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„Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste 
kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, 
ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme 
kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo 
chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 
4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou 
nás miluje, 5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - 
milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v 
nebi v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne 
bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Lebo 
spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich 
konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 



Aj vás, hoci ste boli 
mŕtvi pre svoje 
poklesky a hriechy, 2 v 
ktorých ste kedysi žili 
podľa ducha tohto 
sveta, podľa kniežaťa 
vzdušnej mocnosti, 
ducha, ktorý teraz 
pôsobí v neposlušných 
synoch… 4 Ale Boh, 
bohatý na 
milosrdenstvo… 5 hoci 
sme boli pre hriechy 
mŕtvi, oživil nás s 
Kristom… 6 a s ním nás 
vzkriesil a daroval 
nám miesto v nebi v 
Kristovi Ježišovi. 

ktorí ste boli mŕtvi – Pavol zjavne nehovorí o telesnej smrti, ale o smrti v 
duchovnom význame slova. Čo neznačí „nehmotnom“ (ako by to chápali 
Gréci), ale vo význame „vzťahu k Bohu“ – čiže Božieho spôsobu života. 

Mŕtvy je teda človek, ktorý nežije Boží spôsob života – porov.: „so 
zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu“ (Ef 4,18 SSV), a nežije 
ho v spoločenstve s Bohom: „Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a 
znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho 
(Ježišovom) ľudskom tele zmieril so sebou.“ (Kol 1,21-22 SSV) 

pre svoje poklesky a hriechy – zaujímavé je, že Pavol rozlišuje: 

• poklesky (gr. paraptoma) dosl. život odchyľujúci sa od toho, čo je 
považované za správne, chybný krok,… 

• hriechy (gr. hamartia) – skutok, ktorým opúšťame to, čo dobré a správne 
– a teda v prvom rade Boha: „mňa (Boha) opustili, prameň živých vôd, aby 
si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu.“ (Jer 2,13 SSV) 

ZODPOVEDÁ to obom príčinám duchovnej „mŕtvoty“: Nežili sme ako Boh (= 
poklesky) ani v spoločenstve s Bohom (= hriech: „Svetlo prišlo na svet, a 
ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Jn 3,19 SSV) 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 
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mŕtvi pre svoje 
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ktorých ste kedysi žili 
podľa ducha tohto 
sveta, podľa kniežaťa 
vzdušnej mocnosti, 
ducha, ktorý teraz 
pôsobí v neposlušných 
synoch… 4 Ale Boh, 
bohatý na 
milosrdenstvo… 5 hoci 
sme boli pre hriechy 
mŕtvi, oživil nás s 
Kristom… 6 a s ním nás 
vzkriesil a daroval 
nám miesto v nebi v 
Kristovi Ježišovi. 

ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta – Diabol, ktorý hovorí: „Potom ho 
diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a 
vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, 
komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja."“ Podobne sa 
vyjadruje Ježiš: „Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža 
sveta. Nado mnou nemá nijakú moc…“ (Joh 14:30 SSV) i Ján: „Vieme, že 
sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.“ (1Jn 5,19 SSV)  

Je kniežaťom tohto sveta, pretože svet – po opustení Boha – žije bez Boha, 
oddelene od Boha a nie podľa Boha, porov.: „Nebesia si Pán vyhradil pre 
seba, ale zem dal synom človeka.“ (Ž 115,16 SSV) – na rozdiel od dôverného 
spoločenstva Boha a človeka v Raji pred katastrofou hriechu. Patrí tak 
Diablovi, lebo zodpovedá jeho postoju vzbury, žije podľa neho a poslúcha 
ho. 

knieža vzdušnej mocnosti – „Podle antického světového názoru sahal 
vzduch od země k měsíci; pak začínala, oblast hvězdného etheru. Sídlem 
nedokonalých duchů bylo právě povětří. Stejně židovství umisťovalo 
démony do povětří.“ (Adolf Novotný) 
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Aj vás, hoci ste boli 
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pôsobí v neposlušných 
synoch… 4 Ale Boh, 
bohatý na 
milosrdenstvo… 5 hoci 
sme boli pre hriechy 
mŕtvi, oživil nás s 
Kristom… 6 a s ním nás 
vzkriesil a daroval 
nám miesto v nebi v 
Kristovi Ježišovi. 

pôsobí v neposlušných synoch 
– znova tu zaznieva motív 
neposlušnosti, ktorý je v 
pozadí a podstate hriechu: 

• človek neposlúcha Boha, búri 
sa voči Nemu – a tým Ho 
odmieta ako svojho Boha, 
odmieta spoločenstvo s Ním. 

• výsledkom je potom aj život 
nepodobný Bohu, zvrátený v 
samom svojom jadre, v samej 
svojej podstate. 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 
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pôsobí v neposlušných synoch 
– znova tu zaznieva motív 
neposlušnosti, ktorý je v 
pozadí a podstate hriechu: 

• človek neposlúcha Boha, búri 
sa voči Nemu – a tým Ho 
odmieta ako svojho Boha, 
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• výsledkom je potom aj život 
nepodobný Bohu, zvrátený v 
samom svojom jadre, v samej 
svojej podstate. 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

Neznamená to, že sme boli všetci nutne zločincami, vrahmi 
a podobne. 

Znamená to len to, že svet už zo samej svojej povahy cení a 
vyzdvihuje INÉ VECI a hodnoty a kvality, než Boh – a inak 
ani nemôže! 

• Tak, ako napríklad stroskotanec na opustenom ostrove 
porúbe sochy a popáli ich spolu s knihami, aby prežil – vec 
v civilizovanom svete považovaná za barbarstvo a 
nekultúrnosť – však nemá na výber, ak chce prežiť, z krásy 
sôch a veršov sa nenaje, ani sa nimi nezahreje; 

• takisto svet, žijúci bez Boha, musí uprednostňovať iné 
hodnoty, než sú tie Božie – a tiež nemá na výber, pretože 
bez Boha a mimo života s Bohom, mimo kontextu Neba a 
večnosti, vo svete, založenom na vzájomnom zápase či 
dokonca nepriateľstve, na súperení o majetok, o moc, o 
slávu, sú hodnoty Božieho života jednoducho 
nepoužiteľné…: 
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Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

Neznamená to, že sme boli všetci nutne zločincami, vrahmi 
a podobne. 

