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„Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2 Milosť vám a pokoj 
od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý 
nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 4 Veď v ňom si nás ešte pred 
stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; 5 on nás podľa 
dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi 
6 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 7 V ňom máme vykúpenie skrze 
jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, 8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej 
múdrosti a rozumnosti, 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, 
čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj 
čo je na zemi. V ňom, 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý 
všetko koná podľa rady svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 13 
V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, 
označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, 
ktorých si získal, na chválu jeho slávy. 15 Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k 
všetkým svätým, 16 neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 17 
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 
Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho 
dedičstva vo svätých, 19 a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej 
sily, 20 ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21 nad každé 
kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale 
aj v budúcom. 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho 
telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ 

Ef 1,1-23 



Pavol, z Božej 
vôle apoštol 
Krista Ježiša, 
svätým v Efeze 

Ef 1,1-23: analýza textu 

Apoštol z Božej vôle – čím Pavol zdôrazňuje svoje povolanie priamo Kristom pri 
Damašku. 

Svätým v Efeze – slovo „svätý“ má niekoľko významových rovín: 

a) Niečo, čo si zasluhuje úctu pre svoj vzťah k Bohu – napríklad aj chrám, knihy 
Biblie,… alebo aj preto, že to je Bohom priamo posvätené – Mária napríklad v Lk 
hovorí o Bohu, ktorý „pamätá na svoju svätú Zmluvu“. 

b) Niečo, čo je oddelené z profánneho používania a úplne zasvätené službe 
Bohu – napríklad obeta,… 

c) v morálnom zmysle slova niečo, čo je dokonalé, nepoškvrnené, bez kazu a 
chyby, napríklad: „ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo 
všetkom svojom počínaní;“ (1Pt 1,15 SSV) 

Všetky tieto tri významy sa vzťahujú a majú vzťahovať na Kresťanov: Sú Bohom 
vyvolení a povolaní (a odtiaľ ich dôstojnosť Božích detí), sú povolaní, aby patrili 
Bohu a slúžili Mu („Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo 
vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení.“ 
(1Kor 6,19-20 SSV)) a Božím zámerom a vôľou určení k svätosti a dokonalosti vo 
všetkom – porov. ďalej: „v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme 
boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,4 SSV) 



Milosť vám a 
pokoj od Boha, 
nášho Otca, i od 
Pána Ježiša 
Krista. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

Milosť vám – slovo ‚milosť‘ (gr. charis) pôvodne značí niečo, čo spôsobuje radosť, 
potešenie, rozkoš, sladkosť, príťažlivosť,… V gréckej mytológii sa charitkami 
nazývali bohyne pôvabu a krásy, dcéry boha Dia. Rozdávali radosť a láskavosť, 
pomáhali skrášľovať život. Podľa mýtov stáli na počiatku všetkého milého a 
pekného a im vďačili dievčatá i chlapci za svoju krásu. 

Sloveso charitoo potom značí preukazovať niekomu priazeň formou daru – čiže 
charis, dar daný slobodne, zadarmo, vľúdne a hlavne veľkoryso.  

Nakoniec môže toto slovo vyjadrovať aj vďačnosť – napr.: „Je azda povinný 
ďakovať (gr. charin) sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?“ (Lk 17,9 SSV) “ 

BOŽIA MILOSŤ je teda zadarmo daný dar, prejav Božej prajnosti a lásky voči 
človekovi, dávaný s opravu Božou veľkorysosťou, zadarmo, s cieľom pozdvihnúť 
život človeka a urobiť ho neporovnateľne lepším, krajším, skvelejším… 
Vrcholným prejavom je dar spásy, čiže zbožštenia človeka. 

a pokoj – v náboženskom význame stav odpočinku, vnútornej harmónie, 
neprítomnosti strachu, úzkosti a nebezpečenstva. V dokonalej podobe Boží šabat 
na konci vekov, keď bude konečne všetko zavŕšené a dokončené v sláve Božieho 
Kráľovstva – porov. „A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal: 
‚Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!‘“ (Hebr 4,3 SSV) 



Milosť vám a 
pokoj od Boha, 
nášho Otca, i od 
Pána Ježiša 
Krista. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

Od Boha, nášho Otca – Zdrojom všetkého je, samozrejme, Boh: 

• Boh je ten, kto nám vo svojej láske daroval svoju milosť; 

• Boh je ten, ktorý volá a vovádza do svojho pokoja; 

• Boh je preto „alfou a omegou“ všetkého – a dôvodom, prečo kresťania sú svätí, 
čiže patriaci Bohu, slúžiaci Bohu, napodobňujúci Boha a súčasne majúci 
dôstojnosť, odvodenú od Boha. 

i od Pána Ježiša Krista – Ježiš je titulovaný ako „Kyrios“, Pán – slovom, ktoré sa 
síce používa aj v profánnom zmysle slova na úctivé oslovenie iného človeka 
(„Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: ‚Pane, ak si ho ty odniesol, 
povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.‘“ (Jn 20,15 SSV)), ale súčasne je aj 
slovom, ktorým sa do gréčtiny v LXX prekladá Božie Meno JHWH. NZ ho v 
náboženskom zmysle slova používa výlučne na označenie Boha Otca a Ježiša 
Krista (a ešte možno Ducha Svätého) – ale nikdy nie na označenie anjela, či iného 
stvorenia. Zaznieva tu ozvena Trojičnej podstaty Boha, ktorú ešte Pavol (pre 
chýbajúce termíny a pojmy) nedokáže presne definovať, súčasne ju ale dokáže 
podobnými spôsobmi jasne vyjadrovať. 



