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Starý a nový človek a vyzliekanie a obliekanie  
 

Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 
 a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril  

Kolosenským 3:9–10 
 

Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli 
Galatským 3:27 

 

Charakter spasenia 
 

Neoddeliteľnou súčasťou spásy hriešnika je nové narodenie (znovuzrodenie).  
Spasenie hriešnika musí obsahovať a obsahuje dve neoddeliteľné zložky:  

Ospravedlnenie (rieši len otázku viny/neviny, nerieši premenu človeka) a zmenu identity a 
prirodzenosti (z duchovne mŕtveho na živého, z telesného na duchovného, z hriešnika na Božie dieťa, 
zo starého človeka na nového človeka, z neobrezanca na obrezaného v Kristovi).  
 

Nové narodenie sa deje cez nanovo-stvorenie človeka v Kristovi (2 Korintským 5:17 Takže ak je niekto 
v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové)(Galatským 6:15 Lebo v Kristu 
Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie)(Efezským 2:15 zrušiac vo svojom 
tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, 
stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj). Je tu silná paralela so stvorením na počiatku 
sveta. Pri stvorení sveta Boh stvoril človeka na svoj obraz, stvoril ho skrze slovo (Krista) a skrze svojho 
Ducha. Účel, pre ktorý človeka stvoril bol večný život v Božej prítomnosti v Božom kráľovstve. Toto 
všetko sa pokazilo a zničilo pádom človeka (prvého človeka Adama a spolu s ním všetkých ľudí, celého 
ľudstva) do hriechu, vzburou človeka, neposlušnosťou. To je dôvod, prečo musí prísť Božia spása. Pri 
novom stvorení človeka v Kristovi je účel ten istý: Stvorenie človeka na Kristov (čiže Boží) obraz, pre 
večný život v Božom kráľovstve (nové nebo a nová Zem). Opäť sa to deje skrze Krista (stvorenie v 
Kristovi) a skrze Ducha (dar Ducha). 
 

Zmena identity človeka pri znovuzrodení 
 

Pri znovuzrodení sa úplne a definitívne mení identita človeka. „Úplne“ znamená, že starý človek ako 
taký zanikol a nič z neho nezostalo. Nový človek, ktorý od pádu po znovuzrodenie neexistoval, vznikol, 
pretože bol v Kristovi nanovo stvorený. Identita je buď–alebo, je 0–1, je Č–B. Človek je svojou identitou 
buď starý človek (po páde) alebo nový človek (po znovuzrodení). Človek nemôže byť svojou identitou 
čiastočne starý človek a čiastočne nový človek. „Definitívne“ znamená raz a navždy, nezvrátiteľne. 
Človek, ktorý sa narodil znova, je zapečatený Svätým Duchom, a bol Bohom zmenený zo starého 
človeka na nového, a už sa nikdy nijako nijakým činom nemôže znovu stať starým človekom. Ale pozor, 
jedných dychom dodávam a podčiarkujem, že znovuzrodený je len ten človek, ktorý uveril v Ježiša 
Krista živou spasiteľnou a trvácnou vierou (vierou, ktorá vytrvá až do konca a prinesie ovocie). 
 

Zmena identity človeka – definitívne vyzlečenie a definitívne oblečenie 
 

Zmena identity človeka pri znovuzrodení je v Písme opísaná/vyjadrená aj ako „vyzlečenie starého 
človeka“, „oblečenie nového človeka“, „oblečenie si Krista“. 
 

Vyzlečenie starého človeka 
Zmena identity človeka pri znovuzrodení je definitívna, teda je raz a navždy, je nezvrátiteľná. Je to 
vyjadrené v Písme aj tým, že sme vyzliekli starého človeka (Kolosenským 3:9). Sloveso „vyzliekli“ 
v tomto prípade je v dokonavom vide, čo vyjadruje, že táto zmena je dokonaná, je úplná, je 
dokončená, a je raz a navždy (definitívna). Prakticky to v našom živote znamená, že po znovuzrodení už 
nikdy viac nebudeme (svojou identitou) starým človekom. A od našej identity sa odvíja aj naše 
postavenie pred Bohom. S našou identitou je však spojená aj naša prirodzenosť, čo je veľmi dôležité 
a povieme si o tom viac nižšie. 
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Oblečenie nového človeka 
Rovnako je to aj s oblečením nového človeka. Zmena identity človeka pri znovuzrodení, ktorá je 
definitívna, je raz a navždy, je nezvrátiteľná, je opísaná v Písme aj tak, že sme obliekli nového človeka 
(Kolosenským 3:10). Sloveso obliekli v tomto verši je rovnako v dokonavom vide, čo vyjadruje, že táto 
zmena je dokonaná, je úplná, je dokončená. Prakticky to v našom živote znamená, že po znovuzrodení 
sme sa stali (svojou identitou) novým človekom, novým stvorením v Kristovi. A od našej identity sa 
odvíja aj naše postavenie pred Bohom. S našou identitou je však spojená aj naša prirodzenosť, čo je 
veľmi dôležité a povieme si o tom viac nižšie. 
 