Znamená to len to, že svet už zo samej svojej povahy cení a 
vyzdvihuje INÉ VECI a hodnoty a kvality, než Boh – a inak 
ani nemôže! 

• Tak, ako napríklad stroskotanec na opustenom ostrove 
porúbe sochy a popáli ich spolu s knihami, aby prežil – vec 
v civilizovanom svete považovaná za barbarstvo a 
nekultúrnosť – však nemá na výber, ak chce prežiť, z krásy 
sôch a veršov sa nenaje, ani sa nimi nezahreje; 

• takisto svet, žijúci bez Boha, musí uprednostňovať iné 
hodnoty, než sú tie Božie – a tiež nemá na výber, pretože 
bez Boha a mimo života s Bohom, mimo kontextu Neba a 
večnosti, vo svete, založenom na vzájomnom zápase či 
dokonca nepriateľstve, na súperení o majetok, o moc, o 
slávu, sú hodnoty Božieho života jednoducho 
nepoužiteľné…: 

„Svet má mnoho hriechov, no jeho charakteristickým prečinom je, že sa odvažuje 
vystupovať proti Božiemu Slovu a proti Božej vôli. Kladie si nesprávne ciele a snaží sa 
ich uskutočniť. Akoby zo zásady ide nesprávnym smerom a uprednostňuje vlastný 
spôsob videnia vecí pred Božím…  

Almužny sa považujú za cnosť barbarských, polocivilizovaných či zle spravovaných 
spoločenstiev. Pôst a bdenie je detinské a hodné pohŕdania, lebo táto prax zasahuje 
do prirodzenosti, ktorá nás nabáda jesť a spať. Aj modlitba je obyčajná ľahostajnosť. 
Lepšieje, ako hovoria, priložiť ruku k dielu než zabíjať čas zbožnými želaniami, aby sa 
dielo vykonalo. Aj obhajoba určitých náuk sa považuje za zbytočnú a nezmyselnú, 
akoby bola nejaká dokonalosť či zásluha v tom, že niekto verí tomu a nie tamtomu, 
prípadne vôbec niečomu. … Služba Bohu ako taká, sa na rozdiel od služby tomuto 
svetu v žiadnom prípade neuznáva. Viera, nádej, láska a oddanosť sú len slová a ako 
náhrada Boha sa berie nejaká viditeľná modla.“ 

(John Henri kardinál Newman) 
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Aby sme dôkladne 
porozumeli tomuto 
konceptu, musíme sa 
znova pozrieť k samotným 
koreňom a princípom 
ľudského života. 



Pre Pavla – a NZ všeobecne – život znamená nie 
„existenciu“, ale istú „kvalitu“: život, ktorý 
naozaj je životom, ktorý stojí za to – nielen 
„prežívanie“, živorenie samej existencie… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Podľa modernej vedy takýto život 
obsahuje dve kvality: 

• SEBAAKTUALIZÁCIA – „byť 
najlepším možným, aký človek 
dokáže byť“ – čo je len iný termín 
pre SVÄTOSŤ; 

• ZMYSLUPLNOSŤ – slúžiť niečomu 
(v praxi niekomu) presahujúcemu, 
mimo nás, čo dáva zmysel našej 
existencii – a to je len iný termín 
pre LÁSKU v zmysle NZ „agapé“ 



Z minulého stretnutia už vieme, že 
SVÄTOSŤ je ovocím LÁSKY: 

• V MORÁLNOM ZMYSLE: 
milujeme – a preto úplne 
„zabúdame“ na seba – stávame sa 
nesebeckými – a teda aj prostými 
zla, ktoré je vždy ovocím sebectva 
a pýchy; 

• V ZMYSLE DOKONALOSTI: túžime 
byť najlepší možní, aby sme do 
služby milovanému mohli vložiť to 
najlepšie, čo vieme a dokážeme. 
Dokonca aj keby nám niečo stačilo 
ako dosť dobré – v láske sa s tým 
nikdy nevieme uspokojiť, láska 
vždy túži dať to najlepšie, čoho je 
schopná. 



„My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“  
(1Jn 4,19 SSV) 

Skúsenosť ukazuje, že vo vzťahu k 
Bohu, ktorý nás miluje ako prvý 
zadarmo, bezvýhradne a 
bezpodmienečne krajnou láskou, 
až na smrť,… 

… sme aj my schopní UVERIŤ Jeho 
láske – a následne ZABUDNÚŤ na 
seba, zanechať pýchu, sebectvo, 
strach,… a začať skutočne MILOVAŤ 
a tým nastúpiť v Bohu a s Bohom 
aj cestu SVÄTOSTI a teda 
opravdivého PLNÉHO ŽIVOTA! 



„… lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“  
(Jn 15,5 SSV) 

Rovnako, ako tá istá 
skúsenosť ukazuje, že bez 
Boha a mimo Boha – nech už 
Ho našiel kdekoľvek a 
akokoľvek, v kresťanstve, či 
mimo neho – sa zatiaľ nikdy, 
nikomu a nikde v celých 
dejinách ľudstva nič 
podobné nepodarilo… 
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Kristom… 6 a s ním nás 
vzkriesil a daroval 
nám miesto v nebi v 
Kristovi Ježišovi. 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

Presne toto má teraz na mysli 
Pavol: 
Ak žijeme v hriechu, sme MŔTVI:  

• síce telesne, fyzicky „prežívame“,  

• ale nášmu životu chýba oná kvalita 
„blaženosti“, ktorá je charakteristická pre Boží 
život. To, čo žijeme, tak už nie je život, ale len 
predohra smrti, jej prvá fáza… 
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oživil nás… – Boh je podmienkou toho, aby náš život mal kvalitu 
opravdivého života: 

• „My milujeme, pretože on prvý miloval nás,“  (1Jn 4,19 SSV) hovorí Ján 
Evanjelista a tým vyjadruje, že jedine ako odpoveď na bezpodmienečnú a 
krajnú Božiu lásku (a podporovaní Duchom Svätým) sa dokážeme odhodlať 
k aj my k rovnakému kroku lásky.  

VÝSLEDKOM je dokonalý Boží život v dokonalom blaženom Božom 
spoločenstve Trojice: „Milosťou krstu sme „v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého“ (Mt 28, 19) povolaní mať účasť na živote Najsvätejšej Trojice „tu 
na zemi v temnote viery a po smrti vo večnom svetle“.“ (KKC 265) 

• BEZ BOHA naša láska bude vždy viac-menej obmedzená, viac-menej 
sebecká – a teda aj naša „svätosť“ opravdivou svätosťou nebude. Budeme 
sa javiť ako „spravodliví“ podľa meradiel sveta a možno meradiel Zákona – 
ale nie podľa meradiel Boha.  

