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… načneme 3. kapitolu tak 
trochu „od stredu“, aby sme 
lepšie pochopili Pavlovo 
posolstvo. 



„ 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno 
každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa 
bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel 
váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo 
vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli 
so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a 
hĺbka, 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé 
poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 A tomu, ktorý 
mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého 
urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v 
Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. 
Amen.“ 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 



Preto zohýnam 
kolená pred 
Otcom, od ktorého 
má meno každé 
otcovstvo na nebi i 
na zemi: nech vám 
dá podľa 
bohatstva svojej 
slávy, aby skrze 
jeho Ducha mocne 
zosilnel váš 
vnútorný človek, 

vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

1) ČLOVEK ŽIVOČÍŠNY (hmotné telo, časný) / ČLOVEK DUCHOVNÝ (jeho 
osobnosť, určená na vzkriesenie):  

- Pod vonkajším človekom tak môžeme chápať človeka ako tvora, žijúceho tu, 
na zemi, pomaly starnúceho, až k telesnej starobe a smrti. Tak by sa dalo 
chápať aj iné miesto, kde Pavol píše: „Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší 
človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie 
ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme 
na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale 
neviditeľné je naveky.“ (2Kor 4,16-18 SSV)  

- Na druhej strane ale naše „vnútorné JA“, naša osobnosť, to, čím a kým sa 
stávame, pretrváva, s vekom mocnie tým, ako sa pripodobňuje Bohu a dozrieva 
v duchovnom napredovaní na tejto Ceste – a to potom, naša osobnosť, bude 
vzkriesená v novom, oslávenom tele, v oslávenej podobe: „Tak je to aj so 
zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, 
vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje sa telo živočíšne, vstáva telo 
duchovné.“ (1Kor 15,42-44 SSV) 

Podobne používa obdobný pojem aj Peter: „Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: 
zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a  

čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred 
Bohom.“ (1Pt 3,3-4 SSV) 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

2) VONKAJŠOK (výzor, vzhľad) / VNÚTRO (osobnosť, charakter):  

Takto túto terminológiu používa Pavol v liste Rimanom, kde píše: „Lebo Židom 
nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je tá, ktorú vidieť na tele, ale 
Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa 
litery; a jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha.“ (Rim 2,28-29 SSV) 

Vnútorným človekom by sme potom mohli chápať a vnímať našu osobnosť, 
naše postoje, zmýšľanie, charakter,… na rozdiel od vonkajších znakov, akými sú 
vzhľad, telesná sila, telesná krása a pod. 

Takto to môžeme vidieť už v SZ, napríklad: „Pán povedal Samuelovi: "Nehľaď 
na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď 
(Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na 
srdce.““ (1Sam 16,7 SSV) 

alebo: „V sile koňa (Pán) nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom. Pánovi 
sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.“ (Ž 147,10-
11 SSV) 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

3) Vnútorný človek ako PÔVODNÝ človek, stvorený Bohom:  

Tento pohľad nachádzame u cirkevných otcov prvých storočí, keď vykresľujú 
nasledovný obraz: 

• Boh stvoril človeka na svoj obraz – a týmto obrazom človek aj ostáva. Toto je 
onen „vnútorný človek“, ktorý je dobrý, svätý, dokonalý… 

• Hriech sa ale na človeka nalepil ako nejaká maska, obal – ako „vonkajší 
človek“, ktorý už ale nepochádza od Boha, ale ovocím hriechu. Zakrýva 
vnútorného človeka, dusí ho, potláča ho… a nakoniec preberá vládu a človek sa 
tak stáva hriešnikom, znetvoreným a zdeformovaným tvorom. 

Takto môžeme chápať Pavlove slová: „Badám teda taký zákon, že keď chcem 
robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s 
Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje 
zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich 
údoch.“ (Rim 7,21-23 SSV) 

Vnútorný človek tam kdesi vnútri stále je, ale je akoby zasypaný, pochovaný, 
umŕtvený pod nánosmi a ťarchou vonkajšieho človeka. 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

3) Vnútorný človek ako PÔVODNÝ človek, stvorený Bohom:  

Tento pohľad nachádzame u cirkevných otcov prvých storočí, keď vykresľujú 
nasledovný obraz: 

• Boh stvoril človeka na svoj obraz – a týmto obrazom človek aj ostáva. Toto je 
onen „vnútorný človek“, ktorý je dobrý, svätý, dokonalý… 

• Hriech sa ale na človeka nalepil ako nejaká maska, obal – ako „vonkajší 
človek“, ktorý už ale nepochádza od Boha, ale ovocím hriechu. Zakrýva 
vnútorného človeka, dusí ho, potláča ho… a nakoniec preberá vládu a človek sa 
tak stáva hriešnikom, znetvoreným a zdeformovaným tvorom. 