Milosť vám a 
pokoj od Boha, 
nášho Otca, i od 
Pána Ježiša 
Krista. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

Od Boha, nášho Otca – Zdrojom všetkého je, samozrejme, Boh: 

• Boh je ten, kto nám vo svojej láske daroval svoju milosť; 

• Boh je ten, ktorý volá a vovádza do svojho pokoja; 

• Boh je preto „alfou a omegou“ všetkého – a dôvodom, prečo kresťania sú svätí, 
čiže patriaci Bohu, slúžiaci Bohu, napodobňujúci Boha a súčasne majúci 
dôstojnosť, odvodenú od Boha. 

i od Pána Ježiša Krista – Ježiš je titulovaný ako „Kyrios“, Pán – slovom, ktoré sa 
síce používa aj v profánnom zmysle slova na úctivé oslovenie iného človeka 
(„Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: ‚Pane, ak si ho ty odniesol, 
povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.‘“ (Jn 20,15 SSV)), ale súčasne je aj 
slovom, ktorým sa do gréčtiny v LXX prekladá Božie Meno JHWH. NZ ho v 
náboženskom zmysle slova používa výlučne na označenie Boha Otca a Ježiša 
Krista (a ešte možno Ducha Svätého) – ale nikdy nie na označenie anjela, či iného 
stvorenia. zaznieva tu ozvena Trojičnej podstaty Boha, ktorú ešte Pavol (pre 
chýbajúce termíny a pojmy) nedokáže presne definovať, súčasne ju ale dokáže 
podobnými spôsobmi jasne vyjadrovať. 

Táto úvodná veta vlastne vyjadruje všetko, vrátane 
Pavlovho zámeru i samého jeho poslania: 

• sprostredkovať všetkým „Božiu milosť“, 

• ktorá robí život človeka nadpozemsky nádherným 
– „osláveným“! 

• a tak vovádza človeka do „pokoja“ dokonalej 
jednoty a harmónie s Bohom v sláve Božieho 
Kráľovstva 

• a to všetko ako dar Boha a Ježiša Krista,  

• ktorých Apoštol ohlasuje ako cestu k osvojeniu si 
týchto Božích darov. 



3 Nech je 
zvelebený Boh a 
Otec nášho 
Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás 
v Kristovi 
požehnal 
všetkým 
nebeským 
duchovným 
požehnaním. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

V Kristovi požehnal – V tejto chvíli Pavol odhaľuje úlohu Ježiša Krista, Božieho 
Syna, v tomto diele: 

• Božia milosť, ktorá k nám zostupuje od Boha, aby pretvorila a urobila krásnym 
a nesmrteľným naše životy 

• a ktorá nás zase spätne volá do Božieho pokoja Nebeského Kráľovstva 

toto všetko sa uskutočňuje V JEŽIŠOVI KRISTOVI, doslova „vo vnútri Neho“. 

všetkým nebeským duchovným požehnaním –  

• všetkým (gr. pas) – vyjadruje najvyšší stupeň niečoho, alebo úplnosť niečoho. V 
Kristovi teda Boh dáva všetko 

• nebeské duchovné požehnanie – duchovný neznamená v hebrejskom myslení 
„nehmotný“, ale „božský“, označuje to, čo prináleží Bohu a pramení z Boha. 
Požehnanie (gr. eulogia) znamená doslova dobrorečenie, v prípade Boha 
požehnanie v zmysle zahrnutia človeka Božími darmi, čiže Božou milosťou.  

V Kristovi teda Boha dal úplne všetko, úplne samého seba, celého a úplne a už 
niet, čo by nám ešte viac mohol dať – porov.: „Keď on vlastného Syna neušetril, 
ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ 
(Rim 8,32 SSV) Kristus je najvyššou možnou úrovňou darovania sa Boha 
človekovi.  
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zvelebený Boh a 
Otec nášho 
Pána Ježiša 
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v Kristovi 
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duchovným 
požehnaním. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

V Kristovi požehnal – V tejto chvíli Pavol odhaľuje úlohu Ježiša Krista, Božieho 
Syna, v tomto diele: 

• Božia milosť, ktorá k nám zostupuje od Boha, aby pretvorila a urobila krásnym 
a nesmrteľným naše životy 

• a ktorá nás zase spätne volá do Božieho pokoja Nebeského Kráľovstva 

toto všetko sa uskutočňuje V JEŽIŠOVI KRISTOVI, doslova „vo vnútri Neho“. 

všetkým nebeským duchovným požehnaním –  

• všetkým (gr. pas) – vyjadruje najvyšší stupeň niečoho, alebo úplnosť niečoho. V 
Kristovi teda Boh dáva všetko 

• nebeské duchovné požehnanie – duchovný neznamená v hebrejskom myslení 
„nehmotný“, ale „božský“, označuje to, čo prináleží Bohu a pramení z Boha. 
Požehnanie (gr. eulogia) znamená doslova dobrorečenie, v prípade Boha 
požehnanie v zmysle zahrnutia človeka Božími darmi, čiže Božou milosťou.  

V Kristovi teda Boha dal úplne všetko, úplne samého seba, celého a úplne a už 
niet, čo by nám ešte viac mohol dať – porov.: „Keď on vlastného Syna neušetril, 
ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ 
(Rim 8,32 SSV) Kristus je najvyššou možnou úrovňou darovania sa Boha 
človekovi.  

Táto druhá veta je zase vysvetlením predchádzajúcej: 
Ako môže Božia milosť urobiť náš život krajším a 
lepším? V čom spočíva onen „Boží pokoj“? Čo presne 
nám to vlastne Boh dáva? 

A Pavol odpovedá: 

V KRISTOVI NÁM BOH DAROVAL ÚPLNE VŠETKO, ÚPLNE 
CELÉHO SEBA – A TEDA TÝM PÁDOM AJ SAMO NEBO!  

Už neplatí: „Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem 
dal synom človeka.“ (Ž 115,16 SSV). Božie požehnanie v 
Kristovi je „duchovné“ – lebo Boh v ňom dáva samého 
seba! – a preto aj „nebeské“, veď kde je Boh, tam je 
Nebo a Blaženosť a toto všetko sa nám teraz s Bohom a 
v Bohu otvára: „Naša vlasť je v nebi.“ (Flp 3,20 SSV) 



Veď v ňom si 
nás ešte pred 
stvorením sveta 
vyvolil, aby sme 
boli pred jeho 
tvárou svätí a 
nepoškvrnení v 
láske; 

Ef 1,1-23: analýza textu 

Pred stvorením sveta vyvolil – toto vyvolenie teda nie je výsledkom toho, že sme 
si ho nejako zaslúžili, ani sme nemohli, pretože Boh ho uskutočnil ešte omnoho 
skôr, než sme boli stvorení! Samotný svet a Vesmír boli stvorené ako dôsledok a 
nástroj tohto vyvolenia! 

