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Článok ponúka pohľad na pojem zdravie  a z pohľadu svätých otcov Pravoslávnej cirkvi. Príspevok 

poukazuje na spôsob žitia života rôznych svätých Pravoslávnej cirkvi ako vzor pre skutočne zdravý, 

asketický, telesno-duchovný životný štýl. V príspevku sa zdôrazňuje, že zdravie telesné so zdravím 

duchovným majú veľa spoločného a ich vzájomný vzťah je neodlučiteľný. Tiež vyzdvihuje skutočnosť, 

že duchovné zdravie vnútra človeka je najpodstatnejšie. 

 

Svätí otcovia pravoslávnej Cirkvi vnímajú a chápu pojem zdravie ako veľký dar 

od Boha. Pritom sa spravidla vždy vo svätootcovskom učení venovala väčšia 

pozornosť ani nie tak zdraviu tela, ako práve zdraviu duše človeka. Ak vezmeme do 

úvahy skutočnosť, že ľudská duša je od Boha prispôsobená žiť večný život a telo 

človeka je povolané žiť len dočasne - pominuteľne, aspoň čo sa týka vo vzťahu k tejto 

Zemi2, tak je takýto spôsob myslenia celkom pochopiteľný.  

K základným prejavom skutočne zdravého a kvalitného života svätí otcovia 

Cirkvi uvádzajú presvedčenie v zmysle: Byť umiernený, pokojný, pokorný, tichý 

a mať správnu mieru vo všetkom.  Tiež viesť čestný a spravodlivý život v pravde 

a pravej viere, čistej a sústredenej modlitbe, úprimnej láske k Bohu a blížnym a tiež 

nezabúdať na fyzickú prácu tela, aby človeku takpovediac nestuhla krv v žilách. 

Svätiteľ Tichon Zadonský vraví: „Zdravie človeka otvára dvere človeku 

k mnohým hriechom, no choroba tela ich zatvára.“3 Pri takomto pohľade potom 

nečudo, že aj ostatní svätí otcovia tvrdia, že choroba je čas spojenia človeka s Bohom. 

Svätí otcovia tiež vravia, že všetko je dané od Boha a je nám to udelené k možnosti  

                                                 
1 The work was supported by the Agency of Ministry of Education, science, research and sport of the 

Slovak Republic, the project ITMS: 26110230069. 
21 Mjž 3,19, „Prach si a na prach sa obrátiš.“ Samozrejme pri druhom Christovom príchode budú 

vzkriesené všetky ľudské telá, ktoré žili na Zemi.  
3 ФИЛОМОНОВ С.: В помощь боляшему. Санкт – Петербург 2005, s. 5. 
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spasenia. Čiže aj choroba aj zdravie. Zdravie je dar, ako sme spomínali, no choroba je 

tiež dar, ktorý je potrebné prijať presne tak ako zdravie. 

Z mnohých starých kresťanských prameňov sa môžeme dozvedieť okrem iného 

aj to, že kresťanskí askéti4 živili svoje telá veľmi skromnou potravu, ktorá obsahovala 

spravidla len plody ovocia,  zeleniny a korienky rastlín. Tiež jedli kúsok chleba a 

vody, a aj to nie každý deň, a predsa žili oveľa dlhšie a zdravšie, pričom si dokázali 

zachovať telesnú silu a hlavne jasnosť a čistotu umu. Tu je zreteľne vidieť, že 

navonok prejavovaná telesná sila človeka nepochádza len z príjmu potravy, a telo 

človeka je živené aj inou vyššou silou – duchovnou, Božou.  