Takto môžeme chápať Pavlove slová: „Badám teda taký zákon, že keď chcem 
robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s 
Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje 
zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich 
údoch.“ (Rim 7,21-23 SSV) 

Vnútorný človek tam kdesi vnútri stále je, ale je akoby zasypaný, pochovaný, 
umŕtvený pod nánosmi a ťarchou vonkajšieho človeka. 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 

„ »Vnitřní člověk« [Ř 9,22] je pavlovským označením duchovní* 
stránky člověka, jež vědomě myslí, cítí a jedná, tedy to, co bible 
nazývá srdcem, svědomím [Ř 2,15], myslí [Ř 7, 23.25], duchem.  

Je to vlastní podstata člověka, jeho skutečné já [Ř 7,17.20], které je 
sice schopno míti zvláštní libost v zákoně Božím, je přístupné Božímu 
zjevení, je oslovitelné Bohem a je si vědomo Božího nároku na 
sebe**, ale není schopno pro svou porušenost hříchem*** prakticky 
provádět Boží vůli [Mt 7,15; 23, 25-28; Mk 7,21; L 11,39n].“ 

(Adolf Novotný) 

 

* nie nehmotnej, ale „božskej“, Bohom stvorenej, čiže „obraz Boží“ 

** je teda stále náklonné Bohu, túžiace po Bohu, po svätosti,… 

*** čiže udusené pod „obalom“ vonkajšieho človeka 
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vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

AK SI TO DÁME DOHROMADY: 

- Človek – to je v prvom rade jeho osobnosť, jeho „srdce“. 

- Práve z tohto pohľadu – nie vonkajším vzhľadom, ale rozumom, vôľou, 
svedomím a túžbou po dokonalosti, svätosti a po Bohu – je človek stvorený na 
Boží obraz a týmto Božím obrazom stále ostáva. 

- Hriech spôsobil, že tento vnútorný človek je potlačený, zahnaný kamsi do 
„hrobu“ a umŕtvený – a namiesto neho sa objavuje „vonkajší človek“, ktorý je 
ovocím hriechu, je paródiou na človeka a vyznačuje sa sebectvom, pýchou, 
závisťou, lakomstvom, nenásytnosťou,… krátko a stručne všetkým tým, čo 
poznáme ako hlavné hriechy. Inak to ani byť nemôže, pretože hlavné hriechy sú 
niečo ako „čnosti sveta“, ktorý jestvuje bez Boha, mimo Boha a žije len pre 
časnú, pozemskú realitu. 

- Vonkajšia zmena človeka – či už vzhľadom, alebo dodržiavaním predpisov 
Zákona – môže mať zmysel pre pozemský život: ak človek nekradne a nezabíja, 
napríklad, je pre spoločnosť (mesto, štát, kmeň,…) jedno, či to robí zo strachu, z 
donútenia, alebo zo záľubou, hlavne, že to dodržuje. 

- Ak ale ide o zbožštenie, tam už vonkajšia zmena, či vonkajšia „krása“ tela a  
samých skutkov podľa zákona nestačí – pretože spása 
znamená niekým BYŤ a to sa týka vnútra! 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

AK SI TO DÁME DOHROMADY: 

- Premena človeka tak musí spočívať v tom, že človek odstraňuje nánosy 
vonkajšieho človeka, aby tak odkryl, obnovil a znovu posilnil vnútorného 
človeka, svoje „pravé JA“, stvorené Bohom na obraz a podobu Boha. 

Tento motív vidíme u Pavla v liste Rimanom: „5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, 
zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. 6 A zmýšľať 
podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. 7 Veď zmýšľať 
podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu - 
a ani sa nemôže. 8 A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. 9 Lenže vy 
nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto 
nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. 10 Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce 
pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. 11 A keď vo vás prebýva 
Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych 
Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. 12 A 
tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. 13 Lebo ak 
budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete 
žiť.“(Rim 8,5-13 SSV) 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

AK SI TO DÁME DOHROMADY: 

- To od človeka vyžaduje VIERU v Krista a Jeho Evanjelium – pretože tak, ako 
Robinson Crusoe na opustenom ostrove nemá žiaden dôvod prestať pásť kozy a 
začať namiesto toho študovať právo – a keby to aj urobil, len by zomrel hladom! 
– a urobiť to môže až vtedy, ak sa vráti domov, do Anglicka; takisto vo svete bez 
Boha sa viac vypláca byť pyšný, sebecký, lakomý, nenásytný, bezohľadný, 
súperivý,… než žiť podľa zásad Evanjelia.  

