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ANTROPOLOGICKÝ STAV ČLOVEKA PO PÁDE 

 

Ján PILKO 
 

Abstract: The Orthodox anthropology concerns human being highly. Its 
basics are in reality that a man is created to be similar to the picture of the 
God. „The God became a man in order that a man can become god. All, what 
God creates, was good, but own will of man makes it bad. 

 
 
Pravoslávna antropológia1 si veľmi vysoko cení človeka ako 

ľudskú bytosť. Ak by sme porovnávali pravoslávny pohľad na antro-
pológiu s pohľadom iných filozofických antropológií, či už sociál-
nych, alebo psychologických zistíme, aké plytké sú tieto systémy a že 
vôbec nezodpovedajú potrebám človeka.2  

 Vrcholom stvoriteľského aktu Boha je stvorenie samotného člo-
veka. „Boh ho stvoril na svoj obraz a podobu, preto človek má osob-
nú dôstojnosť“3. Základom pravoslávnej antropológie je skutočnosť, 
že človek je stvorený podľa Božieho obrazu a je povolaný k usku-
točňovaniu Božej podoby.4 Človeku bola daná slobodná vôľa, vďaka 
ktorej mal človek možnosť vedome chcieť duchovné spoločenstvo 
s Bohom.5 Ľudská bytosť bola stvorená relatívne dokonalá a po všet-
kých stránkach vybavená na cestu k zbošteniu, ktorú mala, prostred-
níctvom cesty nekonečného zdokonaľovania, dosiahnuť6.  

Človek bol a je povolaný k tomu, aby sa stal podobným Bohu, 
pretože bol stvorený, aby sa stal bohom, ako hovorí Irenej Lyonský: 
„Boh sa stal človekom preto, aby sa človek mohol stať bohom“. K tomu bol 
povolaný človek v raji Adam a jeho žena Eva. Boli však zvedení diab-
lom a zatúžili sa stať bohmi, nie však v spolupráci s Bohom, cez 
pokoru, poslušnosť a lásku, ale cez spoliehanie sa na seba, svoje 

                                                 
1 Učenie o človeku. 
2 Pozri ARCHIMANDRITA GEORGIOS: Theosis (zboštení) Jako smysl života člověka. Brno 
2006, s. 12. 
3 BELEJKANIČ, I.: cit. dielo, s. 38.  
4 Pozri ZOZUĽAK, J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007, s .4. 
5 Pozri ZOZUĽAK, J.: Teológia zhrnutia Ireneja Lyonského (140 - 202). In: Parrésia, revue 
pro východní křesťanství. Praha 2007, s. 51. 
6 Pozri MILKO, P.: O prvotnom hriechu. In: Hlas Pravoslaví. č.7-8. ročník LXIII, 2008, s. 7. 
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vlastné sily, svoju slobodnú vôľu nezávisle na Bohu. Podstatou pádu 
sa teda stal ľudský egoizmus, ktorý odlúčil človeka od Boha a na-
miesto zboštenia, človek dosiahol úplný opak – duchovnú smrť. Tým, 
že zhrešil a porušil Božie prikázanie sa dobrovoľne rozhodol odmiet-
nuť životodárne spoločenstvo s Bohom a rozhodol sa ísť cestou smrti 
a demonského zajatia. „Keď sa rozhodol odvrátiť svoju lásku od 
Boha, prestal milovať aj svojho blížneho. Láska bola zamenená 
strachom a tak vznikol človek individualista a egoista“1. 

Pôvodcom hriechu a zla je diabol, preto aj každý ďalší ľudský 
hriech, nielen ten prvotný má svoj pôvod v diablovi, ktorý je tvorca 
a príčina každého zla.2 Všetko, čo Boh stvoril, stvoril ako dobré, ale až 
vlastná vôľa každého človeka rozhoduje, že sa dobré stáva zlým.3 
Odvrátenie človeka od Boha ako darcu života, vnáša do ľudského 
života smrť fyzickú a v neposlednom rade aj duchovnú, ako následok 
neposlušnosti človeka v raji. Toto odvrátenie sa od Boha, je hlavnou 
príčinou a dôsledkom prvotného hriechu a jedným z najdôležitejších 
činiteľov po páde.  

„Hriech prvých ľudí vyjadruje túžbu po autonómnej existencii. 
Človek si chcel prisvojiť Božiu vlastnosť rozhodovať medzi tým, čo je 
dobré a čo je zlé.“4 Človek si plne uvedomuje následky po páde do 
hriechu. Odlúčenie sa od Boha ho priviedlo do tmy hriechu a do 
telesného až zvieracieho spôsobu života. Ak ho hriech a vzdialenie 
od Boha zmenili na zviera, za to nie je vinný Boh, ale človek, ktorý si 
vybral túto možnosť. Kniha žalmov hovorí: „Človek necítil svoju česť 
a stal sa podobný nerozumným zvieratám“5. Preto prvotný hriech 
poukazuje na obmedzenosť človeka a tvorstva, pokiaľ bude tvorstvo 
žiť oddelene od Boha.6 Pád človeka teda spočíva v tom, že svoju 
existenciu nezakladá na vzťahu s Bohom, ale na svojom egoizme.  