Takéto je správne vedenie spôsobu života z pohľadu svätých otcov, aby bol 

človek skutočne telesne a duchovne zdravý. Veď aj vo svetskom svete sa vraví, že 

„všetkého veľa škodí“, preto striedmosť má svoje opodstatnenie.5 

K duchovnému zdraviu človeka patrí aj čistota umu a rozumu. Jasnosť  rozumu 

a čistota mysle (umu), sa dosahuje prostredníctvom pokánia a modlitby.  Táto čistota 

taktiež veľmi úzko súvisí s jedlom a správnym stravovaním sa. Striedmosť v jedle, 

telu človeka len pomáha a nie len telu, ale aj duši, ktorá sa učí trpezlivosti skromnosti 

a vytrvalosti. Je vedecky dokázané, že v čase keď je človek najedený, tak aj jeho 

mozgová aktivita klesá, čo sa týka myslenia a tvorivosti, pretože mozog je 

zamestnaný trávením. Nečudo, veď trávenie je pomerne zdĺhavý proces v ľudskom 

tele, ktorý sa začína v ústnej dutine, pokračuje v žalúdku a dokončuje sa v tenkom 

čreve. Pritom tráviace orgány človeka musia počas trávenia potravy vykonať mnoho 

vecí: „Rozomelú potravu premiešavajú požitú potravu s tráviacimi šťavami, ktoré sa 

vylučujú tráviacimi žľazami uskutočňujú vlastné trávenie, t.j. rozkladajú požitú 

potravu tak, aby sa mohla previesť dovnútra organizmu rozpúšťajú jednoduchšie 

látky, ktoré vznikli trávením, a umožňujú ich vstrebávanie oddeľujú použiteľné látky 

                                                 
4 Podvižníci žijúci v púšti a na osamelých miestach. 
5 Pozri KOMOVÁ, J.: Pravoslávny pohľad na choroby a ich duchovná liečba. (Diplomová práca). Prešov 

2004, s. 34 – 35. 
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od ostatných a tieto nepoužiteľné látky odvádzajú z tela.“6 Práve v tomto čase 

trávenia potravy je človek viac lenivý, ospalý a má sklony k oddychu. Naopak, keď je 

človek nenajedený a má pocit hladu, práve v tej chvíli je aktivita mozgu človeka na 

najvyššej úrovni tvorivosti a vnímania. 

Veľmi pekným príkladom skromného a kvalitného žitia života je sám Isus 

Christos ako aj Ján Krstiteľ, ktorí nám ukázali to, že žiť pôstne sa dá, je to zdravé 

a hlavne prospešné pre spasenie našej duše ako aj tela. Ján Krstiteľ odišiel do púšte 

okolo rieky Jordán, kde žil prísnym a svätým životom. Ako mnohí dávni proroci mal 

na sebe oblečený odev z ťavej srsti, okolo bedier opásaný kožený opasok a jeho 

pokrmom mu boli akrydy7 a divý med. Aj sám Isus Christos po prijatí krstu od Jána 

Krstiteľa odišiel na púšť, kde ostal štyridsať dní a nocí v modlitbe bez jedla, aby sa 

pripravil na svoje verejné účinkovanie medzi ľuďmi a na vykonanie veľkého 

spasiteľského diela, na ktoré ho poslal Jeho Otec. Na tomto príklade máme jasne 

ukázané, že pôst alebo striedmosť v jedle sú jedným z prostriedkov prípravy človeka 

na duchovnú činnosť.  

Takéto a iné podobné početné príklady zo života pravoslávnych svätých hovoria 

o tom, že v skutočnosti nie jedine chlebom z múky je človek živý. Životy svätých 

dokazujú aj to, že existujú tiež iné zdroje reálneho života, nejaké neviditeľné 

energické pôsobenie na človeka, ktoré ľudský organizmus nevyhnutne potrebuje  

a prijíma k tomu, aby mohol žiť. Sú to takzvané nestvorené Božie energie alebo tiež 

Božia blahodať, ako sa vyjadrujú svätí otcovia. Najviac sa však blahodať Božia 

prejavuje práve tam, kde je skutočne viditeľne prítomný duchovný život.  

Svätí otcovia ohľadom otázky skutočnej zdravej existencie človeka veľmi 

pozitívne a jasne oceňujú aj význam telesnej práce, čiže zapojenie tela do pohybu. 

