ale 
v hebrejskom význame niečoho, čo zodpovedá Bohu, čo je nejakým 
spôsobom božské.  

Potom ale človek prestal Bohu dôverovať. Opustil Boha – a bez 
Boha a bez zbožštenia sa v Bohu ostal tragicky nezavŕšený a 
nenaplnený4. Prázdnotu v sebe začal zapĺňať inými vecami v snahe 
Boha nahradiť: telesnou rozkošou, pohodlím, majetkom, slávou, 
mocou... A zo všetkých jeho žiadostivostí, ustarosteností o ich 
naplnenie, strachu z ich straty, závisti, porovnávania sa, boja a 
súperenia, sa začal okolo neho utkávať ohavný obal. ktorý vnútor-
ného človeka úplne zakryl, udusil a pochoval a nahradil sebou. Túto 
vonkajšiu masku hriechu, ako hriech opisovali naši dávni predkovia 
vo viere, nazýva Pavol vonkajším človekom, telesným človekom 
alebo aj telom, niekedy starým človekom. Vnútorný človek tak ostal 
mŕtvy5 – a človek sa stotožnil s tým vonkajším, s telom, stal sa 
telom a začal žiť telesne a toto považovať za seba, za svoju identitu 
a za svoj život. Tento „život“ ale nakoniec vždy viedol len k stále 
väčšiemu sklamaniu, k utrpeniu, k nude a zúfalstvu – ako pochopil 
aj Budha, keď skonštatoval, že či už sa nám naše svetské túžby 
splnia, alebo nie, vždy je výsledkom len sklamanie a utrpenie. 

V Kristovi prichádza „reštart“ diela stvorenia. On je Nový Adam6. 
Ako taký, je od počiatku nepoškvrnený hriechom – čiže je na 100% 
len a jedine a úplne a dokonalo vnútorným človekom, duchovným 
človekom. U Ježiša nevidíme žiadne svetské túžby: netúži po sexe, 
po jedle, po pití, netúži po majetku, nezakladá si na pohodlí a 
luxuse, je mu ukradnutá sláva, pohŕda svetskou mocou a postave-
ním... Dôvodom je, že nie je z tohto sveta7. Tento svet mu nemá čo 
ponúknuť. Neexistuje nič, čo by Mu akokoľvek chýbalo a čo by Mu 
svet mohol dať, aby po tom túžil. Alebo sa o to strachoval. Práve 
preto, že u Neho niet žiadnych svetských túžob, niet u neho ani 
ustarostenosti o ne, ani strachu, ani ničoho podobného8. Ale u 
Ježiša niet ani nebeských túžob. Ježiš má všetko, čo má Otec. 
Neexistuje nič, čo by nemal a ešte len po tom túžil9. Ani neexistuje 
žiadna hrozba, že by Ho niekto o túto nebeskú plnosť obral – ani 
Otec, ktorý ho miluje a daroval mu všetko, celého seba, a už vôbec 
nie svet...10 U Ježiša preto niet žiadneho vonkajšieho človeka, 
žiadneho zotročenia, ktoré je ovocím hriechu11. Tomuto stavu 
dokonalej slobody hovorili kresťania v prvých storočiach apatheia. 
Na rozdiel od nášho bežného vnímania slov apatia, apatický, 
apatheia je, naopak, bránou do plnosti života, pretože oslobodzuje 
pre radosť z dokonalosti, pre šťastie z lásky a darovania sa a nako-
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niec vovádza do blaženosti spoločenstva Trojice, v ktorom Tri 
Osoby takto žijú a zdieľajú svoje bytie i svoj život v dokonalej 
extatickej jednote lásky a dokonalosti. Stav, ktorý nazývame 
svätosťou a ktorý je podstatou Neba a jeho blaženosti12.  

Pavol hovorí, že túto istú slobodu teraz Kristus získal a vydobyl aj 
pre nás13. Vtelením sa zjednotil s nami a aj za cenu Kríža v nás 
znovu vzkriesil a oživil vnútorného človeka14. Ale je na to potreb-
ná spolupráca aj z našej strany. V čom spočíva? 