To sa dá len vtedy, ak VERÍME – a teda uvažujeme v kontexte reality Boha, 
Neba, spásy,… kedy sa oplatí viac byť svätým a zbožštiť sa, než ďalej konať 
hriech a zatratiť sa: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej 
duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16,26 SSV) 

- a, samozrejme, MOC DUCHA SVÄTÉHO – bez Neho totiž nie je možné 
spoločenstvo s Bohom ani zbožštenie sa a teda ani skutočné obnovenie 
vnútorného človeka a dokonalé a úplné umŕtvenie vonkajšieho človeka, 
starého človeka, tela… 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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vnútorný človek – Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? 

AK SI TO DÁME DOHROMADY: 

- Výsledkom je aspoň na čas KONFLIKT – VONKAJŠÍ človek, „zákon v údoch“, 
ako hovorí Pavol, sa vzpiera a nechce zomrieť. Preto nastupuje duchovný boj, 
ako píše Pavol Galaťanom: „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať 
žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. 
Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Tí, čo patria Kristovi 
Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa 
Ducha aj konajme.“ (Gal 5,16-17.24-25 SSV) 

- S pribúdajúcim vekom by mal tento vnútorný človek stále rásť a mocnieť – až 
najneskôr na sklonku života by mal dosiahnuť svoju plnosť. A tak, síce vekom a 
telesne slabí, by mali kresťania byť na vrchole síl čo do vnútorného človeka, 
opravdiví Boží mužovia a ženy a žiadni „jedovatí dedkovia“ a „jedovaté babky“, 
ako sa to stáva, ak prevládne vonkajší človek nad vnútorným… 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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od ktorého má meno každé otcovstvo – Boh je prototypom opravdivého otca. 
Ktokoľvek kdekoľvek na zemi, či na Nebi zastáva v akejkoľvek podobe funkciu 
otca – či už v zmysle telesnom, alebo duchovnom, ako píše sám Pavol: „Veď 
keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, 
lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium“ (1Kor 4,15 SSV) – 
vždy len napĺňa a odzrkadľuje a snaží sa (mal by sa!) čo najdokonalejšie naplniť 
vzor každého otcovstva a tým je Otec v Nebi. 

nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy – vieme, že termín „sláva“ je 
synonymom pre Božie božstvo. Teda tak, ako je nekonečný Boh sám v sebe, 
takisto aj Jeho dary sú rovnako nekonečné, úplné, prekypujúce,… a teda sa 
nám nikdy nemôže stať, že by sme na svojej ceste k zbožšteniu, k spáse, zlyhali 
a neuspeli len preto, že by nám nedostačovala chýbala Božia milosť a Božia 
pomoc! 

aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel – Výsledkom je, že Boh dáva nielen nejakú 
„Božiu milosť”, ale dáva samého seba ako „Božiu milosť“ – a teda On sám sa v 
dare Ducha Svätého (a On JE Boh!) stáva našou silou, v ktorej nemôžeme 
nezvíťaziť, ako to sami nevzdáme…! 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 



aby Kristus skrze vieru 
prebýval vo vašich srdciach, 
aby ste zakorenení a 
upevnení v láske mohli so 
všetkými svätými pochopiť, 
aká je to šírka, dĺžka, výška 
a hĺbka, a poznať aj 
Kristovu lásku, presahujúcu 
každé poznanie, aby vás 
naplnila Božia plnosť celá. 
A tomu, ktorý mocou, čo v 
nás pôsobí, je schopný 
okrem tohto všetkého 
urobiť oveľa viac, ako 
prosíme alebo chápeme, 
tomu sláva v Cirkvi a v 
Kristovi Ježišovi po všetky 
pokolenia na veky vekov. 
Amen.“ 

aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach – Dá sa to chápať v 
dvoch rovinách, ktoré úzko súvisia: 

• Vierou prijímame DUCHA SVÄTÉHO. Nie len Jeho dary, ale hlavne 
Jeho samotného. Pretože je to ale Duch Ježiša Krista, prijímame s Ním 
samotného Krista, stávame sa Kristom – a tak On prebýva v našom 
srdci, zatiaľ čo my sa stávame Jeho Telom – Cirkvou; 

• Ako môže byť Kristus prítomný v našom srdci inak, než tým, že sa 
stotožňujeme s Ním samotným, že si doslova osvojujeme Jeho 
osobnosť, postoje, myslenie,…? Ako hovorí Pavol: „oblečte si Pána 
Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí“ 
(Rim 13,14 SSV). To sa ale deje vierou: tým, že uveríme Kristovi a 
vedome si vo viere osvojujeme jeho postoje a zmýšľanie: „Zmýšľajte 
tak ako Kristus Ježiš“ (Flp 2,5 SSV). 