VÝSLEDKOM  bude, že ani náš život nebude opravdivo blažený – a teda nás 
nedokáže úplne naplniť – a teda nás časom omrzí, zunuje… – premení sa na 
nudu… – a ako naznačil Blaise Pascla, nuda je tým, čo spolutvorí preliatie 
PEKLA…  
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s Kristom… – Toto je nesmierne dôležité vyjadrenie!!! A hneď zistíme, 
prečo! 

• KRISTOV ŽIVOT – obsahoval tie kvality, ktoré sú podstatou Božieho života: 

bol SVÄTÝ: „…Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.“ 
(1Pt 1,19 SSV) 

bol LÁSKA: „Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do 
krajnosti.“ (Jnh 13,1 SSV) 

Jeho život, založený na svätosti a láske – prejavujúcej sa vernosťou Bohu až 
do krajnosti, až na kríž! – nakoniec viedol k Jeho osláveniu: „A keď je Boh 
oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.“ 
(Jn 13,32 SSV) 

• TOTO JE CESTA AJ PRE NÁS – Ježiš hovorí, že ak budeme žiť a konať ako 
On, dosiahneme aj ten istý výsledok, ako On: „Ja som cesta, pravda a život. 
Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6 SSV), „Ak mi niekto slúži, nech 
ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne 
slúžiť, toho poctí Otec.“ (Jn 12,26 SSV), resp. Zjavenie: „Tí nasledujú 
Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a 
Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.“ (Zjv 14,4-5 SSV) 
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• TAKTO TO VNÍMA AJ PAVOL – že Kristus svojim životom, myslením, 
postojmi… celým sebou načrtol a vytýčil cestu, ktorou aj my môžeme 
dosiahnuť spásu, čiže oslávenie s Kristom: 

- „Ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, 
ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.“ (Rim 8,17 SSV) 

- „Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu 
budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s 
ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili 
hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s 
Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.“ (Rim 6,5-8 SSV) 

- „Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus 
miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej 
vône!“ (Ef 5,1-2 SSV) 

Podobne apoštol Peter: 

- „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho 
šľapajach.“ (1Pt 2,21 SSV) 

A apoštol Ján: 

- „Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.“ (1Jn 2,6 SSV) 



Aj vás, hoci ste boli 
mŕtvi pre svoje 
poklesky a hriechy, 2 v 
ktorých ste kedysi žili 
podľa ducha tohto 
sveta, podľa kniežaťa 
vzdušnej mocnosti, 
ducha, ktorý teraz 
pôsobí v neposlušných 
synoch… 4 Ale Boh, 
bohatý na 
milosrdenstvo… 5 hoci 
sme boli pre hriechy 
mŕtvi, oživil nás s 
Kristom… 6 a s ním nás 
vzkriesil a daroval 
nám miesto v nebi v 
Kristovi Ježišovi. 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

Ak chceme byť spoludedičmi 
Krista v jeho sláve a blaženosti, 
musíme si aj my osvojiť úplne a dôkladne 
Kristov život, postoje a osobnosť…: 

„Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu 
budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. (Rim 6,5 SSV) 

• prvým krokom je UVERENIE Kristovi ako osobe 
a Jeho Evanjeliu o novom Živote; 

• druhým potom OBRÁTENIE, v ktorom viera 
prináša svoje ovocie. 



„(Dobrí ľudia) odpustia tvoje slabosti. Radi 
ťa privítajú vo svojom kruhu. Ale ak sa 
k nim pridáš, nedokážeš porozumieť tomu, 
o čom sa medzi sebou rozprávajú. 
Nebudeš mať tú skúsenosť, ktorá ich spája 
dohromady. Ostaneš vydedencom – nie 
preto, že by tak chceli oni, ale preto, že ty 
si neprešiel tou cestou, ktorá by ťa mohla 
naučiť byť jedným z nich. Budeš sa cítiť, 
akoby ťa niekto vyhnal z prekrásnej 
záhrady, ale ten, kto ťa vyhnal, budeš ty 
sám. A predsa budeš za toto ďalej 
obviňovať ich, označovať ich za tých, ktorí 
ťa odsudzujú, ktorí nevedia odpúšťať, 
dokonca aj vtedy, ak to bude tvoja vlastná 
bolesť a zatrpknutosť, ktorá ťa odsúdi, 
tvoje pohŕdanie ich čnosťami, ktoré ťa robí 
cudzincom v zemi, ktorá mohla byť tvojim 
domovom.“  

(Tales of Alvin Maker) 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

Práve v tomto 
spočíva Peklo: 

• AK nežijeme Kristovu lásku, 
prejavujúcu sa osobnou svätosťou a 
vo vzťahu k iným službou až po 
položenie života za všetkých; 

• POTOM ani nedokážeme prežívať 
pocit blaženosti a vnútornej radosti, 
ktorými takáto čistá a číra láska a 
svätosť napĺňajú vnútro človeka – a 
tým v ňom sprítomňujú nebo a jeho 
blaženosť! 



Aj vás, hoci ste boli 
mŕtvi pre svoje 
poklesky a hriechy, 2 v 
ktorých ste kedysi žili 
podľa ducha tohto 
sveta, podľa kniežaťa 
vzdušnej mocnosti, 
ducha, ktorý teraz 
pôsobí v neposlušných 
synoch… 4 Ale Boh, 
bohatý na 
milosrdenstvo… 5 hoci 
sme boli pre hriechy 
mŕtvi, oživil nás s 
Kristom… 6 a s ním nás 
vzkriesil a daroval 
nám miesto v nebi v 
Kristovi Ježišovi. 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

v Kristovi Ježišovi… – čiže v CIRKVI, v jej spoločenstve, pretože presne toto 
nám už Pavol vysvetlil: 

• Boh nám všetko dáva v Kristovi, 

• a Kristus sa nám dáva v Tele Cirkvi, ktorú si pridružil, s ktorou sa stotožnil 
a v ktorej je prítomný On sám a s Ňom plnosť Jeho božstva i plnosť Jeho 
Moci a sily i milosti. 