Kresťanstvo túto našu časť práce volá umŕtvovaním a je podstatou 
umenia askézy. Myslím, že tento pojem je veľmi široko a veľmi 
zle chápaný. Pod umŕtvovaním a askézou si predstavujeme nejaké 
premáhanie sa, sabazapieranie sa, odopieranie si príjemných vecí, 
po ktorých túžime a podobne. V tejto podobe vyzerá veľmi ne-
vábne a niet divu, že väčšina kresťanov toto umenie ani veľmi 
nepraktizuje. A majú pravdu. V tejto podobe je totiž nanič. Je to 
len „prezlečený zákon prikázaní“, ktorý nemá žiadnu moc človeka 
priviesť k spáse15. Uvažujme! Kým žijeme telesne, je náš telesný 
vonkajší človek pre nás všetkým. Potláčať a popierať ho a jeho 
túžby a žiadostivosti je ako rozoberať čln, na ktorom sme upros-
tred nekonečného mora – môžeme ho nenávidieť, môžeme do neho 
rúbať a ničiť ho, ale súčasne vieme, že ak ho zničíme príliš, potopí 
sa a my zahynieme. Vzniká z toho rozpoltenosť, keď na jednej 
strane po vonkajšom a telesnom živote túžime a chránime si ho, 
veď, ako sme presvedčení, to je náš život a naše všetko – a súčas-
ne proti nemu bojujeme a máme výčitky, že proti nemu nebojuje-
me dostatočne, lebo veď Písmo vraví, že máme „umŕtvovať 
starého človeka“16. A tak, aj keď to robíme, robíme to len „na 
spôsob zákona“, keď navonok vôľou potláčame a obmedzujeme 
niečo, po čom vnútri dychtíme a túžime. Tak, ako Zákon, vyjadre-
ný v Desatore, od nás žiada „zdŕžať sa“ kradnutia, ubližovania, 
smilstva, podvádzania,... aj keď nás k tomu nutká naše srdce a 
naše túžby17, aj takto poňatá askéza od náš vyžaduje „zdŕžať sa“ a 
odopierať si veci, ktoré máme radi, milujeme ich a túžime po nich. 
Nie div, že Miroslav Kusý o asi podobnej skúsenosti hovorí: „Môj 
pozemský život, o ktorý som vtedy najviac stál, bol plný predpisov 
a zákazov. To, čo musím, bolo prevažne nepríjemné a nevábivé, a 
naopak, to, čo nesmiem, ma podnecovalo, lákalo, obohacovalo, 
vzrušovalo. ... muky pekelné boli nekonečne vzdialené, ale teatrál-
ne neskutočné, a aspoň cesta doň bola plná radosti, dobrodružstva 
a telesných i duchovných pôžitkov.“ Pritom ani Zákon, ani táto 
„zákonnícka askéza“ neriešia samotné jadro problému a tým je 
práve vonkajší človek s jeho túžbami a žiadostivosťami. Odopie-
rame si to, čo milujeme, zakazujeme si to, po čom dychtíme – 
prečo? Aby sme sa dostali do Neba, kde nič z toho definitívne 
nebude? A ktoré sa tak javí, znova slovami Miroslava Kusého, 
„nekonečne vzdialené, bezpohlavné, otravné“? Inými slovami, sme 
ako blázniví ľudia, ktorí sa plavia na krehkom člnku uprostred 
oceánu, desia sa oceánu a utopenia v ňom, kŕčovito sa držia svojej 
krehkej lodičky – a súčasne ju bez veľkého nadšenia rozbíjajú, 
lebo dúfajú, že keď to budú robiť dostatočne, dostanú sa do 
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„neba“, pričom im ale uniká, že vo svojej podstate to „nebo“ je 
práve ten oceán, ktorého sa tak desia. Oceán, ktorý si neskutočne 
vychutnávajú delfíny, ale ktorého sa desia ľudia, ako oni... Chápe-
me ten paradox? 

Aké je Ježišovo riešenie? Naznačujú ho hoci aj tieto dva texty: 
„Skrze neho [Krista] máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej 
zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu“ (Rim 5,2 SSV) 
a „Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete 
skutky tela, budete žiť“ (Rim 8,13 SSV).  