OBOJE SÚVISÍ, pretože nemôžeme mať Kristovho Ducha a byť 
zjednotení s Kristom skôr, kým sa s Ním naozaj nezjednotíme tým, že si 
osvojíme Kristovho ducha, čiže Jeho zmýšľanie, postoje,… 

zakorenení a upevnení v láske – potvrdenie toho, že bez podobnosti s 
Bohom (čiže bez lásky na obraz Boha – Lásky) nie je možná ani jednota 
s Bohom, a teda ani Dar Ducha Svätého. 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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všetkými svätými pochopiť, 
aká je to šírka, dĺžka, výška 
a hĺbka, a poznať aj 
Kristovu lásku, presahujúcu 
každé poznanie, aby vás 
naplnila Božia plnosť celá. 
A tomu, ktorý mocou, čo v 
nás pôsobí, je schopný 
okrem tohto všetkého 
urobiť oveľa viac, ako 
prosíme alebo chápeme, 
tomu sláva v Cirkvi a v 
Kristovi Ježišovi po všetky 
pokolenia na veky vekov. 
Amen.“ 

aká je to šírka, dĺžka... – Dar Ducha Svätého nás otvára skúsenosti 
Boha: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, 
ktorého sme dostali“ (Rim 5,5 SSV).  

VEDIEŤ rozumom, že Boh je „veľký“ a „svätý“ a „krásny“ je jedna vec…  

ZAŽIŤ ale Božiu veľkosť, Božiu krásu, Božiu svätosť a Božiu lásku, 
„ochutnať“ Boha (a teda Nebo) je ale niečo úplne iné! Až toto je 
opravdivé poznanie Boha, až vtedy si uvedomíme, čo tieto pojmy a 
termíny a slová znamenajú a až vtedy sa pre nás stanú živou realitou! 

Často to vídame u niektorých ľudí v kostoloch, keď znudene recitujú tie 
najúžasnejšie a najohromujúcejšie pravdy kresťanstva a svedectvá o 
Božích dielach – bez nejakého pohnutia, bez radosti, bez jasania a 
nadšenia, lebo pre nich sú to stále iba slová, prázdne slová, ktoré im v 
podstate nič nehovoria, ani nič pre nich neznamenajú.  

Asi ako keď malé dieťa pred 1. sv. prijímaním (tam, kde to tak ešte 
robia) koktavo slabikuje jemu nič nehovoriacu poučku z Katechizmu: 
„Ježiš Kristus je Syn Boží, druhá Božská osoba, ktorý sa pre nás a pre 
našu spásu stal človekom, aby nás vykúpil…“ Bez Ducha Svätého proste 
kresťanstvo ostáva prázdne a mŕtve, lebo mu chýba to najdôležitejšie, 
sám Boh…  

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 



aby Kristus skrze vieru 
prebýval vo vašich srdciach, 
aby ste zakorenení a 
upevnení v láske mohli so 
všetkými svätými pochopiť, 
aká je to šírka, dĺžka, výška 
a hĺbka, a poznať aj 
Kristovu lásku, presahujúcu 
každé poznanie, aby vás 
naplnila Božia plnosť celá. 
A tomu, ktorý mocou, čo v 
nás pôsobí, je schopný 
okrem tohto všetkého 
urobiť oveľa viac, ako 
prosíme alebo chápeme, 
tomu sláva v Cirkvi a v 
Kristovi Ježišovi po všetky 
pokolenia na veky vekov. 
Amen.“ 

aby vás naplnila Božia plnosť celá – plerotete eis pan to pleroma tu 
theu.  