Pavol teraz ide ešte ďalej hovorí (v minulom čase!!!): 

• Boh nás už oživil – pravda, ak žijeme s Kristom a s Ním ideme cestou 
Života – takto nazýva kresťanstvo už najstarší mimobiblický spis Didaché: 
„Existujú dve cesty, cesta života a cesta smrti.“ (Didaché 1,1); 

• Tým nás Boh už vzkriesil k novému životu – a vzkriesenie („vykúpenie“) 
tela je už len záverečnou „formalitou“, ktorou sa to už len zavŕši. 

• Boh nám už daroval miesto v Nebi… 
 … a toto Nebo je v Kristovi Ježišovi, čiže v Cirkvi! Ona je prvotinou Neba tu, 
na zemi, porov.: „Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z 
ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez 
škvrny.“ (Zjv 14,3-5 SSV) 



? ! i 
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Čím nás text oslovil? 

K čomu nás pozýva? 

Čo by sme si sami sebe doporučili v 
praxi urobiť? A ako by sa to dalo? 

Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a 
hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha 
tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, 
ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch… 
4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo… 5 hoci sme 
boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom… 6 a s 
ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v 
Kristovi Ježišovi. 



i 

Cítite sa v spoločenstve našej 
farnosti ako v Nebi? 

Ak nie – potom to znamená, že ešte asi nie 
sme Cirkvou, čiže sme nevytvorili z našej 
strany podmienky na to, aby sa do nášho 
spoločenstva mohla vteliť! 

A potom otázka znie: Čo s tým urobíme? 
Lebo to je smrteľne vážna vec!!! 

„Nie, nemýli sa ten, kto tvrdí dokonca aj toto; 
pretože Cirkev je nebeská a nie je ničím iným ako 
nebom.“ 

(Sv. Ján Zlatoústy) 



5 hoci sme boli pre 
hriechy mŕtvi, oživil nás 
s Kristom - milosťou ste 
spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch 
nesmierne bohatstvo 
svojej milosti dobrotou 
voči nám v Kristovi 
Ježišovi. 8 Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; 
a to nie je z vás, je to 
Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme 
jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme 
ich konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

milosťou ste spasení… – znova si pripomeňme, že slovo „milosť“ značí 
niečo, čo je veľkodušne darované, aby to náš život urobilo krásnym, 
hodnotným, skvelým… 

ZBOŽŠTENIE je takýmto darom Boha: 

• Uskutočňuje sa v spoločenstve s Bohom – bez toho, aby sa nám Boh v 
Kristovi úplne celý daroval, by bolo nemožné; 

• Uskutočňuje sa v láske a svätosti – bez toho, aby Boh prvý miloval nás a 
bez podpory Ducha Svätého, ktorý v nás túto lásku rozlieva („Božia láska 
je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ 
(Rim 5,5 SSV)), by bolo úplne nemožné, aby sme dokázali dokonalo 
milovať a vďaka tomu sa stať dokonalo svätými a prežívať blaženosť, 
ktorú takáto láska a svätosť v človeku vyvoláva. 

• Samotné odpustenie a vykúpenie je Božím darom – ak by to Boh 
neurobil, oba predchádzajúce body by neboli možné! 

• Nakoniec bez toho, aby nás Boh stvoril a dal nám rozum a vôľu a potom 
nás oslovil,… by nebolo nič z toho takisto možné: „Veď kto ti dáva 
vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal?“ (1Kor 4,7 SSV) 



5 hoci sme boli pre 
hriechy mŕtvi, oživil nás 
s Kristom - milosťou ste 
spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch 
nesmierne bohatstvo 
svojej milosti dobrotou 
voči nám v Kristovi 
Ježišovi. 8 Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; 
a to nie je z vás, je to 
Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme 
jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme 
ich konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

to nie je z vás… – nič z toho, čo sme práve spomenuli, nie je získané 
nejakou našou zásluhou: 

• Uskutočňuje sa v spoločenstve s Bohom – ale žiaden ľudský život, žiadne 
skutky, ani tie sebahrdinskejšie, nemajú takú hodnotu, aby vyvážili Boha 
samotného. Nemôžeme si nijako Boha kúpiť, nemáme nič, čo by sme Mu 
mohli dať a povedať: Pozri, toto je čosi, čo nemáš a čo je tak vzácne, že sa 
rád staneš našim vlastníctvom, len aby si to od nás získal…  

• Uskutočňuje sa v láske a svätosti – bez toho, aby Boh prvý miloval nás 
by bolo úplne nemožné, aby sme dokázali dokonalo milovať a vďaka 
tomu sa stať dokonalo svätými a prežívať blaženosť, – takže Božia láska 
nie je odpoveďou na našu lásku a svätosť, akoby si Boh v nás zamiloval 
niečo, čo sa Mu páči a čo Mu stojí za to, aby nás pre našu krásu a skvelosť 
miloval a daroval sa nám. 

• Samotné odpustenie a vykúpenie je zase Božím darom – nijako a ničím 
si nemôžeme kúpiť a zaslúžiť Kristovo utrpenie, podstúpené tým, že vzal 
na seba všetky naše hriechy a aj všetky ich následky! 

• Nakoniec bez toho, aby nás Boh stvoril a dal nám rozum a vôľu a potom 
nás oslovil,… a to predtým, než sme vôbec začali jestvovať, nieto si to 
nejako kúpiť, či zaslúžiť. 



5 hoci sme boli pre 
hriechy mŕtvi, oživil nás 
s Kristom - milosťou ste 
spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch 
nesmierne bohatstvo 
svojej milosti dobrotou 
voči nám v Kristovi 
Ježišovi. 8 Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; 
a to nie je z vás, je to 
Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme 
jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme 
ich konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

nie zo skutkov… – aby sme pochopili, čo má Pavol na mysli, musíme si 
všimnúť rozlíšenie, ktoré v slovenskom preklade NZ zaniklo: 

 „nie zo skutkov…“ – Pavol používa slovo ergon, ktoré znamená skutok v 
zmysle práce, ktorá bola vykonaná – a teda by mohla byť aj po práve 
zaplatená.  

Vysvetľuje teda, že my sme pre Boha nevykonali žiadnu prácu, za ktorú by 
sme si mohli nárokovať nejakú odmenu, dokonca samotnú spásu, čiže 
zbožštenie sa v Bohu. Ak nám toto všetko Boh dáva, tak len a jedine ako 
dar svojej milosti, úplne zadarmo, úplne nezaslúžene, len a jedine na 
základe svojej dobroty voči nám (gr. chrestotes – vľúdnosť, láskavosť, 
dobrosrdečnosť, prajnosť, dobrota). 