Prvá je VIERA. V Kristovi nám Boh daroval všetko to, čo patrí 
Synovi. Blahoslavený Izák de Stella o tom hovorí: „Veriace a 
rozumom obdarené Kristove údy môžu o sebe pravdivo povedať, že 
sú tým, čím je on sám, aj Božím Synom aj Bohom. Lenže čím je on 
prirodzenosťou, tým sú oni pridružením. Čím je on plnosťou, ony sú 
účasťou. A napokon, čím je boží Syn zrodením, tým sú jeho údy 
adopciou, ako je napísané: „Dostali ste Ducha adoptívneho synov-
stva, v ktorom voláme: Abba, Otče!“ Podľa tohoto Ducha „dal im 
moc stať sa Božími deťmi“, aby sa každý z nich od toho, ktorý je 
„prvorodený medzi mnohými bratmi“, naučil hovoriť: „Otče náš, 
ktorý si na nebesiach.““ Z Božej milosti sme sa stali všetkým tým, 
čím je Kristus, sme v Ňom zbožštení. Áno, už teraz, ako v súzvuku 
s cirkevnými otcami dávnoveku opakuje Christoph kardinál Shön-
born: „Pokřtěný člověk je dokonalou bytostí, „novým stvořením" 
(2K 5,17). Je zbožštěn.“ A pridáva slová sv. Klementa Alexandrij-
ského: „Křtem jsme osvíceni, osvícením jsme osvojeni, osvojením 
stáváme se dokonalými, dokonalostí se stáváme nesmrtelnými. ,Rekl 
jsem', je psáno: ,Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího.' (Z 
82,6) Pro tento proces existuje několik výrazů: dar milosti, osvíce-
ní, dokonalost, očistná lázeň. Očistná lázeň, protože v ní jsme jasně 
očištěni z našich hříchů; dar milosti, protože jsou nám jimi odpuš-
těny tresty za naše pochybení; osvícení, protože skrze ně nazíráme 
svaté Světlo spasení, to znamená, že v nich jasně vidíme božství; 
dokonalostí ale nazýváme to, čemu nic nechybí. Neboť co by ještě 
mohlo chybět tomu, kdo poznal Boha. Vždyť by bylo vskutku nemys-
litelné, aby se něco nedokonalého nazývalo darem milosti Boží; 
protože je dokonalý, dává určitě jenom dokonalé dary.“ Boh nám 
všetko už daroval a to úplne18, definitívne a neodvolateľne19. 

Uveriť znamená prijať túto novú identitu. Ona vlastne ani nie je 
nová, je len obnovením vnútorného človeka v nás. Uveriť znamená 
„presťahovať“ sa naspäť do tohto vzkrieseného a oživeného vnú-
torného človeka, ako naznačuje Kristus: „Kto počúva moje slovo a 
verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale 
prešiel zo smrti do života“ (Jn 5,24 SSV). Prejsť zo smrti do života 
– čiže presťahovať sa z vonkajšieho človeka do človeka vnútorné-
ho. Je to niečo podobné, akoby ľudia v našom drevenom člnku 
zrazu dostali dar žiabrov a dokonalej pokožky a mohli voľne dýchať 
a žiť rovnako na suchu ako v mori. Zrazu by sa pre nich oceán stal 
domovom, miestom slobody, radosti a nekonečného vzrušenia a na 
starý rozsušený člnok by si viacej už ani nespomenuli, ba smiali by 
sa z neho i zo svojho strachu a z toho, ako sa ho kedysi kŕčovito 
držali a akú hrôzu v nich oceán vyvolával... Boh nás svojou milos-
ťou v krste takto premenil, pretvoril, urobil nás schopnými Kristov-
ho života v Nebi. A od nás to už len chce uveriť tomu a vo viere – 
ako kedysi symbolicky Peter, keď vystúpil z loďky a kráčal po 
vode – vystúpiť z vonkajšieho človeka a presťahovať sa do toho 
vnútorného a začať žiť túto novú realitu, ako píše Pavol: „Tak 
zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi 
Ježišovi“ (Rim 6,11 SSV). Toto je podstata pokánia, čiže obrátenia, 
čiže metanoie, čiže úplnej premeny celého nášho modelu a spôsobu 
myslenia, prijatie novej identity vnútorného človeka, čiže Božieho 
syna (dcéry)20. 
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Druhým je potom DUCH. Duch Svätý. Ján hovorí: „Že ostávame v 
ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho 
Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV). Dar Ducha Svätého v nás završuje dielo 
zbožštenia21. Preto tí, „ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi“ 
(Rim 8,14 SSV). V Dare Ducha Svätého sa završuje pôvodný Boží 
zámer s vnútorným človekom: jeho zbožštenie sa v Bohu. 