• plerotete – sloveso pleroo znamená úplne a dokonale čosi naplniť 

• pleroma – plnosť niečoho, úplnosť 

• pan – všetko, najvyšší možný stupeň plnosti, veľkosti,… čohokoľvek 

Čiže aby sme boli úplne naplnení úplnosťou Božej plnosti – čiže 
samotný Boh, úplný a celý, prichádza, aby nás úplne a bezo zbytku 
naplnil po všetkých stránkach, vrátane blaha a radosti a naplnenia 
túžby po šťastí, ako hovorí Ježiš: „Ja som chlieb života. Kto prichádza 
ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude 
žízniť.“ (Jn 6,35 SSV) 

schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo 
chápeme – Božie možnosti, ale aj zámery, presahujú každú našu 
predstavu – čo je ďalší dôvod viery: s vierou nechať konať Boha a viesť 
sa Bohom, pretože On dokáže veci vymyslieť a aj uskutočniť omnoho 
lepšie, skvelejšie a dokonalejšie, než by kedy nás napadlo… 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 



aby Kristus skrze vieru 
prebýval vo vašich srdciach, 
aby ste zakorenení a 
upevnení v láske mohli so 
všetkými svätými pochopiť, 
aká je to šírka, dĺžka, výška 
a hĺbka, a poznať aj 
Kristovu lásku, presahujúcu 
každé poznanie, aby vás 
naplnila Božia plnosť celá. 
A tomu, ktorý mocou, čo v 
nás pôsobí, je schopný 
okrem tohto všetkého 
urobiť oveľa viac, ako 
prosíme alebo chápeme, 
tomu sláva v Cirkvi a v 
Kristovi Ježišovi po všetky 
pokolenia na veky vekov. 
Amen.“ 

tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi –  

• Boh je oslávený v osobe Ježiša Krista, ktorý dokonale splnil Otcov 
zámer a súčasne vydal svedectvo o Otcovej veľkosti svojimi skutkami, 
ktoré Mu Otec dal konať (porov. Jn 10,38), ale aj svojou láskou k 
Otcovi, ktorý je hodný poslušnosti a oddanosti až na smrť na kríži 
(porov. Flp 2,8): „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si 
mi dal vykonať.“ (Jn 17,4 SSV) 

• Ale Božie dielo pokračuje v Kristovom Tele, ktorým je Cirkev – a v nej 
je Boh oslávený vo všetkých svojich svätých, na ktorých môžeme na 
vlastné oči videť, aké veľké a skvelé a úchvatné veci dokáže Boh tam, 
kde Mu človek vierou vytvorí priestor: „aby bol oslávený vo svojich 
svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše 
svedectvo stretlo s vierou.“ (2Sol 1,10 SSV) 

Ef 3,14 – 21: vnútorný človek 
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i 
Na počiatku Boh stvoril človeka ako vnútorného 
človeka na svoj obraz. 

Hriech nás obalil ako špina, bahno, nános, 
vytvoril na nás vonkajšieho človeka, ktorý je 
znetvorenou karikatúrou Božieho obrazu – a 
vnútorného človeka udusil a pochoval hlboko 
pod jeho nánosmi, odkiaľ sa len občas ozve jeho 
nezreteľný hlas napríklad aj v podobe svedomia. 

Božie dielo spočíva v odstránení vonkajšieho 
človeka a v obnovení, oživení, vzkriesení 
vnútorného človeka a to prostredníctvom: 

• DUCHA SVÄTÉHO, ktorý v nás umŕtvuje starého 
človeka a pretvára nás znovu na obraz Boha; 

• VIERY, ktorou sa „vydávame Bohu napospas“ v 
bezmedznej dôvere a tým Mu tu umožňujeme. 



i 
Na počiatku Boh stvoril človeka ako vnútorného 
človeka na svoj obraz. 

Hriech nás obalil ako špina, bahno, nános, 
vytvoril na nás vonkajšieho človeka, ktorý je 
znetvorenou karikatúrou Božieho obrazu – a 
vnútorného človeka udusil a pochoval hlboko 
pod jeho nánosmi, odkiaľ sa len občas ozve jeho 
nezreteľný hlas napríklad aj v podobe svedomia. 

Božie dielo spočíva v odstránení vonkajšieho 
človeka a v obnovení, oživení, vzkriesení 
vnútorného človeka a to prostredníctvom: 

• DUCHA SVÄTÉHO, ktorý v nás umŕtvuje starého 
človeka a pretvára nás znovu na obraz Boha; 

• VIERY, ktorou sa „vydávame Bohu napospas“ v 
bezmedznej dôvere a tým Mu tu umožňujeme. 

„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, 
založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! Veď v 
ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je 
hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou 
urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovmu, vyzlečením hriešneho tela. S ním 
ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc 
Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a 
neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel 
dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a 
odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.“ 

 (Kol 2,8-14 SSV) 
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pod jeho nánosmi, odkiaľ sa len občas ozve jeho 
nezreteľný hlas napríklad aj v podobe svedomia. 