„Lebo „jeho milosťou sme spasení“, ako hovorí Apoštol, „nie zo skutkov, aby 
sa nik nevystatoval; lebo sme spasení jeho milosťou“. Veď tomu 
nepredchádzal nejaký dobrý život, ktorý by bol musel on zhora milovať a 
obdivovať a povedať: Poďme, pomôžme týmto ľuďom, lebo dobre žijú.“  
(sv. Augustín) 

V Ňom – a zase ono tajomné „v Ňom“, ktoré ukazuje, že ak na jednej strane my 
nemáme žiadnu zásluhu, ani žiaden vplyv na toto vyvolenie, Ježiš Kristus je preň 
osobou kľúčovou, pretože toto vyvolenie sa zase odohráva vo vnútri Neho! 

svätí a nepoškvrnení – Pavol doplňuje slovo „svätí“ slovom „nepoškvrnení“ (gr. 
amomos), čím zdôrazňuje morálny význam tohto slova. Toto slovo sa používalo v 
bohoslužobnej terminológii na označenie bezchybného zvieraťa, ktoré tak 
spĺňalo požiadavky na to, aby mohlo byť obetované Bohu. List Hebrejom ho 
vzťahuje na Krista, ktorý „sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny“ 
(Hebr 9,14 SSV). Rovnako nepoškvrneným a dokonalým má byť aj kresťan, čiže 
„svätý“ – presne k tomu ho Boh pred stvorením sveta vyvolil! O toto ide! 



Veď v ňom si 
nás ešte pred 
stvorením sveta 
vyvolil, aby sme 
boli pred jeho 
tvárou svätí a 
nepoškvrnení v 
láske; 

Ef 1,1-23: analýza textu 

v láske – táto svätosť a nepoškvrnenosť sa uskutočňuje, resp. spočíva „v láske“ 

Pavol používa slovo agapé, ktoré označuje lásku, charakterizovanú: 

• postojom, ktorý si človek uvážlivo vybral a rozhodol sa preň 

• ktorého podstatou je vysoká úcta, vysoké uznanie, porozumenie voči tomu, 
koho touto láskou miluje. 

Kresťania vybrali práve tento termín, aby ním vyjadrili jednak Božiu lásku k 
človekovi, ale aj lásku, ku ktorej je človek povolaný voči Bohu a aj smerom k 
ľuďom. 

Nie je to FÍLIA, ktorá označuje skôr na citoch založené sympatie až romantickú 
zamilovanosť; 

nie je to ani EROS, ktorý označuje lásku v sexuálnom zmysle slova, telesnú 
príťažlivosť. 

Je to OPRAVDIVÁ LÁSKA, založená na zrelom a uváženom postoji rozumu a vôle, 
ktorou prijímame voči druhému záväzok a súčasne zodpovednosť. Presne tak, 
ako to v celej Biblii vyjadruje koncept ZMLUVY človeka a Boha, dosahujúci príve 
v Kristovi svoj vrchol a plnosť! 



? ! i 
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Čo myslíte, 

prečo Pavol spája 
„svätosť“ a 

„nepoškvrnenosť“ 
práve s láskou? 



V celých ľudských 
dejinách – v rôznych 
kultúrach z rôznych dôb a 
krajín – nachádzame 
podivuhodne podobné 
predstavy ohľadom toho, 
čo je dobré a čo je zlé. 



NAPRÍKLAD… 

• „Přiblížil ses k sousedově ženě?“  
(Babylonský. Seznam hříchů. ERE 5:446.) 

• „Nesesmilníš.“  
(Hebrejský. 2. kniha Mojžíšova 20,14.) 

• „V Nástrondu (= pekle) jsem viděl ty, 
kdo svedli ženy jiných.“  
(Staronorský. Volospá 38,39.) 
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NAPRÍKLAD… 

• „Vytyčil nesprávné hranice?“ … „Ublížit, okrást, způsobit 
okradení.“  
(Babylonský. Seznam hříchů. ERE 5: 446.) 

• „Nekradl jsem.“  
(Staroegyptský. „Vyznání spravedlivé duše", ERE 5:478.) 

• „Nepokradeš.“  
(Hebrejský. 2. kniha Mojžíšova 20,15.) 

• „Zvol si spíše ztrátu, než hanebný zisk.“  
(Starořecký. Chilon Fr. 10. Diels.) 

• „Spravedlnost je ustanovený a trvalý záměr zajistit 
každému jeho práva.“  
(Římský. Justinián, Institutiones 1,1.) 

• „Jestliže domorodec cokoliv nalezl (např. medonosný 
strom) a označil to, měl to pak zajištěno oproti svým 
soukmenovcům, ať to opustil na jakkoliv dlouho".  
(Australští domorodci. ERE 5: 441.) 
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NAPRÍKLAD… 

• „Oběť se smaže lží a zásluha almužny se smaže podvodem“. 
(Hinduistický. Janet, 1,6.) 

• „Nevyslovil jsem lež.“  
(Staroegyptský. „Vyznání spravedlivé duše". ERE 5:478.) 

• „Nehledal jsem uskok, ani nepronesl falešnou přísahu.“ 
(Anglosaský. Beowulf 7738.) 

• „Pravil Mistr: Buďte neochvějně počestní, milujte učení a buďte 
ochotni zemřít bráníce dobrou Cestu.“ 
(Staročínský. Hovory Konfuciovy VIII, 13. Přel. J. Průsek a V. 
Lesný.) 

• „V Nástrondu (= pekle) jsem uviděl křivopřísežníky.“ 
(Staronorský. Volospá 39.) 

• „Vždyť jak Hadova brána se taký člověk mi hnusí, který jiného 
co má na mysli, jiné však mluví.“ 
(Starořecký. Homér, Ilias IX, 312. Přel. O. Vaňorný.) 

• „Cokoliv je lepší než věrolomnost.“  
(Staronorský. Hávamál 124.) 
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NAPRÍKLAD… 

• „Chudí a nemocní se mají považovat za pány světa.“ 
(Hinduistický. Janet, 1.8.) 

• „Kdokoli se zastane slabých, líbí se Šamašovi.“ 
(Babylonský. ERE 5:445.) 

• „Opomněl propustit vězně na svobodu?“ 
(Babylonský. Seznam hříchů. ERE 5:446.) 

•„Dal jsem chléb hladovým, vodu žíznivým, šat nahým, člun těm, kdo 
jej neměli.“ 
(Staroegyptský. ERE 5:478.) 

• „Thore, zostudil ses, když jsi bil ženy.“  
(Staronorský. Hárbarthsljóth 38.) 