Samozrejme práca každého človeka by mala byť takou, aby bola  primeraná 

                                                 
6 Ľudské telo. (online). [cit. 2010-01-28]. Dostupné na internete: <http://www.ludske-

telo.estranky.cz/clanky/travenie-potravy/travenie-potravy> 
7 Slovo akryda niektorí prekladajú ako kobylka, ale existuje aj názor, že to bola bylina. Pozri 

ДВОРЕЦКИЙ, И. Х.: Древнегреческо-русский словарь. Том I. Москва 1958. 
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možnostiam a schopnostiam človeka. Popri tom sa kladie dôraz aj na to, aby fyzická 

práca bola zosúladená s prácou duchovnou.8 

Známe slovenské príslovie „práca šľachtí človeka“, ak sa uskutočňuje v spojitosti 

s duchovnom, vtedy získava svoj pravý význam. Prepodobný Jozef Optinský vraví: 

„Čo je ľahké pre telo, je nepotrebné pre dušu, a čo je potrebné pre dušu, to je ťažké 

pre telo.“9 

Vo všeobecnosti  je denný život v monastieroch rozdelený na tri časti, ktoré sú 

venované 1. práci, 2. modlitbe a 3. odpočinku. Podobne aj v živote človeka, žijúceho 

vo svete je potrebná organizácia času v priebehu dňa, aby tento čas bol venovaný 

každej spomínanej časti, ktorá je dôležitá pre spásu človeka. 

Je potrebné správne využívať Boží dar zdravia k tomu aby nám dopomohlo 

spasiť si dušu. Zdravie to je možnosť  pomáhať iným, aj sebe. Nikdy nevieme dokedy 

budeme obdarení darom zdravia, preto treba využiť každú možnú chvíľu na to, aby 

sme mohli naše telo posvätiť tým, že ho obetujeme pre druhých, kým je zdravé, 

a duša má možnosť sa cez toto telo prejaviť.  

Ďalší zo spôsobov ako dosiahnuť zdravý spôsob života, je aj schopnosť odmietať 

myšlienky a vedieť ich ovládať, pretože nie každá myšlienka pochádza od Boha 

a Jeho anjelov. Niektoré myšlienky nám do nášho rozumu vkladá aj satan a jeho 

služobníci, a to z toho dôvodu, že mu to Boh dovolí, aby preskúšal našu čistotu  

a vernosť. Svätý Paisij Svätohorský v tejto súvislosti vraví: „V mysli a srdci nesmie 

existovať žiadna myšlienka, ani zlá, ani dobrá, pretože to miesto patrí len Božej 

blahodati. Sme povinní toto miesto udržiavať čisté nielen od myšlienok, ale aj od 

toho najmenšieho a pominuteľného vytvárania si predstáv.“10 Preto je potrebné 

vedieť myšlienky rozpoznať, vedieť im odolávať, triediť ich a rozlišovať, ktoré sú od 

Boha, a ktoré od satana a zlých síl. Keď človeku napadne nejaká zlá myšlienka, tak 

tento fakt ešte nie je sám o sebe hriechom. Hriechom sa stáva vtedy, ak sa človek 

                                                 
8 Pozri KOMOVÁ, J., cit. dielo, s. 35. 
9 Душевный лекар. Москва 2006, s. 325. 
10 JEROMONACH CHRISTODULOS ANGELOGLOU: Starec Pajsij. Prešov 1999, s. 68. 
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začne touto myšlienkou zaoberať, a príjme ju ako niečo pozitívne, alebo ju príjme za 

vlastnú. Takto automaticky vpadá do hriechu pýchy. Toto pravidlo platí aj opačne. 

Potvrdzuje nám to aj prepodobný Anatolij Optinský – Zercalov, keď vraví že: „Zlé 

myšlienky sa rozmnožujú a posilňujú od pýchy a posudzovania iných. Preto toho 

i druhého sa chráňte, a zlé myšlienky uvädnú.“11  

Vyššie písané riadky mám v krátkosti objasnili pojem zdravie z pohľadu svätých 

otcov. Z uvedeného chceme poukázať na to, že zdravie telesné so zdravím 

duchovným majú veľa spoločného a ich vzájomný vzťah je neodlučiteľný. Tiež 

chceme zdôrazniť,  že zdravie vnútra človeka -  jeho duše je najpodstatnejšie. 
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