Božie dielo spočíva v odstránení vonkajšieho 
človeka a v obnovení, oživení, vzkriesení 
vnútorného človeka a to prostredníctvom: 

• DUCHA SVÄTÉHO, ktorý v nás umŕtvuje starého 
človeka a pretvára nás znovu na obraz Boha; 

• VIERY, ktorou sa „vydávame Bohu napospas“ v 
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urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovmu, vyzlečením hriešneho tela. S ním 
ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc 
Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a 
neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel 
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Výsledkom je potom 

ZBOŽŠTENIE, 
keď nás – už vzkriesených, 
premenených, pripodobnených 
Kristovi, 

skrze jednotu s ním 

NAPLNÍ BOŽIA 
PLNOSŤ CELÁ 

– a od tej chvíle sme bohmi v Bohu, 
sme zbožštení! 



i 

Čím nás text oslovil? 

K čomu nás pozýva? 

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

„ 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno 
každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva 
svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný 
človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby 
ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými 
pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať aj 
Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia 
plnosť celá. 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný 
okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo 
chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky 
pokolenia na veky vekov. Amen.“ 



Znaky kresťanskej viery by sme 
azda najlepšie mohli 
charakterizovať slovom 

VYDANOSŤ KRISTOVI, 

kedy skutočne a reálne dávame 
Kristovi úplnú moc nad celým 
našim životom – asi ako keď 
niekomu odovzdáte kľúčiky od 
auta a vy sami sa posadíte na 
sedadlo spolujazdca a necháte 
ho, aby Vás viezol kam chce, kedy 
chce, ako chce… 



Preto Pavol s obľubou stavia proti sebe ZÁKON a 
VIERU – čím naznačuje, že ak rešpektujem Boha a 
neodmietam Ho a ak dodržiavam Jeho príkazy a 
normy, napísané v Zákone, je to pekné – ale nie je 
to ešte viera! Napríklad: 

„Človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa 
zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my 
sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli 
ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov 
podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona 
nebude ospravedlnený nijaký človek.“ 
(Gal 2,16 SSV) 

ZÁKON 
ešte nič také nevyžaduje. 

Plnenie náboženských povinností 
a morálnych príkazov – ba aj 
počúvanie Ježiša Krista a 
rešpektovanie Ho – mi nijako 
nebráni ponechať si aj naďalej 
plnú moc a kontrolu nad svojim 
životom, jeho cieľmi, 
hodnotami,… a slúžiť Kristovi 
natoľko, nakoľko ja chcem, tak, 
ako ja chcem, kedy ja chcem,… 



„(Kristus) zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre 
seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. … A 
neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo 
vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste 
boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ 

 (1Kor 5,15; 6,19-20 SSV) 

„Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo 
či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či 
teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“ 

(Rim 14,7-8 SSV) 

VIERA 
naopak, podľa Pavla (a nielen 
podľa neho) znamená práve 
ono bezvýhradné vydanie sa 
Kristovi, kedy sa 

• nechám Kristom kúpiť – 
vykúpiť 

• aby som sa tak stal úplne a 
do dôsledkov Jeho 
vlastníctvom, majetkom, nad 
ktorým má On zvrchovanú 
Moc! 

 – 4. význam slova „VYKÚPIŤ“: nechať 
sa kúpiť Kristom, lebo chcem v láske 
patriť jedine Jemu – a byť slobodným od 
všetkého ostatného! 



„No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh 
zvrchovanú moc, a nie my.“  

(2Kor 4,7 SSV) 

Porov. aj: 

„A teraz vy, čo hovoríte: "Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a 
toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“ 
- vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste 
ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Namiesto 
toho by ste mali hovoriť: "Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a 
urobíme toto alebo ono.““ 

 (Jak 4,13-15 SSV) 

VIERA 
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podľa neho) znamená práve 
ono bezvýhradné vydanie sa 
Kristovi, kedy sa 

• nechám Kristom kúpiť – 
vykúpiť 

• aby som sa tak stal úplne a 
do dôsledkov Jeho 
vlastníctvom, majetkom, nad 
ktorým má On zvrchovanú 
Moc! 

 – 4. význam slova „VYKÚPIŤ“: nechať 
sa kúpiť Kristom, lebo chcem v láske 
patriť jedine Jemu – a byť slobodným od 
všetkého ostatného! 