•„U kmene Dalebura nosili střídavě ženu zmrzačenou od narození až 
do její smrti ve věku 66 let. [...] Nikdy neopouštějí nemocné“. 
(Australští domorodci. ERE 5:443.) 

• „Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, 
nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti 
Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou.“  
(Hebrejský. 5. kniha Mojžíšova 24,19.) 
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Vedeli by sme nájsť 
nejaký nosný PRINCÍP, 

ktorý spája všetky veci, 
považované za dobré – a, 

naopak, všetky veci, 
považované za zlé? 



Každé ZLO je vo svojej 
podstate aktom 
SEBECTVA, kedy 
uprednostňujem seba 
pred iným. 

VRAŽDA: obetujem život iného kvôli 
svojim záujmom; 
KRÁDEŽ: privlastním si majetok na úkor 
iného; 
LOŽ: podvediem iného, aby som tým 
sebe prospel 
atď. 

Každé DOBRO je vo 
svojej podstate aktom 
LÁSKY, kedy konám 
nezištne v prospech 
iného. 

CHARITA: obetujem svoj čas a peniaze, 
aby pomohol inému; 
ČESTNOSŤ: oželiem svoj prospech, ale 
neublížim a nepodrazím iného; 
POCTIVOSŤ: aj za cenu námahy 
odvediem primeranú prácu, aby som 
nepoškodil zamestnávateľa, ktorý ma 
za ňu platí; 



„Bonum est 
diffusivum 
sui!“  

– „Dobro sa 
chce 
rozdávať!“  
(stará filozofická a 
teologická zásada) 

BOH JE DOKONALE DOBRÝ (SVÄTÝ) PRÁVE 
PRETO, ŽE JE DOKONALOU LÁSKOU  
A JE TEDA DOKONALE NESEBECKÝ. 



„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 

prenasledujú.“ (Mt 5,44 SSV) 

„Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať 
budeš svojho blížneho a nenávidieť 
svojho nepriateľa.”“ (Mt 5,43 SSV) 

„No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému.“ 

(Mt 5,39 SSV) 

„Počuli ste, že bolo povedané: 
“Oko za oko a zub za zub!”“ 
(Mt 5,38 SSV) 

HRIECH spôsobil NENORMÁLNU situáciu: 

SVET ODTRHNUTÝ                        OD BOHA! 

Ktorý z týchto dvoch modelov správania sa – Zákon, 
alebo Evanjelium – Vám pripadá realistickejší a 

životaschopnejší v bežnom, profánnom svete bez Boha? 



VO SVETE S BOHOM ALE 

VYHRÁVA EVANJELIUM! 
Ak sa totiž obetujem za zlých, dokonca za 

nich položím svoj život, 

• potom sa tým JA pripodobním Bohu, 
ktorý koná rovnako, stanem sa opravdivo 
Božím synom (dcérou), Božím dedičom a 

spoludedičom,… 

• … a súčasne je tu nádej, že inšpirujem aj 
ZLÝCH, aby sa obrátili, uverili Kristovi a 

stali sa dobrými. 

VO SVETE BEZ BOHA 

VYHRÁVA ZÁKON! 
Ak by som sa totiž obetoval za zlých a 
neodporoval by som im,  

• potom JA by som prišiel o všetko a 
nakoniec zomrel (a možno predtým by 
som ešte na nich hrdlačil ako otrok),… 

• … nič by som tým nezískal,… 

• … a ZLÍ by ďalej páchali zlo, lebo je pre 
nich výhodné (bohatstvo, moc, sláva,…) 
a nemajú veľmi dôvod sa ho vzdávať. 

BEZ KRISTA, BEZ NEBA stráca Evanjelium zmysel a logiku. 

Čo je ďalší dôvod, prečo Pavol zdôrazňuje, že všetko to, 
čo hlása, má zmysel a jestvuje iba „v Kristovi“! 
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Veď v ňom si 
nás ešte pred 
stvorením sveta 
vyvolil, aby sme 
boli pred jeho 
tvárou svätí a 
nepoškvrnení v 
láske; 

Ef 1,1-23: analýza textu 

v láske – táto svätosť a nepoškvrnenosť sa uskutočňuje, resp. spočíva „v láske“ 

Pavol používa slovo agapé, ktoré okrem iného označuje ešte jednu dôležitú vec: 

v množnom čísle agapai označuje tzv. „Hody lásky“, spoločné stolovanie, ktoré 
sa konalo spoločne so slávením Eucharistie a ktoré bolo vyjadrením jednoty a 
rodinnosti cirkevného spoločenstva. 

Takže ak Pavol hovorí, že sme povolaní k svätosti a nepoškvrnenosti, ktorá 
spočíva „v láske“, znamená to dve veci: 

• Ak nemilujeme, nemôžeme byť ani svätí a nepoškvrnení, ako sme práve 
spoznali. Otvorene a jasne o tom píše obzvlášť Ján Evanjelista: „My vieme, že 
sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v 
smrti.“ (1Jn 3,14 SSV) 

• Súčasne sa ale táto láska aj veľmi hmatateľne a konkrétne prejavuje – a to tým, 
že aj naozaj tvoríme opravdivé spoločenstvo lásky, „ai agapai“ – čiže Božiu 
rodinu, Cirkev. 



„Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze 
a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2 Milosť vám a pokoj od 
Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 3 Nech je 
zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý 
nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným 
požehnaním. 4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením 
sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a 
nepoškvrnení v láske;“ 

i 

K čomu konkrétne nás text pozýva? 

A ako konkrétne sa to dá uskutočniť? 

Čo si teda môžeme zobrať z týchto 
štyroch veršov do praxe? 



On nás podľa 
dobrotivého 
rozhodnutia 
svojej vôle 
predurčil, aby 
sme sa skrze 
Ježiša Krista 
stali jeho 
adoptovanými 
synmi na chválu 
a slávu jeho 
milosti, ktorou 
nás obdaroval v 
milovanom 
Synovi. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

predurčil – (gr. proorizó) – rozhodnúť o niečom vopred, prv, než nastane čas. 

Niektorí teológovia, či protestantské smery (napr. Kalvíni) z toho vyvodili, že sú 
ľudia, ktorí sú nevratne Bohom predurčení na spásu a preto sa aj spasia; a sú 
ľudia, ktorých Boh vopred určil, že budú zatratení a tí sa potom aj neomylne a 
nevyhnutne na základe Božieho predurčenia zatratia. Čo ale odporuje Božiemu 
slovu, ktoré hovorí o Bohu, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali 
pravdu.“ (1Tim 2,4 SSV). 