Oblečenie sa do Krista 
Tento opis, že sme si obliekli nového človeka, je ešte mocne posilnený tým, že sme sa obliekli do Krista, 
doslovne, že sme si Krista obliekli: „Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli“ 
(Galatským 3:27). „Pokrstenie v Krista“ znamená ponorenie do Krista. Ponorenie do Krista znamená tú 
skutočnosť, že znovuzrodených Boh stotožnil s Kristom v jeho smrti a v jeho vzkriesení. Oblečenie si 
Krista vyjadruje zmenu identity človeka pri znovuzrodení, ktorá je definitívna, je raz a navždy, je 
nezvrátiteľná. Sloveso obliekli je aj v tomto prípade opäť v dokonavom vide, čo vyjadruje, že táto 
zmena je dokonaná, je úplná, je dokončená. Prakticky to v našom živote znamená, že po znovuzrodení 
sme v Kristovi, čo nikto a nič nedokáže zmeniť, a od tejto skutočnosti je odvodená naša nová identita, 
identita nového človeka, identita Božieho dieťaťa. A od našej identity sa odvíja aj naše postavenie pred 
Bohom. S našou identitou je však spojená aj naša prirodzenosť, čo je veľmi dôležité a povieme si o tom 
viac nižšie. 
 

Prečo musíme to, čo už bolo definitívne vyzlečené, ešte aj sami vyzliekať? 
Prečo musíme to, čo už bolo definitívne oblečené, ešte aj sami obliekať? 

 

Nový človek je obnovujúci sa človek 
Nového človeka, ktorý žije na tejto zemi ako pútnik, pretože už nepatrí do sféry tohto sveta, ale jeho 
občianstvo je v nebesiach, a v nádeji očakáva svoje oslávenie a vykúpenie tela, charakterizuje jedna 
kľúčová črta či vlastnosť – obnovuje sa. Verš, ktorý nám vysvetľuje zmenu našej identity cez obraz 
oblečenia si nového človeka, spolu s tým odkrýva jednu kľúčovú skutočnosť – nový človek sa obnovuje: 
„a obliekli (ste) nového (človeka), obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý 
ho stvoril (Kolosenským 3:10). Nový človek, ktorý je stvorený v Kristovi, sa obnovuje, aby sa podobal 
obrazu Krista, pretože Boh ho stvoril v Kristovi práve na to, aby sa Kristovi podobal.  
 Toto je zvláštna vec a vyžaduje si našu pozornosť. Vyššie sme povedali, pričom sme tieto 
tvrdenia vystavali na priamych výpovediach Písma, že Krista sme obliekli raz a navždy, nového človeka 
sme obliekli raz a navždy, starého človeka sme vyzliekli raz a navždy, že tieto skutočnosti sú 
dokonané, definitívne a dokončené. Prečo potom, ak sme v Kristovi stvorení na jeho obraz, a Krista 
sme už obliekli, musíme sa ešte aj obnovovať na Kristov obraz? Bez toho, aby sme porozumeli rozdielu 
medzi našou novou identitou a našou novou prirodzenosťou túto vec nedokážeme správne pochopiť.  
 Naša identita sa zmenila zo starého na nového človeka razom, cele a definitívne. Naša 
prirodzenosť sa tiež zmenila, a zásadným spôsobom (radikálne), tiež raz a navždy a definitívne, avšak 
zatiaľ nie cele, nie úplne, pretože telo ešte nie je vykúpené. Zmenila sa radikálne, pretože nám 
dominuje prirodzenosť nového človeka, ale ešte sa nezmenila úplne, pretože popri prirodzenosti 
nového človeka v nás (v našom tele) prebýva ešte aj porazená prirodzenosť starého človeka. Kým telo 
ešte nie je vykúpené, prebývajú v nás dve prirodzenosti: víťazná a dominantná prirodzenosť nového 
človeka (nová duchovná prirodzenosť), porazená a potlačená prirodzenosť starého človeka (hriešna 
telesná prirodzenosť prejavujúca sa cez zlé žiadosti). A to je dôvod, prečo sa musíme obnovovať. 
 Písmo o tejto skutočnosti vyučuje priamo: „Preto neustávame, ale ak sa aj náš vonkajší človek 
ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň“ (2 Korintským 4:16). Vonkajší človek je naša materiálna stránka 
zemskej existencie vyjadrená našim materiálnym telom („telo a krv“). Vonkajší človek do večného 
života na novej Zemi a v novom nebi vojsť nemôže. Preto pre vstup do večnosti dostaneme nové 
oslávené telo, nebeské telo. Život nového človeka počas jeho pútnictva na tejto zemi bude 
charakterizovaný tým, že jeho vonkajší človek (materiálne telo) bude chradnúť a upadať, slabnúť (bude 
sa „porušovať“, čiže pejoratívne bude sa „rozpadať“), avšak vnútorný človek, ten nový človek nanovo-
stvorený v Kristovi (cez duchovné vzkriesenie spolu s Kristom – Efezským 2:6, Kolosenským 2:12), ktorý 
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tvorí a definuje našu novú identitu, sa bude deň čo deň (rozumej neustále až do vykúpenia tela) 
obnovovať. Toto obnovovanie sa vnútorného človeka tvorí základnú črtu (charakteristiku) našej novej 
prirodzenosti, kým žijeme v nevykúpenom tele. 
 