Pavol ešte zvyčajne má na mysli osobite „skutky podľa zákona“ –  

• či už v zmysle toho: „Dodržal som zákon, prikázania,… zaslúžim si za 
odmenu spásu“ (ako keby naša poslušnosť dačo Bohu dávala a vytvárala 
tak u Neho voči nám nejakú podlžnosť),  

• alebo dokonca v zmysle, že samotné dodržanie Zákona a z neho plynúca 
spravodlivosť podľa Zákona by sami osebe mohli nejako získať, či 
spôsobiť, či navodiť spásu a Boží život! 



5 hoci sme boli pre 
hriechy mŕtvi, oživil nás 
s Kristom - milosťou ste 
spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch 
nesmierne bohatstvo 
svojej milosti dobrotou 
voči nám v Kristovi 
Ježišovi. 8 Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; 
a to nie je z vás, je to 
Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme 
jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme 
ich konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

nie zo skutkov… – aby sme pochopili, čo má Pavol na mysli, musíme si 
všimnúť rozlíšenie, ktoré v slovenskom preklade NZ zaniklo: 

 „nie zo skutkov…“ – Pavol používa slovo ergon, ktoré znamená skutok v 
zmysle práce, ktorá bola vykonaná – a teda by mohla byť aj po práve 
zaplatená.  

Vysvetľuje teda, že my sme pre Boha nevykonali žiadnu prácu, za ktorú by 
sme si mohli nárokovať nejakú odmenu, dokonca samotnú spásu, čiže 
zbožštenie sa v Bohu. Ak nám toto všetko Boh dáva, tak len a jedine ako 
dar svojej milosti, úplne zadarmo, úplne nezaslúžene, len a jedine na 
základe svojej dobroty voči nám (gr. chrestotes – vľúdnosť, láskavosť, 
dobrosrdečnosť, prajnosť, dobrota). 

Pavol ešte zvyčajne má na mysli osobite „skutky podľa zákona“ –  

• či už v zmysle toho: „Dodržal som zákon, prikázania,… zaslúžim si za 
odmenu spásu“ (ako keby naša poslušnosť dačo Bohu dávala a vytvárala 
tak u Neho voči nám nejakú podlžnosť),  

• alebo dokonca v zmysle, že samotné dodržanie Zákona a z neho plynúca 
spravodlivosť podľa Zákona by sami osebe mohli nejako získať, či 
spôsobiť, či navodiť spásu a Boží život! 

„Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním 
ospravedlnený nijaký človek.“  

(Rim 3,20 SSV) 

„Vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa 
zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista.“  

(Gal 2,16 SSV) 

„… na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho 
kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do 
horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je 
v zákone, žil som bezúhonne. … Ale čo mi bolo ziskom, kvôli 
Kristovi pokladám za stratu. … aby som získal Krista … a našiel 
sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s 
tou, ktorá je skrze vieru v Krista - spravodlivosťou z Boha, 
založenou na viere.“ 

 (Flp 3,5-9 SSV) 



5 hoci sme boli pre 
hriechy mŕtvi, oživil nás 
s Kristom - milosťou ste 
spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch 
nesmierne bohatstvo 
svojej milosti dobrotou 
voči nám v Kristovi 
Ježišovi. 8 Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; 
a to nie je z vás, je to 
Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme 
jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme 
ich konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

 „Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy 
odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Mt 16,27 SSV) – tu je použité slovo 
praxis, ktoré značí skutky skôr v zmysle návykov konania, či dokonca 
nejakej funkcie, ktorú vykonávame trvalo a s trvalou zodpovednosťou. 
Ide teda v podstate o životný štýl, o náš bežný, štandardný spôsob života. 

Skutky v tomto význame – čiže prax života, štýl života – sú potom kľúčovo 
dôležité: 

- Ak žijeme ako Boh, žijeme ako Boh – a teda aj môžeme prežívať to, čo 
prežíva Boh sám v sebe a z Božej milosti to nielen s Jeho pomocou 
dosahujeme, ale to môžeme aj žiť v Trojičnom spoločenstve Boha a 
dokonca naveky! 

- Ak ale nežijeme ako Boh – potom nielenže nemôžeme prežívať to, čo 
prežíva Boh, Jeho blaženosť, ale ani nedokážeme žiť v spoločenstve s 
Bohom, pretože hoci On sa nám ponúka a dáva, nám pripadá cudzí, 
nepriateľský, odporujúci nášmu životu, postojom, návykom, konaniu,… a 
preto ho úplne samozrejme odmietame – a tým odsudzujeme sami seba! 



5 hoci sme boli pre 
hriechy mŕtvi, oživil nás 
s Kristom - milosťou ste 
spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch 
nesmierne bohatstvo 
svojej milosti dobrotou 
voči nám v Kristovi 
Ježišovi. 8 Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; 
a to nie je z vás, je to 
Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme 
jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme 
ich konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

stvorení v Kristovi Ježišovi… – uverením a prijatím Ducha Svätého sa tak 
uskutočňuje premena, o ktorej hovorí už Ježiš: 

„"Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, 
nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a 
čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: 
Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, 
ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa 
narodil z Ducha.““ (Jn 3,5-8 SSV) 

Pavol prirovnáva premenu, ktorá sa pritom deje, k úplne novému 
stvoreniu človeka: 

• „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a 
nastalo nové.“ (2Kor 5,17 SSV) 

• „Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.“ 
(Gal 6,15 SSV) 

Z NAŠEJ STRANY takáto premena vyžaduje, samozrejme, túžbu, vieru a 
spoluprácu: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a 
nech pije.“ (Jn 7,37 SSV) a „s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.“ 
(Flp 2,12 SSV) 



5 hoci sme boli pre 
hriechy mŕtvi, oživil nás 
s Kristom - milosťou ste 
spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch 
nesmierne bohatstvo 
svojej milosti dobrotou 
voči nám v Kristovi 
Ježišovi. 8 Lebo spasení 
ste milosťou skrze vieru; 
a to nie je z vás, je to 
Boží dar: 9 nie zo 
skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme 
jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre 
dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme 
ich konali.“ 

Ef 2,1-10 – spasení ste z milosti a vierou 

stvorení… pre dobré skutky, aby sme ich konali… – Pavol znova používa 
slovo ergon, práca. Vyjadruje tým, že: 