VIERA 
naopak, podľa Pavla (a nielen 
podľa neho) znamená práve 
ono bezvýhradné vydanie sa 
Kristovi, kedy sa 

• nechám Kristom kúpiť – 
vykúpiť 

• aby som sa tak stal úplne a 
do dôsledkov Jeho 
vlastníctvom, majetkom, nad 
ktorým má On zvrchovanú 
Moc! 

„No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh 
zvrchovanú moc, a nie my.“  

(2Kor 4,7 SSV) 

Porov. aj: 

„A teraz vy, čo hovoríte: "Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a 
toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“ 
- vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste 
ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Namiesto 
toho by ste mali hovoriť: "Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a 
urobíme toto alebo ono.““ 

 (Jak 4,13-15 SSV) 

„Nezbytným předpokladem je neustálé naplňování naprosté 
vydanosti tak, aby mohl jednat nikoli už člověk, ale jeho 
prostřednictvím sám Pán. Je důležité, abychom se přimkli k 
Pánu a hledali ho v úplné vydanosti: „Pane, dělej, co ty chceš." 

Pokud jsem zcela vydán Kristu, pak také všechno, co mám, 
náleží jemu. Pak skrze mé slovo nejedná pouze lidsky, nýbrž je 
sám osobně v tomto slovu přítomen a zasahuje jím lidi v jejich 
srdcích.“ 

(Hans Buob, exercitátor) 

 – 4. význam slova „VYKÚPIŤ“: nechať 
sa kúpiť Kristom, lebo chcem v láske 
patriť jedine Jemu – a byť slobodným od 
všetkého ostatného! 
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„Nezbytným předpokladem je neustálé naplňování naprosté 
vydanosti tak, aby mohl jednat nikoli už člověk, ale jeho 
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náleží jemu. Pak skrze mé slovo nejedná pouze lidsky, nýbrž je 
sám osobně v tomto slovu přítomen a zasahuje jím lidi v jejich 
srdcích.“ 

(Hans Buob, exercitátor) 

… a to nie v nejakej „obetavej útrpnosti“, ale 
v radosti lásky a bezvýhradnej dôvery a 
nádeje na veľké veci, ktoré Boh vykoná: 

Porov.: 

„… Nato som zvolala ako kedysi v detstve: 
Môj Bože, ja si vyberiem všetko, nechcem 
byť polovičatou svätou, nebojím sa trpieť 
pre teba. Bojím sa iba jedného, že si 
ponechám svoju vôľu. Vezmi si ju teda, lebo 
ja si vyberiem všetko, čo ty chceš!“ 

(Sv. Terezka z Lisieux) 
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urobíme toto alebo ono.““ 

 (Jak 4,13-15 SSV) 

„Nezbytným předpokladem je neustálé naplňování naprosté 
vydanosti tak, aby mohl jednat nikoli už člověk, ale jeho 
prostřednictvím sám Pán. Je důležité, abychom se přimkli k 
Pánu a hledali ho v úplné vydanosti: „Pane, dělej, co ty chceš." 

Pokud jsem zcela vydán Kristu, pak také všechno, co mám, 
náleží jemu. Pak skrze mé slovo nejedná pouze lidsky, nýbrž je 
sám osobně v tomto slovu přítomen a zasahuje jím lidi v jejich 
srdcích.“ 

(Hans Buob, exercitátor) 

… a to nie v nejakej „obetavej útrpnosti“, ale 
v radosti lásky a bezvýhradnej dôvery a 
nádeje na veľké veci, ktoré Boh vykoná: 

Porov.: 

„… Nato som zvolala ako kedysi v detstve: 
Môj Bože, ja si vyberiem všetko, nechcem 
byť polovičatou svätou, nebojím sa trpieť 
pre teba. Bojím sa iba jedného, že si 
ponechám svoju vôľu. Vezmi si ju teda, lebo 
ja si vyberiem všetko, čo ty chceš!“ 

(Sv. Terezka z Lisieux) 

 

No a keď sa tak stane, tak sa naplnia Pavlove slová: 

„… aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach… 
aby vás naplnila Božia plnosť celá!“ 



? ! i 
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Tak čo? 

Ste už (vy)kúpení? 
Ste naozaj bezvýhradným majetkom 
Ježiša Krista a je to On, kto má nad 
všetkým a vo všetkom zvrchovanú 
moc? 

Na koľko % by ste to u seba odhadli? 