Človek, Božie stvorenie, zrazu ochorelo veľmi vážnou smrteľnou 
chorobou, keďže v ňom bol zdeformovaný Boží obraz, na ktorý bol 

                                                 
1 MILKO, P.: cit. dielo, s. 7. 
2 STANILOAE, D.: Pravoslavna dogmatika I. Beograd 1993, s. 365. 
3 ИОАНН ДАМАСКИН: Точное изложение православной веры. In: http://pagez.ru/lsn 
/0233.php#021. 
4 JEŽEK, V.: cit. dielo, s. 22. 
5 Ž 48, 13. 
6 Pozri JEŽEK, V.: Od individualismu k obecenství. Úvod do byzantské teologické antropologie. 
Prešov 2005, s. 23. 
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stvorený samotným Bohom. Po tomto páde stráca akékoľvek 
predpoklady k tomu, aby mohol dosiahnuť zboštenie, teda spásu.1 
Pád, neznamenal zmenu prirodzenosti človeka, ale znamenal príchod 
dôsledkov prerušenia vzťahu s Bohom. Tieto dôsledky ukazujú, že 
človek nie je schopný žiť sám o sebe a preto podlieha smrti a rôznym 
útrapám. Ľudia po páde, ktorí nežijú podľa Božej vôle, obmedzujú 
svoju prirodzenosť na jej biologický základ.2 Ľudia pred pádom, 
nemali nič oblečené, po páde však už boli oblečení do figového listu,3 
z ktorého si zošili zásterky. Gregor Nisský stotožňuje toto oblečenie, 
ktoré si človek ušil potom, čo bol vyzlečení zo svätého odevu, so 
zlými skutkami. 4  

Skôr, ako začal človek nosiť odev, ktorý si sám zhotovil, aby 
zakryl svoju nahotu, nosil odev nebeského pôvodu, ktorý svedčil 
o tom, že človek mal užší vzťah s Bohom. Tento odev pred pádom, 
bol odevom bez vášni, odevom požehnania a nerozkladu. Preto bol 
človek, podľa Gregora Teológa, nahý na základe svojej jednodu-
chosti.5 Nahota, ktorú človek pocítil po páde, vyjadruje práve tú sku-
točnosť odcudzenia sa od Boha a vydanie človeka démonom6. Človek 
sa začína hanbiť, pretože si uvedomuje svoju odlúčenosť od Neho.  

Na druhej strane, ako hovorí Gregor Palama, my nemôžeme 
kritizovať Adama za jeho pád, lebo on nevedel, aké sú dôsledky 
hriechu, zatiaľ čo my vieme aké sú, a aj napriek tomu stále hrešíme.7 
Tým, že Boh obmedzuje ľudský život na jeho určité biologické trva-
nie, zabraňuje zlu, aby sa stalo večným. Pretože smrť a zlo nie sú 
dielom Boha, ale na svet prichádzajú pomocou diabla cez človeka 
jeho slobodným rozhodnutím. Ľudia sa tak dostali pod nadvládu 
smrti a ako smrteľní rodia svoje smrteľné deti.8 Tragédia človeka 

                                                 
1 Pozri ARCHIMANDRITA GEORGIOS: Theosis (zboštení) Jako smysl života člověka. Brno 
2006, s. 15. 
2 Pozri JEŽEK, V.: Od individualismu k obecenství. Úvod do byzantské teologické antropologie. 
Prešov 2005, s. 24. 
3 Pozri Gen 3, 8. 
4 Pozri JEŽEK, V.: cit. dielo, Prešov 2005, s. 24. 
5 Pozri tamže, s. 25. 
6 Pozri MILKO, P.: Prvotní hřích v Athanasiově De Incarnatione. In: Parrésia, revue pro 
východní křesťanství. Praha 2007, s. 11.  
7 Pozri tamže, s. 26. 
8 Pozri MILKO, P.: O prvotnom hriechu. In: Hlas Pravoslaví. č.7-8. ročník LXIII, 2008, s. 7. 
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spočíva práve v tom, že svoje šťastie zakladá iba na základoch svojej 
biologickej štruktúry a potreby.1  

Preto je potrebný nový človek, nový Adam, ktorý by nasmeroval 
ľudskú slobodu opäť smerom k Bohu. A takýmto novým človekom 
nemohol byť nik iný, ako Bohočlovek Isus Christos. V Christovi 
dochádza k naplneniu cieľa, ktorý Boh určil prvému človeku. Vte-
lením Lóga, bolo dosiahnuté druhé spoločenstvo, medzi Bohom a člo-
vekom. Prvé spoločenstvo, ktoré bolo v raji, sa rozpadlo a človek bol 
odlúčený od Boha. Boh však umožnil, aby mohlo dôjsť k ďalšiemu, 
teda druhému spoločenstvu a jednote medzi Bohom a človekom, 
ktorú by už nebolo možné nijakým spôsobom rozdeliť, pretože k nej 
došlo v osobe samotného Boha a Spasiteľa Christa. 2 