• ŽIADNE SKUTKY, žiadna práca, či diela, ktoré sme vykonali, nám nemôžu 
získať ani zaslúžiť milosť spásy, ktorá je a ostane čírym Božím darom, 
darovaným z Božej lásky a dobroty úplne zadarmo; 

• NA DRUHEJ STRANE ale spása = žiť Božím životom = nová životná praxis, 
prejavujúca sa v nových skutkoch, ergon, ktoré v rámci tohto nového 
života konáme – a bez toho by viera v Krista bola úplne márna a 
zbytočná: „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá 
skutky? Môže ho taká viera spasiť? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak 
je mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2,14.26 SSV) 

Na toto naráža aj Pavol, keď píše: „aby som získal Krista … a našiel sa v 
ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je 
skrze vieru v Krista - spravodlivosťou z Boha, založenou na viere.“ (Flp 3,5-
9 SSV) 

• Odhadzuje postoj farizeja „som spravodlivý človek podľa Zákona, nič mi 
nechýba“, ktorý ale v sebe nemá Boží život a ani ho nemôže dať – ale len 
preto, aby sa nechal úplne premeniť v Krista a získal tak opravdivú 
svätosť, čiže „spravodlivosť z Boha“ spočívajúcu v podobnosti s Bohom a  

jednote s Bohom – a ku ktorej sa dá ísť jedine 
uverením Bohu! 
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Čím nás text oslovil? 

K čomu nás pozýva? 

Čo by sme si sami sebe doporučili v 
praxi urobiť? A ako by sa to dalo? 

5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s 
Kristom - milosťou ste spasení - 7 aby ukázal v 
budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej 
milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z 
vás, je to Boží dar: 9 nie zo skutkov, aby sa nik 
nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil 
Boh, aby sme ich konali.“ 



Na pozadí tohto textu si 
môžeme znova 
pripomenúť pokušenie 
spoliehať sa na 

FALOŠNÚ NÁDEJ. 



Už sme tu použili termín CUKRÍKOVÉ KRESŤANSTVO: 

• SPÁSA ako „cukrík za odmenu“ – niečo (vec, miesto, 
možno stav,…), ktorý Boh môže ľubovoľne dať hocikomu, 
bez ohľadu na to, aký dotyčný človek je. 

V praxi ju potom dáva ako odmenu tým, ktorí splnia nejaké 
Ním dané podmienky: Uveria v Krista ako svojho 
„osobného spasiteľa“ (protestantská verzia), alebo si plnia 
všetky náboženské povinnosti („katolícka“ verzia), alebo 
patria do „pravej Božej organizácie“, chodia od domu k 
domu a zvestujú Jehovu (jehovistická verzia) a pod. 

• PEKLO je potom „bič za trest“ – tiež niečo, čo nadeľuje 
Boh komu ako chce a tých, ktorí nesplnia Jeho podmienky, 
bude za trest naveky trestať Peklom. 



JEDNOU Z JEHO FORIEM je aj viera v 

„spásu bez skutkov“ 
• buď v podobe viac protestantskej: „Ak som uveril v Krista 
ako Spasiteľa, už som spasený človek – a žiadne skutky, či 
hriechy, ktoré som popáchal, na tom už nič nezmenia, 
pretože Kristus mi získal odpustenie od všetkých minulých, 
prítomných aj budúcich hriechov a ja som Mu uveril a tým 
som vierou získal spásu! Keď zomriem, Boh ma neodsúdi za 
moje hriechy do Pekla, kam by som inak patril, ale odpustí 
mi a dokonca ma príjme do Neba!“ 

• alebo v podobe viac „katolíckej“: „Veď už sa hádam nad 
nami nejako Pán Boh zmiluje. Veď On je dobrý, On nás už 
len hádam nezatratí v Pekle, však nie sme hádam až takí 
zlí…“ 



JEDNOU Z JEHO FORIEM je aj viera v 

„spásu bez skutkov“ 
• buď v podobe viac protestantskej: „Ak som uveril v Krista 
ako Spasiteľa, už som spasený človek – a žiadne skutky, či 
hriechy, ktoré som popáchal, na tom už nič nezmenia, 
pretože Kristus mi získal odpustenie od všetkých minulých, 
prítomných aj budúcich hriechov a ja som Mu uveril a tým 
som vierou získal spásu! Keď zomriem, Boh ma neodsúdi za 
moje hriechy do Pekla, kam by som inak patril, ale odpustí 
mi a dokonca ma príjme do Neba!“ 

• alebo v podobe viac „katolíckej“: „Veď už sa hádam nad 
nami nejako Pán Boh zmiluje. Veď On je dobrý, On nás už 
len hádam nezatratí v Pekle, však nie sme hádam až takí 
zlí…“ 

„Buď hriešnik a smelo hreš, ale ešte smelšie ver a raduj sa v 
Kristovi… žiaden hriech nás nemôže oddeliť od Baránka, ani 
keby som smilnil a vraždil tisíckrát za deň!“  

(Martin Luther, List Melanchtonovi, 1. 8. 1521) 

„Pamätám si, ako som sa tešila, keď som raz na univerzite 
počula istého katolíckeho kňaza povedať, že diabol ani peklo 
neexistuje. Takúto informáciu som už dávno chcela počuť. Hneď 
som si pomyslela: Ak neexistuje diabol ani peklo, potom všetci 
prídeme do neba. Už som nemala viac dôvod báť sa zhrešiť. 
Keďže všetci budú spasení a pôjdu do neba, mohla som robiť 
všetko, čo sa mi zachcelo.“ 

(Dr. Gloria Polo) 



Aj keď je takáto teória iste ľúbivá a príjemná a pekná na 
počutie a umožňuje nám bez strachu hrešiť, bez obáv byť 
priemernými a uspokojovať sa so svetským spôsobom 
života, či dokonca bez strachu opustiť Krista a rezignovať na 
celé kresťanstvo – „ak spása pred trestom za porušenie 
Božích zákonov nemôže byť získaná dobrými skutkami, 
potom nemôže byť ani stratená zlými skutkami. Naše skutky 
nehrajú žiadnu úlohu ani pri získavaní ani pri udržiavaní 
spasenia … Spasenie je plné odpustenie z milosti, večný život 
je zvláštnou prémiou k tomu pridanou.“ (kazateľ Dave Hunt), 
resp.: „končím s křesťanstvím. Vím, že až zemřu, půjdu do 
nebe, ale teď celou tuhle hádanku vzdávám.‘“ (kazateľ Stone 
Dan); 

predsa je výsledkom tragického a smrteľne nebezpečného 
nerozlišovania pojmov „skutky“ v NZ. 



„Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: “Poďte, požehnaní môjho 
Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo 
som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som 
pocestný a pritúlili ste ma; … Vtedy mu spravodliví povedia: “Pane, a kedy sme 
ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? … Kráľ 
im odpovie: “Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili.““ 

 (Mt 25,34-40 SSV) 

• Ani slovo o „uverení v Krista“ 

• dotyční dokonca ani netušili, že svojim konaním sa nejako 
dotýkajú Krista a súvisí s Kristom, sú z toho úplne paf; 

• o ich spáse tak rozhoduje len a jedine ich praxis, ktorú 
konali z lásky, bez vidiny nejakej spásy a odmeny,… 

• … ktorá ich ale pripodobnila Kristovi a uviedla do 
dôverného spoločenstva s Kristom – hoci o tom počas 
svojho života ani netušili. 



„ Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale 
iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň 
povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v 
tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” 
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate 
neprávosť! 

 (Mt 7,21-23 SSV) 

• Títo ľudia sú, naopak, veriaci kresťania. 

• Poznajú Krista, uctievajú Ho ako svojho Pána, 
prorokujú v Jeho Mene, konajú dokonca v Jeho Mene 
znamenia a zázraky. 

• Chýba im ale praxis nového Života – nevyzliekli sa zo 
starého človeka, neobliekli si nového človeka, 
stvoreného podľa Boha (porov. Kol 3,9n)… 

• … a preto ostávajú zatratení NAPRIEK VIERE v Krista 
– ale na základe toho, že „konajú (gr. ergazomai) 
neprávosť“! 
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„ 11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás 
volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez 
Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez 
nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli 
kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch 
urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 
tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch 
vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v 
sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval 
pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme 
obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale 
ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Ste postavení na základe 
apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom 
celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy 
vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.“ 

Ef 2,11-22 – zjednotení v Kristovi – v Cirkvi 



„11 Preto 
pamätajte, že 
kedysi ste boli 
pohanmi podľa 
tela a 
neobrezancami 
vás volali tí, čo sa 
nazývajú 
obrezanými rukou 
na tele, 12 lebo v 
tom čase ste boli 
bez Krista, mimo 
izraelského 
spoločenstva, bez 
účasti na 
zmluvách s 
prisľúbením, bez 
nádeje a bez Boha 
na svete.“ 

Ef 2,11-22 – zjednotení v Kristovi – v Cirkvi 

boli ste pohanmi a neobrezancami vás volali… – Pavol naráža na pôvodné 
rozdelenie, keby 

• Židia delili celý svet na „Izrael“, ktorý je Pánovým ľudom – a na „národy“ 
(gojjim), ktoré nepatria Bohu, sú nepriateľmi Boha a Izraela – a očakávali 
Mesiáša, ktorý porazí národy, oslobodí Izrael a urobí Izraelitov pánmi 
sveta. 

Možno nie všetci zastávali túto predstavu v celej jej plnosti (a ktorej sám 
Starý Zákon na mnohých miestach výslovne odporuje) – ale táto 
mentalita tam bola, porov. napr.: „My sme rodení Židia, nie hriešni 
pohania“ (Gal 2,15 SSV) 

• Pohania zase mnohí židovstvom opovrhovali: „Z písomnosti tých čias 
vieme, že Rimania nemali Židov v láske, ba dokonca nimi opovrhovali.“ 
(Ľubomír Stanček) 

• PAVOL konštatuje objektívny fakt, že ako pohania boli Efezania v prvom 
rade oddelení od Boha i od Krista (v ktorého ešte neuverili) – a tým aj od 
Židov, ktorí už Boha poznali, poznali Boží Zákon a očakávali Mesiáša, 
Krista. 



„ 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa 
teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, 
stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 
Veď on je náš pokoj! On z oboch 
urobil jedno a vo svojom tele 
zbúral medzi nimi múr rozdelenia, 
nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil 
zákon prikázaní, spočívajúci v 
nariadeniach, aby v sebe z tých 
dvoch vytvoril jedného nového 
človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v 
jednom tele skrze kríž v sebe 
samom zabil nepriateľstvo a 
zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a 
zvestoval pokoj vám, čo ste boli 
ďaleko, a pokoj tým, čo boli 
blízko; 18 lebo skrze neho máme 
obaja v jednom Duchu prístup k 
Otcovi.“ 

Ef 2,11-22 – zjednotení v Kristovi – v Cirkvi 

v Kristovi ste sa stali blízkymi… – Samotné vyvolenie Izraela bolo 
len prípravou – vojaci by povedali „predmostím“ – pre Boží 
frontálny útok, zásadnú ofenzívu, ktorou Boh berie útokom celý 
svet – a to v Kristovi a v akte zoslania daru Ducha Svätého. 

Od tej chvíle oddelenie Izraela stráca zmysel – a Božia spása sa 
rozlieva do celého sveta: „"Primálo je, keď si mi služobníkom, aby 
si zbudoval Jakubove kmene a priviedol späť zachránených 
Izraela: ustanovím ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou 
spásou až do končín zeme!“ Toto hovorí Pán, vykupiteľ Izraela, 
jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opovrhujú, ktorým národ 
pohŕda, služobníkovi vládcov: "Králi uvidia a vstanú, kniežatá sa 
budú skláňať kvôli Pánovi, ktorý je verný, Svätému Izraela, ktorý 
ťa vyvolil.““ (Iz 49,6-7 SSV) 

Izrael, či pohania – odteraz už záleží len na jedinom a tým je 
KRISTUS. Jeden i druhý sú povolaní UVERIŤ Kristovi a V ŇOM 
získať, prijať dar Božieho života. 

Kto uverí, je Bohu blízky – jedno, či Žid, alebo pohan. Kto neuverí, 
ostáva vzdialený – jedno, či Žid, alebo pohan. 