Skôr by sme mohli tieto slová chápať dvojako: 

• V zmysle, ktorý Pavol od začiatku listu Efezanom deklaruje, ako vyjadrenie 
faktu, že Boh stvoril svet a človeka k spáse, ešte pred stvorením sveta predurčil, 
že človek má byť spasený – a ak človek slobodne toto predurčenie neodmietne 
(lebo predurčenie nemôže zrušiť slobodu človeka, bez nej by totiž zbožštenie, 
čiže spása, neboli možné!), tak potom je nezvratne isté, že sa spasí! 

• Alebo v zmysle, že tých, „ktorých predpoznal“, že uveria a príjmu Boží dar, Boh 
„aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna“ (Rim 8,29 SSV), aby sa 
tak ich túžba, ktorou odpovedajú na Božie volanie, aj úplne naisto naplnila!  



On nás podľa 
dobrotivého 
rozhodnutia 
svojej vôle 
predurčil, aby 
sme sa skrze 
Ježiša Krista 
stali jeho 
adoptovanými 
synmi na chválu 
a slávu jeho 
milosti, ktorou 
nás obdaroval v 
milovanom 
Synovi. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

adoptovanými synmi – (gr. hyothesia – zo slovo hyos, syn a thesis, tvrdenie, 
vyhlásenie) – adopcia.  

„Podľa rímskeho zákona bolo osvojenie veľmi zložité,  
no keď sa to podarilo, bolo to navždy.“  

Po prebehnutí úkonu adopcie teda nebol rozdiel medzi narodeným 
a adoptovaným synom ako nejakým „menejcenným“. Dokonca ak adoptovaný 
bol osvojený skôr ako zrodený, stal sa dedičom on a nie ten druhý! A, na rozdiel 
od narodeného, adoptovaný už nemohol byť z rodiny vydedený. V tomto smere 
teda na tom vlastne bol lepšie, ako narodený…! 

Pavol tak týmto termínom vyjadruje zase dve veci: 

• Nie sme od prírody božskí (ako napr. dnes verí new Age a pod.), ale Boh nás 
prijíma, osvojuje si nás, zbožšťuje nás v sebe. 

• Je to na druhej strane dar plný istoty – ak si nás Boh osvojil, je to už navždy, 
lebo „Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV) a ak aj „sme 
neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ (2Tim 2,13 SSV) 



On nás podľa 
dobrotivého 
rozhodnutia 
svojej vôle 
predurčil, aby 
sme sa skrze 
Ježiša Krista 
stali jeho 
adoptovanými 
synmi na chválu 
a slávu jeho 
milosti, ktorou 
nás obdaroval v 
milovanom 
Synovi. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

na chválu a slávu Jeho milosti – Tak, ako slávou dobrého remeselníka je jeho 
dielo, tak aj opravdivou slávou Boha je Jeho dielo. Nie tituly „Prevelebný Pane 
Bože“, nie poklonkovanie ľudí typu „Čo najpokornejšie sa Ti koríme…“, ani 
výzdoba chrámov, ani nič podobné.  

„Boh je oslávený v človekovi plnom života“, hovorí Klement Alexandrijský – čiže v 
človekovi, na ktorom sa pred tvárou celého sveta naplnili Jeho zámery – čiže Jeho 
MILOSŤ, dar, ktorý náš život robí vskutku nadzemským! 

Na to by sme nemali nikdy zabúdať: Kvety do kostola, spev pri omši a podobne 
sú dobrá a pekná vec – ale jediná skutočná OSLAVA Boha je tá, keď sme svätí a 
nepoškvrnení pred tvárou celého sveta – rovnako ako vari jediné opravdivé 
RÚHANIE je to, ak sa označujeme Menom Ježiša Krista bez toho, aby sme takí 
boli, alebo aby aspoň na nás bolo vidieť, že sa takými zo všetkých síl usilujeme 
byť: „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu.“ (Rim 2,24 SSV) 

v milovanom Synovi – a znova Pavol zakľučuje, že toto všetko sa uskutočňuje a 
odohráva v Ježišovi Kristovi, v Ňom, „vo vnútri“ Krista. 



V ňom máme 
vykúpenie skrze jeho 
krv, odpustenie 
hriechov, podľa 
bohatstva jeho 
milosti, 8 ktorou nás 
štedro zahrnul vo 
všetkej múdrosti a 
rozumnosti, 9 keď nám 
dal poznať tajomstvo 
svojej vôle podľa 
svojho dobrotivého 
rozhodnutia, čo si v 
ňom predsavzal 10 
uskutočniť v plnosti 
času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave 
všetko, čo je na nebi aj 
čo je na zemi. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

vykúpenie skrze Jeho Krv – slovo „vykúpiť“ (gr. apolytrosis) znamená zaplatiť 
za niekoho a tak ho vyslobodiť, vykúpiť z otroctva, alebo zo zajatia. 

V súvislosti s Kristom má pojem vykúpenia niekoľko rozmerov: 

•  Vykúpenie z hriechov: Naše hriechy sú zločinom voči bohu i voči ľuďom. 
Mnohé majú nielen časné následky (niekomu spôsobíme škodu, ublížime,…). 
ale aj večné (prispejeme, že niekto sa zatratí…). Všetko toto podľa 
spravodlivosti vyžaduje trest – a večné následky žiadajú večný trest… Boh 
môže odpustiť to, čo sa týka Jeho – ale nie to, čo sa týka ľudí. Preto sa Boh 
stal človekom, ako človek vzal na seba a vytrpel následky všetkých hriechov 
aké kedy boli, sú a budú spáchané v dejinách („Vskutku on niesol naše 
choroby a našimi bôľmi sa on obťažil“ (Iz 53,4 SSV)) až po utrpenie zatratenia 
(„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46 SSV)) – aby mohol 
odpustiť tieto hriechy aj ako človek, v mene ľudstva. 