Obnovovanie sa – vyzliekanie starého človeka 
Vnútorný človek sa deň čo deň obnovuje tým, že deň čo deň vyzliekame starého človeka. „aby ste 
zložili podľa predchádzajúceho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v 
klamných žiadostiach“ (Efezským 4:22). Je nám prikázané (novozmluvné príkazy, Kristov zákon) zložiť, 
čiže vyzliecť, starého človeka, a nechať ho vyzlečeného. Tento príkaz znamená, že nesmieme dovoliť, 
aby, teraz keď sme už novým človekom, nám opäť vládla telesná myseľ, nám vládla stará prirodzenosť, 
ktorá v nás prebýva, kým telo ešte nie je vykúpené. Prakticky to znamená, že musíme neustále, denno-
denne, mŕtviť Duchom starú telesnú prirodzenosť, vo svojej mysli sa obnovovať tým, že neustále 
budeme vytesňovať telesné myslenie a plniť myseľ duchovným zmýšľaním. 
 

Obnovovanie sa – obliekanie nového človeka 
Vnútorný človek sa deň čo deň obnovuje tým, že deň čo deň obliekame nového človeka. „a obnovili sa 
v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti 
pravdy“ (Efezským 4:23–24). Novozmluvné Božie slovo (Kristov zákon) nám prikazuje obliecť si nového 
človeka – a nosiť ho oblečeného, voľne povedané neustále si obliekať nového človeka. Príkaz „obliecť 
si nového človeka“ je tu prepojený s príkazom „obnoviť sa v duchu svojej mysle“. Podľa toho poznáme, 
že obnovovanie sa vnútorného človeka má svoj zdroj v mysli znovuzrodeného Božieho dieťaťa. Túto 
pravdu, túto skutočnosť nachádzame aj na inom mieste Písma: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, 
ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zakúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a 
dokonalé!“ (Rímskym 12:2). Aj tu je nám prikázané, aby sme sa premenili (a zostali premenení, alebo 
premieňali sa deň čo deň (od slávy v slávu)) tým, že obnovíme svoju myseľ, a zotrvali premenení 
s obnovenou mysľou – voľne povedané, aby sme sa neustále premieňali tým, že budeme neustále 
obnovovať svoju myseľ tak, aby bola mysľou duchovného človeka a nie mysľou telesného človeka. Toto 
je súčasťou procesu „nepripodobňovania sa tomuto svetu“ ale „pripodobňovania sa Kristovi“. 
 

Obnovovanie sa – obliekanie Krista  
Vnútorný človek sa deň čo deň obnovuje tým, že deň čo deň obliekame Krista. „Ale si oblečte Pána 
Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti“ (Rímskym 13:14). Pána Ježiša 
Krista si máme „obliecť a stále ho nosiť oblečeného“. Máme ho mať „neustále oblečeného“ alebo 
voľne povedané, stále si ho obliekať. Tento obraz vyjadruje to, že sa máme neustále Kristovi 
pripodobňovať, neustále sa viac a viac premieňať na jeho obraz. 
 

Zhrnutie 
 

Neustále vyzliekame už raz a navždy vyzlečeného. Neustále obliekame už raz a navždy oblečeného. Ak 
by sme nerozlišovali medzi identitou a prirodzenosťou, javilo by sa nám to ako logický (racionálny) 
rozpor. To, že sme cele a definitívne vyzliekli starého človeka a obliekli nového, obliekli Krista, platí 
v zmysle našej identity. To, že si deň čo deň obliekame (a musíme si obliekať, pretože nám to prikazuje 
Kristov novozmluvný zákon) nového človeka a Krista, a že to isté platí aj o denno-dennom vyzliekaní si 
starého človeka, platí v zmysle našej prirodzenosti a je to súčasťou nášho zápasu za pripodobňovanie 
sa Kristovi, zápasu za posvätenie, súčasťou kráčania po úzkej ceste, súčasťou vytrvania, je súčasťou 
nášho boja, v ktorom Duchom mŕtvime skutky tela. 
 

Peter Vajda 
 