„ 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa 
teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, 
stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 
Veď on je náš pokoj! On z oboch 
urobil jedno a vo svojom tele 
zbúral medzi nimi múr rozdelenia, 
nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil 
zákon prikázaní, spočívajúci v 
nariadeniach, aby v sebe z tých 
dvoch vytvoril jedného nového 
človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v 
jednom tele skrze kríž v sebe 
samom zabil nepriateľstvo a 
zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a 
zvestoval pokoj vám, čo ste boli 
ďaleko, a pokoj tým, čo boli 
blízko; 18 lebo skrze neho máme 
obaja v jednom Duchu prístup k 
Otcovi.“ 

Ef 2,11-22 – zjednotení v Kristovi – v Cirkvi 

On (Kristus) je náš pokoj… – nielen v zmysle zmierenia, ale aj v 
zmysle Božieho pokoja, čiže zavŕšenia: V KRISTOVI sa završuje 
celé Božie dielo: zmierenie človeka s Bohom, zmierenie ľudí v 
Bohu navzájom, zbožštenie, spasenie, Nebo… BOŽÍ SABAT, Boží 
pokoj! 

zbúral múr rozdelenia, nepriateľstvo – ako sme už spomenuli o 
vzťahoch Židov a pohanov. 

zrušil Zákon prikázaní… – to, čo odlišovalo Židov a pohanov, bol 
práve Zákon. „Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne 
používa, pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale 
pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a 
hriešnikov…“ (1Sol 1,8-9 SSV) a „tak bol zákon naším 
vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery.5 
Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi.“  
(Gal 3,24-25 SSV). Uverením v Krista je zákon, postavený na 
príkazoch a nie na vnútornej premene znovuzrodenia – 
znovustvorenia človeka prežitý. Nahrádza ho viera a z nej plynúce 
obrátenie a nové stvorenie, úplná vnútorná premena človeka. 
Tým pádom už ale Zákon viac nerozdeľuje Židov od pohanov. 



15 … aby v sebe z tých dvoch 
vytvoril jedného nového 
človeka, a nastolil pokoj; 16 
aby v jednom tele skrze kríž 
v sebe samom zabil 
nepriateľstvo a zmieril oboch 
s Bohom … 19 Teda už nie ste 
cudzinci ani prišelci, ale ste 
spoluobčania svätých a 
patríte do Božej rodiny. 20 Ste 
postavení na základe 
apoštolov a prorokov; 
hlavným uholným kameňom 
je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom 
celá stavba pevne pospájaná 
rastie v svätý chrám v 
Pánovi, 22 v ňom ste aj vy 
vbudovaní do Božieho 
príbytku v Duchu.“ 

Ef 2,11-22 – zjednotení v Kristovi – v Cirkvi 

Patríte do Božej rodiny… – zmierenie je potom bránou k zjednoteniu: 
všetci máme jedného Otca a preto sme všetci bratia a sestry, 
súrodenci, opravdivá Božia rodina. Niekto už viac nie je cudzí, ani 
vzdialení, ani navzájom, ani voči Bohu: „Ani Otcom nevolajte nikoho 
na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský, vy všetci ste bratia.“ 
(porov. Mt 23,8n SSV) 

aby v sebe z týchto dvoch vytvoril jedného nového človeka – a tým 
novým človekom je Kristus. Byť kresťanom = byť Kristom: „Už niet 
Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, 
slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. (Kol 3,11 SSV). Presne 
toto sa slávi aj v Eucharistii: „Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme 
jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“ 
(1Kor 10,17 SSV)  

Aby v jednom Tele v sebe samom zabil nepriateľstvo – jednotou v 
Kristovi sa tak ukončuje akékoľvek nepriateľstvo, či rozdelenie. Ako 
hovorí Pavol inde: „zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna 
duša a jedna myseľ!“ (Flp 2,2 SSV) – pretože „máme Kristovo 
zmýšľanie“ (1Kor 2,16 SSV) namiesto svojho – a teda namiesto 
súperenia postojov, zmýšľaní a názorov nastupuje jednota jediného  

Kristovho postoja, zmýšľania lásky,… pretože už 
SME KRISTOM! 



15 … aby v sebe z tých dvoch 
vytvoril jedného nového 
človeka, a nastolil pokoj; 16 
aby v jednom tele skrze kríž 
v sebe samom zabil 
nepriateľstvo a zmieril oboch 
s Bohom … 19 Teda už nie ste 
cudzinci ani prišelci, ale ste 
spoluobčania svätých a 
patríte do Božej rodiny. 20 Ste 
postavení na základe 
apoštolov a prorokov; 
hlavným uholným kameňom 
je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom 
celá stavba pevne pospájaná 
rastie v svätý chrám v 
Pánovi, 22 v ňom ste aj vy 
vbudovaní do Božieho 
príbytku v Duchu.“ 

Ef 2,11-22 – zjednotení v Kristovi – v Cirkvi 

Toto jedno Telo, Kristovo Telo, Kristus, je ale na zemi prítomné 
viditeľne, hmotne a hmatateľne – a to v Tele Cirkvi! 

Preto všetko toto sa uskutočňuje vo viditeľnom organizme Cirkvi, 
ktorý nám Pán zanechal ako miesto, kde sa môžeme zjednotiť s Ním i 
navzájom a kde už teraz môžeme zažívať chuť Neba! 

Pavol potom popisuje znaky tejto Cirkvi: 

postavení na základe apoštolov a prorokov, uholným kameňom je 
Kristus –  

• Uholným kameňom (= kameň v rohu stavby, na ktorom spočívajú 
dve steny a je teda kľúčovo dôležitý pre stabilitu stavby) je Kristus, 
pretože Cirkev = Kristus. Nie je to „spolok“, či „zbor“, ktorý by sme si 
mohli len tak založiť. Je to dar od Boha. 

• S ním je spojený úrad apoštolov, ako tomu verila Cirkev od počiatku 
– nielen Pavol tu, ale napríklad aj Ignác, žiak apoštola Jána: „Kde je 
biskup, tam je katolícka Cirkev… nech sa nič nedeje bez biskupa“ 

• A tam potom aj my môžeme byť vbudovaní do Krista ako do Božieho 
Chrámu (Nový Jeruzalem!) – a to mocou Ducha Svätého, ktorého 
prijímame, keď my sa stávame Kristovým Telom a On našim Duchom. 
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Čím nás text oslovil? 

K čomu nás pozýva? 

Čo by sme si sami sebe doporučili v 
praxi urobiť? A ako by sa to dalo? 

„ 11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás 
volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez 
Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez 
nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli 
kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch 
urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 
tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch 
vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v 
sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval 
pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme 
obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale 
ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Ste postavení na základe 
apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom 
celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy 
vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.“ 