•  Vykúpenie z „márneho spôsobu života“: Kedy Boh akoby hovoril: 
„Zanechaj svoj starý život a svoj hriech – a ako náhradu, ako ‚výkupnú cenu‘ 
ti za neho ponúkam seba a život Boha! Prijímaš? Stačí to?“ – porov.: „zo 
svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie 
porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného 
a nepoškvrneného Baránka.“ (1Pt 1,18-19 SSV) 



V ňom máme 
vykúpenie skrze jeho 
krv, odpustenie 
hriechov, podľa 
bohatstva jeho 
milosti, 8 ktorou nás 
štedro zahrnul vo 
všetkej múdrosti a 
rozumnosti, 9 keď nám 
dal poznať tajomstvo 
svojej vôle podľa 
svojho dobrotivého 
rozhodnutia, čo si v 
ňom predsavzal 10 
uskutočniť v plnosti 
času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave 
všetko, čo je na nebi aj 
čo je na zemi. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

múdrosti a rozumnosti – týmito slovami Pavol upozorňuje na to, že celý 
tento proces, v ktorého centre je Kristus, je výsledkom dôkladného Božieho 
plánovania a premysleného zámeru, ktorý Boh cieľavedome uskutočňuje od 
„okamihu“ ešte pred stvorením sveta:  múdrosť (gr. sofia) označuje v prvom 
rade schopnosť chápať, rozumieť veciam,  rozumnosť (gr. fronésis) zase 
označuje schopnosť konať prezieravo, plánovať, predvídať… 

Zjednotiť v Kristovi… – a toto je cieľ, ku ktorému všetko smeruje – a o 
ktorom sme už hovorili minule. 

Ide konkrétne u človeka o zbožštenie, ktoré Pavol ešte nenazýva týmto 
termínom, ale nazýva ho  „vykúpením tela“ („celé stvorenie spoločne 
vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my 
sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a 
očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.“  (Rim 8,22-23 SSV)), 
„oslávením“ („ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 8,17 SSV) 
a „neporušiteľnosťou“ („Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a 
smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15,53 SSV)) 

To sa ale naozaj dá len tým, že budeme pripojení k Bohu: „Lebo inak sme 
nemohli získať neporušiteľnosť a nesmrteľnosť, iba tak, že sme boli pripojení 
k neporušiteľnosti a nesmrteľnosti.“ (sv. Irenej z Lyonu, 2. st.) 



V ňom máme 
vykúpenie skrze jeho 
krv, odpustenie 
hriechov, podľa 
bohatstva jeho 
milosti, 8 ktorou nás 
štedro zahrnul vo 
všetkej múdrosti a 
rozumnosti, 9 keď nám 
dal poznať tajomstvo 
svojej vôle podľa 
svojho dobrotivého 
rozhodnutia, čo si v 
ňom predsavzal 10 
uskutočniť v plnosti 
času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave 
všetko, čo je na nebi aj 
čo je na zemi. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

múdrosti a rozumnosti – týmito slovami Pavol upozorňuje na to, že celý 
tento proces, v ktorého centre je Kristus, je výsledkom dôkladného Božieho 
plánovania a premysleného zámeru, ktorý Boh cieľavedome uskutočňuje od 
„okamihu“ ešte pred stvorením sveta:  múdrosť (gr. sofia) označuje v prvom 
rade schopnosť chápať, rozumieť veciam,  rozumnosť (gr. fronésis) zase 
označuje schopnosť konať prezieravo, plánovať, predvídať… 

Zjednotiť v Kristovi… – a toto je cieľ, ku ktorému všetko smeruje – a o 
ktorom sme už hovorili minule. 

Ide konkrétne u človeka o zbožštenie, ktoré Pavol ešte nenazýva týmto 
termínom, ale nazýva ho  „vykúpením tela“ („celé stvorenie spoločne 
vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my 
sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a 
očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.“  (Rim 8,22-23 SSV)), 
„oslávením“ („ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 8,17 SSV) 
a „neporušiteľnosťou“ („Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a 
smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15,53 SSV)) 

To sa ale naozaj dá len tým, že budeme pripojení k Bohu: „Lebo inak sme 
nemohli získať neporušiteľnosť a nesmrteľnosť, iba tak, že sme boli pripojení 
k neporušiteľnosti a nesmrteľnosti.“ (sv. Irenej z Lyonu, 2. st.) 

Ak si to prepojíme, dostaneme vlastne už v tomto verši 
takmer kompletné posolstvo: 

• Pavol ohlasuje BOŽIU MILOSŤ, 

• darovanú nám v JEŽIŠOVI KRISTOVI, 

• v ktorom nám Boh ODPÚŠŤA naše hriechy a 
VYKUPUJE NÁS z našich hriechov a starého života, 

• aby nás JEDNOTOU S KRISTOM  

• priviedol k OSLÁVENIU S KRISTOM, k zbožšteniu v 
Kristovi! 
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V ňom ste boli aj vy, 
keď ste počuli slovo 
pravdy, evanjelium o 
svojej spáse, a keď ste 
v neho uverili, 
označení pečaťou 
prisľúbeného Ducha 
Svätého, 14 ktorý je 
závdavkom nášho 
dedičstva na 
vykúpenie tých, 
ktorých si získal, na 
chválu jeho slávy. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

označení pečaťou Ducha – gr. sfragizó znamená zabezpečiť niečo tak, že sa 
to zapečatí – slovo je napríklad použité v súvislosti s Veľradou, ktorá dá 
zapečatiť Ježišov hrob. 

Kresťan je teda doslova zapečatený, čiže zaistený, poistený, chránený práve 
prostredníctvom daru Ducha Svätého, ktorého dostávame na to, aby v nás 
isto a bezpochyby toto dielo spolu s nami dokončil a zavŕšil, porov.: 

„…má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní 
pred svoju slávu“ (Jud 1,24 SSV) 

„…ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť 
oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme“ (Ef 3,20 SSV) 

„Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. A my všetci s 
odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch 
nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2Kor 3,17-18 SSV) 

Preto je prijatie daru Ducha Svätého a spolupráca s Ním kľúčová: „… nežijete 
telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá 
Kristovho Ducha, ten nie je jeho. … Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú 
Božími synmi.“ (Rim 8,9.14 SSV) 