Pavol hovorí, že „ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť“. 
V tom je pointa: askéza nie ako forma zákona, ale ako sloboda, 
prameniaca v obrátení z viery a z prijatia daru Ducha Svätého. 
Jedno i druhé nás totiž úplne premieňa a pretvára v Krista – a dáva 
nám dar Jeho slobody.  

Pokojne si to nazvime PRINCÍP PIESKOVISKA: malé deti sa na 
pieskovisku hrajú, túžia po ňom, hádajú sa na ňom o lopatky a 
vedierka... Dospelému človekovi je ale jedno i druhé ukradnuté, 
pretože už nie je dieťaťom a žije niečo úplne odlišné. S kresťanom 
je to rovnaké. Kým bol hriešnikom ako všetci ostatní ľudia, bol 
tento svet jeho celým svetom, pozemský život jeho celým životom 
a tu pramenili jeho žiadostivosti, túžby, starosti, strachy, závisť, 
hnev a všetko ostatné, čo robí svet predsieňou Pekla a jeho „život“ 
smrťou. Ale keď sme sa stali Božími deťmi, už nás viac „pieskovi-
sko“ sveta neláka, nezaujíma, pripadá nám banálne, smiešne, 
nezaujímavé...22 Stali sme sa totiž niečím omnoho väčším a žijeme 
niečo omnoho slávnejšie, vzrušujúcejšie a úchvatnejšie, než je to 
najväčšie pozemské. Tak ako u Krista, ani nám už svet nemá viac 
čo ponúknuť, nemá viac nič, čo by nás ešte zaujímalo. Stratil v 
našich očiach všetko svoje čaro. V Kristovi je „svet ukrižovaný pre 
mňa a ja pre svet“ (Gal 6,14 SSV), vysvetľuje Pavol a dodáva: 
„túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie“ (Flp 
1,23 SSV), pretože „pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 
1,21 SSV). Toto je pravá askéza. Nie násilné potieranie túžob tela, 
ale ich vyhasnutie, pretože sme sa stali vnútorným človekom, 
žijeme duchovne – a vonkajší človek už viac nie je ani potrebný, 
ani vábny. Zomreli sme mu sami, slobodne, dobrovoľne, za 
trúbenia fanfár a s veľkou radosťou. Táto smrť pre nás nie je 
stratou, ale oslobodením od dvojakej tyranie: tyranie tela a jeho 
žiadostivostí; a tyranie zákona a jeho vnútených nariadení, ktoré 
sa snažili to prvé krotiť. Dobre to vystihol Pavol v slovách: „Kto 
zomrel, je ospravedlnený od hriechu“ (Rim 6,7 SSV). A inde: 
„Sme oslobodení od zákona, lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo 
v zajatí, aby sme tak slúžili po novom, v Duchu, a nie po starom, 
podľa litery“ (Rim 7,6 SSV). Je to dar Boha v Kristovi, ktorý 
„sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme 
zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť“ (1 Pt 2,24 SSV). 

A presne toto je oná apatheia, opravdivá sloboda, prebudenie sa z 
nočnej mory sveta do oslnivého jasu Kráľovstva. Je podstatou i 
cieľom pravej askézy, založenej na viere, ktorou prijímame od 
Boha novú identitu Božích detí a Božích dedičov – a Boh nám 
dáva svojho Ducha ako závdavok dedičstva23, ktoré je pre nás už 
uschované v Nebi24. Je radostnou slobodou, ktorá nás otvára k tej 
iste „kvalite“ Božieho života, ktorú žije Boh: radosť z dokonalosti, 
šťastie z darujúcej sa lásky a toto všetko zavŕšené v blaženosti 
spoločenstva Trojice, v ktorom Tri Osoby takto žijú a zdieľajú 
svoje bytie i svoj život v dokonalej extatickej jednote lásky a 
dokonalosti medzi sebou – i so všetkými spasenými v Kristovej 
Neveste, Cirkvi.  

Váš Inky 
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