Bohočlovek Christos má totiž v sebe dve prirodzenosti a to 
božskú a ľudskú. Tieto dve dokonalé prirodzenosti sú zjednotené 
v jedinej osobe Boha Slova Isusa Christa. Preto sa naša ľudská priro-
dzenosť stáva prostredníctvom hypostatickej jednoty3 dvoch priro-
dzeností v osobe Christa neodvolateľne zjednotenou s Božskou priro-
dzenosťou, pretože Christos je na veky Bohočlovekom. Christos ako 
Bohočlovek vystúpil na nebesá a ako Bohočlovek sedí po pravici 
Boha Otca. Ľudská prirodzenosť je teda povýšená do samotného lona 
Svätej Trojice. Nič už teda nemôže oddeliť ľudskú prirodzenosť od 
Boha a človek môže dosiahnuť zjednotenie s Bohom, cez úprimné 
pokánie, ktoré je nevyhnutné na to, aby mohol byť človek spasený. 
Môžeme sa zjednotiť s Bohom a stať sa bohmi vďaka Božej blahodati.4  

 
Záver 

Nemôžeme pristúpiť na to, že samotná ľudská prirodzenosť je 
hriešna. V takomto prípade by človek za svoje hriechy neniesol 
žiadnu zodpovednosť. Hriech preto musí byť záležitosťou vlastnej 
vôle, ktorá sa podriaďuje vášňam. Ľudská prirodzenosť je k hriechu 
náchylná, pretože ju po páde kvôli smrti ovládajú vášne. Musíme si 

                                                 
1 Pozri tamže, s. 27. 
2 Pozri ARCHIMANDRITA GEORGIOS: Theosis (zboštení) Jako smysl života člověka. Brno 
2006, s. 16. 
3 Zjednotenie Božskej a ľudskej prirodzenosti v jedinej osobe (hypostáze) Bohočloveka 
Isusa Christa.  
4 Pozri ARCHIMANDRITA GEORGIOS: Theosis (zboštení) Jako smysl života člověka. Brno 
2006, s. 16–17. 
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uvedomiť, že dedíme smrteľnosť, nie hriešnosť. Hriech Adama je 
chápaný ako príčina ochorenia ľudskej prirodzenosti, ktorá sa 
prejavuje predovšetkým v podriadení zmyslovému životu a násled-
nej dedičnej smrteľnosti.1 Človek je stvorený Bohom. Pochádza od 
Boha, má nesmrteľnú dušu a smrťou sa opäť vracia k Bohu. Cieľom 
človeka je spása – zboštenie a večný život.“ Na tejto zemi je dočasný, 
pominuteľný, prechodný chodec, jeho vlasť je inde.“2 Apoštol Pavol 
píše: „Lebo nemáme tu trvalého mesto, ale hľadáme budúce“3. 

 Ak sa človek nenachádza na ceste k zbošteniu, pociťuje vo svojej 
duši prázdnotu. Túto prázdnotu sa mu nedarí zakryť, alebo vyplniť 
ani inými aktivitami. Ľudská bytosť síce môže klamať samu seba, 
môže si vymyslieť a vytvoriť svoj vlastný svet, ale tento aj tak zostane 
chudobný. „Človek sa môže rôznymi spôsobmi usilovať zabudnúť na 
skutočný zmysel svojho života, ale nakoniec zistí, že nič z pomi-
nuteľných vecí ho nenapĺňa ozajstnou radosťou. Skutočnú radosť 
nájde človek až vtedy, keď nájde pravý zmysel svojej existencie.“4 
Neposlušnosť voči Bohu a následná strata Božej blahodate je v moci 
samotného človeka, ale v konečnom dôsledku mu prináša len veľkú 
škodu a odsúdenie.5 Ako hovorí apoštol Pavol vo svojom liste ku 
korintským kresťanom: „Slobodno všetko. Ale nie všetko osoží“6. 
Týka sa to našej slobody, Boh človeka do ničoho nenúti, ale 
zdôrazňuje, že nie je nám na úžitok zneužiť svoju slobodu.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pozri MILKO, P.: Prvotní hřích v Athanasiově De Incarnatione. In: Parrésia, revue pro 
východní křesťanství. Praha 2007, s. 19. 
2 Pozri PANAGIOTIDIS, P.: cit.dielo, s.5. 
3 Žid 13, 14. 
4 ZOZUĽAK, J.: cit. dielo, s. 6.  
5 Pozri ZOZUĽAK, J.: Teológia zhrnutia Ireneja Lyonského (140-202). In: Parrésia, revue 
pro východní křesťanství. Praha 2007, s. 52. 
6 1Kor 10, 23.  
7 Pozri ZOZUĽAK, J.: cit. dielo, Praha 2007, s. 52. 
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