V ňom ste boli aj vy, 
keď ste počuli slovo 
pravdy, evanjelium o 
svojej spáse, a keď ste 
v neho uverili, 
označení pečaťou 
prisľúbeného Ducha 
Svätého, 14 ktorý je 
závdavkom nášho 
dedičstva na 
vykúpenie tých, 
ktorých si získal, na 
chválu jeho slávy. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

závdavok dedičstva na vykúpenie –  

• vykúpenie – tu Pavol používa toto slovo v zmysle „vykúpenie tela“, čiže 
vykúpenie zo smrteľnosti, z porušiteľnosti a dosiahnutie plnosti slávy s 
Ježišom Kristom v Nebi: Vykúpení od hriechov už sme, vykúpenými z 
márneho spôsobu života sa stávame s pomocou Ducha Svätého a Jeho 
milosti, vykúpenie k večnosti (= vzkriesenie) ale ešte len očakávame. Ešte nie 
sme stále v Nebi, „lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní 
dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.“ (2Kor 5,7 SSV) 

• závdavok dedičstva – Ale toto očakávané dedičstvo („ak sme deti, sme aj 
dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8,17 SSV)) napriek tomu už 
teraz do istej miery prežívame a ochutnávame práve vďaka daru Ducha 
Svätého, ktorý je Bohom a v ktorom sme už teraz spojení s Kristom a 
napojení na Jeho život: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5 SSV). Dar Ducha je tak závdavok (gr. 
arrabón) – toto slovo vyjadruje zálohu, ktorú zákazník platí vopred za 
objednaný tovar a tým zaručuje, že celý obchod v budúcnosti aj naozaj 
prebehne. Boh nám už teraz dal dar Ducha ako zálohu a istotu (takmer by 
sme povedali: „rukojemníka“ ) toho, že v budúcnosti naozaj to, čo začal, aj 
dokončí v Nebi. 



V ňom ste boli aj vy, 
keď ste počuli slovo 
pravdy, evanjelium o 
svojej spáse, a keď ste 
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Svätého, 14 ktorý je 
závdavkom nášho 
dedičstva na 
vykúpenie tých, 
ktorých si získal, na 
chválu jeho slávy. 

Ef 1,1-23: analýza textu 

závdavok dedičstva na vykúpenie –  

• vykúpenie – tu Pavol používa toto slovo v zmysle „vykúpenie tela“, čiže 
vykúpenie zo smrteľnosti, z porušiteľnosti a dosiahnutie plnosti slávy s 
Ježišom Kristom v Nebi: Vykúpení od hriechov už sme, vykúpenými z 
márneho spôsobu života sa stávame s pomocou Ducha Svätého a Jeho 
milosti, vykúpenie k večnosti (= vzkriesenie) ale ešte len očakávame. Ešte nie 
sme stále v Nebi, „lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní 
dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.“ (2Kor 5,7 SSV) 

• závdavok dedičstva – Ale toto očakávané dedičstvo („ak sme deti, sme aj 
dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8,17 SSV)) napriek tomu už 
teraz do istej miery prežívame a ochutnávame práve vďaka daru Ducha 
Svätého, ktorý je Bohom a v ktorom sme už teraz spojení s Kristom a 
napojení na Jeho život: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5 SSV). Dar Ducha je tak závdavok (gr. 
arrabón) – toto slovo vyjadruje zálohu, ktorú zákazník platí vopred za 
objednaný tovar a tým zaručuje, že celý obchod v budúcnosti aj naozaj 
prebehne. Boh nám už teraz dal dar Ducha ako zálohu a istotu (takmer by 
sme povedali: „rukojemníka“ ) toho, že v budúcnosti naozaj to, čo začal, aj 
dokončí v Nebi. 

Pripojme si ďalší bod Pavlovho posolstva: 

• Pavol ohlasuje BOŽIU MILOSŤ, 

• darovanú nám v JEŽIŠOVI KRISTOVI, 

• v ktorom nám Boh ODPÚŠŤA naše hriechy a 
VYKUPUJE NÁS z našich hriechov a starého života, 

• aby nás JEDNOTOU S KRISTOM  

• priviedol k OSLÁVENIU S KRISTOM, k zbožšteniu v 
Kristovi 

• a to tým, že PRÍJMEME DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je 
Kristovým Duchom 
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Nech vám Boh nášho Pána Ježiša 
Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti 
a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 Nech 
osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, 
aká je nádej z jeho povolania, aké 
bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo 
svätých, 19 a aká nesmierne veľká je 
jeho moc pre nás veriacich podľa 
pôsobenia jeho mocnej sily, 20 ktorú 
dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z 
mŕtvych a v nebi posadil po svojej 
pravici 21 nad každé kniežatstvo, 
mocnosť, silu a panstvo a nad každé 
iné meno, ktoré možno vysloviť nielen 
v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 
Všetko mu položil pod nohy a jeho 
ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 
23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, 
ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ 

Ef 1,1-23: analýza textu 

dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste Ho poznali – čiže 
poznali Ježiša Krista. 

Efezania, samozrejme, Krista poznajú, veď Pavol u nich roky 
učil.  

Ale Pavol nemá na mysli tento druh poznania. Ide mu o 
SKÚSENOSTNÉ poznanie Krista (a to nazýva opravdivou 
„múdrosťou“) – a to môže dať iba Duch Svätý. 

Bez jednoty s Kristom v Duchu Svätom – a teda aj skúsenosti 
Krista, ktorá ju sprevádza – je kresťanstvo iba teoretickým a 
teda zbytočným, pretože takáto „viera“ a teória nemôže 
nikoho spasiť. 

nech osvieti oči vášho srdca – v hebrejskom myslení „srdce“ 
(hebr. léb) nie je sídlo citov, ale centrum a ťažisko človeka, 
jeho bytostné, existenciálne „vnútorné JA“. Práve tam sa 
odohráva toto poznanie Krista, pretože toto poznanie JE 
SKÚSENOSŤOU a teda sa dá prijímať LEN SKÚSENOSTNE – 
tým, že sme v Kristovi, tým že prežívame, žijeme, konáme s 
Kristom a v Kristovi. 
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mocnosť, silu a panstvo a nad každé 
iné meno, ktoré možno vysloviť nielen 
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ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 
23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, 
ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ 

Ef 1,1-23: analýza textu 

aby ste vedeli, aká je nádej… – až keď takto úzko a bytostne 
ZAŽIJEME Božiu moc a zakúsime nádheru Božieho života 
(porov. „Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou 
radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu 
duší.“ (1Pt 1,8-9 SSV) – ešte „nevidíme“ Krista, lebo ešte 
nenastalo „vykúpenie tela“ – ale už „dosahujeme“ a zažívame 
spásu, pretože už prežívame „vykúpenie z márneho spôsobu 
života“ a nový život v Duchu Svätom) – až potom naozaj 
VIEME, čo je to spása, čo je to Nebo, čo všetko vlastne Boh 
dokáže a aká naozaj veľká je Jeho Moc a Jeho možnosti! 

keď Ho v Nebi posadil… – Kristus „zriekol sa seba samého, 
vzal si prirodzenosť sluhu“ (Flp 2,7 SSV) – a ako ČLOVEK 
prešiel tou istou cestou zbožštenia, na akú pozýva nás, aby sa 
tak stal „prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV): 
„A zdá sa, že skrze kríž sa mu v prijatom tele vrátila sláva, 
ktorej sa Jednorodený kvôli nám na krátky čas zriekol.“ (Sv. 
Atanáz Alexandrijský)  

Preto aj tieto slová sa nevzťahujú na Krista ako Boha, ale na 
Krista ako človeka. 



Nech vám Boh nášho Pána Ježiša 
Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti 
a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 Nech 
osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, 
aká je nádej z jeho povolania, aké 
bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo 
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pravici 21 nad každé kniežatstvo, 
mocnosť, silu a panstvo a nad každé 
iné meno, ktoré možno vysloviť nielen 
v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 
Všetko mu položil pod nohy a jeho 
ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 
23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, 
ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ 

Ef 1,1-23: analýza textu 

Jeho ustanovil za Hlavu Cirkvi, ktorá je Jeho Telom… – toto je 
konečne záver Pavlovej schémy Evanjelia: 

• Boh všetko uskutočňuje V KRISTOVI 

• a Kristus je CIRKVOU – čiže CIRKEV je tým miestom, kde Boh 
uskutočňuje svoj plán, ktorý si zaumienil uskutočniť ešte pred 
stvorením sveta. A aby sme o tom ani na okamih 
nepochybovali, že to tak je, charakterizuje Cirkev slovami: 

ktorá je… plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom –  

• plnosť (gr, pléroma) – vyplniť niečo úplne. Pôvodne 
používané na označenie záplat na odeve a na označenie plnej 
miery, plného množstva niečoho, či dokonca až niečoho 
pretekajúceho. Ježiš je touto plnosťou, lebo „v ňom telesne 
prebýva celá plnosť božstva (tó pléroma tes theótetos)“ 
(Kol 2,9 SSV) – preto aj Kristus „napĺňa všetko vo všetkom“, 
lebo veď „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo 
nič z toho, čo povstalo.“ (Jn 1,3 SSV); 

• a teraz táto plnosť božstva prebýva v Cirkvi, pretože ona je 
Jeho Telom, je Kristom! Ona JE PLNOSŤOU KRISTA! 
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Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti 
a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 Nech 
osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, 
aká je nádej z jeho povolania, aké 
bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo 
svätých, 19 a aká nesmierne veľká je 
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dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z 
mŕtvych a v nebi posadil po svojej 
pravici 21 nad každé kniežatstvo, 
mocnosť, silu a panstvo a nad každé 
iné meno, ktoré možno vysloviť nielen 
v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 
Všetko mu položil pod nohy a jeho 
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23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, 
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Jeho ustanovil za Hlavu Cirkvi, ktorá je Jeho Telom… – toto je 
konečne záver Pavlovej schémy Evanjelia: 

• Boh všetko uskutočňuje V KRISTOVI 

• a Kristus je CIRKVOU – čiže CIRKEV je tým miestom, kde Boh 
uskutočňuje svoj plán, ktorý si zaumienil uskutočniť ešte pred 
stvorením sveta. A aby sme o tom ani na okamih 
nepochybovali, že to tak je, charakterizuje Cirkev slovami: 

ktorá je… plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom –  

• plnosť (gr, pléroma) – vyplniť niečo úplne. Pôvodne 
používané na označenie záplat na odeve a na označenie plnej 
miery, plného množstva niečoho, či dokonca až niečoho 
pretekajúceho. Ježiš je touto plnosťou, lebo „v ňom telesne 
prebýva celá plnosť božstva (tó pléroma tes theótetos)“ 
(Kol 2,9 SSV) – preto aj Kristus „napĺňa všetko vo všetkom“, 
lebo veď „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo 
nič z toho, čo povstalo.“ (Jn 1,3 SSV); 

• a teraz táto plnosť božstva prebýva v Cirkvi, pretože ona je 
Jeho Telom, je Kristom! Ona JE PLNOSŤOU KRISTA! 

Máme tu teda posledný bod Pavlovho Evanjelia: 
• Pavol ohlasuje BOŽIU MILOSŤ, ktorej zmyslom a cieľom je urobiť 
život človeka nádherným, krásnym, opravdivým Životom, 

• darovanú nám v JEŽIŠOVI KRISTOVI, 

• v ktorom nám Boh ODPÚŠŤA naše hriechy a VYKUPUJE NÁS z 
našich hriechov a starého života, 

• aby nás JEDNOTOU S KRISTOM  

• priviedol k OSLÁVENIU S KRISTOM, k zbožšteniu v Kristovi 

• a to tým, že PRÍJMEME DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je Kristovým 
Duchom 

• a NECHÁME SA NÍM VČLENIŤ DO CIRKVI, ktorá je plnosťou Krista a 
v ktorej sa stávame Kristom – a v nej sa všetko toto uskutočňuje: 
„"Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!„ A v duchu ma 
preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, 
ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou.“ (Zjv 21,9-
11 SSV) 
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„5 on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša 
Krista stali jeho adoptovanými synmi 6 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás 
obdaroval v milovanom Synovi. 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie 
hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, 8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a 
rozumnosti, 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého 
rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v 
hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom, 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi 
predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, 12 aby 
sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 13 V ňom ste boli aj vy, keď 
ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení 
pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na 
vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. 15 Preto keď som aj ja počul o vašej 
viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, 16 neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď 
si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 17 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec 
slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 Nech osvieti oči vášho srdca, 
aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo 
svätých, 19 a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho 
mocnej sily, 20 ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po 
svojej pravici 21 nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, 
ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 Všetko mu položil pod nohy 
a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý 
napĺňa všetko vo všetkom.“ 
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K čomu konkrétne nás text pozýva? 
A ako konkrétne sa to dá uskutočniť? 
Čo si teda môžeme zobrať z týchto veršov do praxe? 