„ 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: 3 lebo 
zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 
Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 
Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu 
zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: 6 že pohania sú spoludedičmi, 
spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze 
evanjelium. 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú 
som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, 
dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné 
bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v 
Bohu, ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a 
mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa 
odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 
12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto 
prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.“ 

Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 



Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

Na toto dielo pripravoval Boh ako Židov, tak aj pohanov: 

Nástrojom tejto prípravy bol a je ZÁKON: 

„zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a 
nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov…“ (1Tim 1,9 SSV) 

„No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú 
vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon naším vychovávateľom pre 
Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery.“ (Gal 3,23-24 SSV) 

„A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, 
aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom 
usvedčený z viny. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním 
ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.“  
(Rim 3,19-20 SSV) 



Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

Na toto dielo pripravoval Boh ako Židov, tak aj pohanov: 

Nástrojom tejto prípravy bol a je ZÁKON: 

„zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a 
nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov…“ (1Tim 1,9 SSV) 

„No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú 
vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon naším vychovávateľom pre 
Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery.“ (Gal 3,23-24 SSV) 

„A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, 
aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom 
usvedčený z viny. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním 
ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.“  
(Rim 3,19-20 SSV) 

Krátko a stručne: 
• Zákon je daný pre zlých a hriešnych ľudí, 

• aby ich hriech a nedokonalosť konfrontoval s 
morálnou požiadavkou zákona 

• a tým ich upozornil na to, že je tu niekde problém a 
tým problémom je hriech. 

• Samotný zákon – čiže nariadenia – totiž nedáva ani 
motív, ani silu k vnútornej premene, potrebnej na 
spásu a preto sám osebe nikoho spasiť nemôže: „zo 
skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený 
nijaký človek“ (Rim 3,20 SSV) 



Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

Na toto dielo pripravoval Boh ako Židov, tak aj pohanov: 

POHANIA – „prirodzený zákon“: 

„Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, 
čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, 
budú ospravedlnení. A keď pohania, 
ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo 
zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, 
sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že 
majú požiadavky zákona vpísané vo 
svojich srdciach, čo im dosvedčuje 
zároveň aj ich svedomie, aj ich 
myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú 
alebo i bránia.“ 

 (Rim 2,13-15 SSV) 

„Výraz "prirodzený zákon" odkazuje na 
základné princípy dobrého a zlého, ktoré 
sú zakorenené v samej prirodzenosti 
stvorenej ľudskej bytosti. Takže 
prirodzený zákon jestvuje odvtedy ako 
boli stvorené ľudské bytosti. Matné 
vedomie o prirodzenom zákone je 
prítomné dokonca v časoch pred 
kresťanstvom a v ne-kresťanských 
kultúrach. Niektorí pohanskí filozofi mali 
úžasný rozhľad v prirodzenom zákone. 
Avšak kresťanstvo nám pomáha pochopiť 
prirodzený zákon hlbšie, pretože nás 
zoznamuje so Stvoriteľom.“ 

(J. Budziszewski) 



Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

Na toto dielo pripravoval Boh ako Židov, tak aj pohanov: 

POHANIA – „prirodzený zákon“: 

„Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, 
čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, 
budú ospravedlnení. A keď pohania, 
ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo 
zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, 
sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že 
majú požiadavky zákona vpísané vo 
svojich srdciach, čo im dosvedčuje 
zároveň aj ich svedomie, aj ich 
myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú 
alebo i bránia.“ 

 (Rim 2,13-15 SSV) 

ŽIDIA – „zjavený zákon“: 

„Oni sú Izraeliti, majú adoptívne 
synovstvo, slávu, zmluvy, 
zákonodarstvo, bohoslužbu, 
prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich 
podľa tela pochádza Kristus; on je nad 
všetkým Boh, zvelebený naveky. 
Amen.“ 

 (Rim 9,4-5 SSV) 



Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

Potom ale prichádza PLNOSŤ – pre oboch! 

POHANIA – „prirodzený zákon“: 

„Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, 
čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, 
budú ospravedlnení. A keď pohania, 
ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo 
zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, 
sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že 
majú požiadavky zákona vpísané vo 
svojich srdciach, čo im dosvedčuje 
zároveň aj ich svedomie, aj ich 
myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú 
alebo i bránia.“ 

 (Rim 2,13-15 SSV) 

ŽIDIA – „zjavený zákon“: 

„Oni sú Izraeliti, majú adoptívne 
synovstvo, slávu, zmluvy, 
zákonodarstvo, bohoslužbu, 
prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich 
podľa tela pochádza Kristus; on je nad 
všetkým Boh, zvelebený naveky. 
Amen.“ 

 (Rim 9,4-5 SSV) 

„Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi.“  

(Gal 3,25 SSV) 

„"Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať 
Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, 
čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je 
zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia 
budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá 
takých ctiteľov.“  

(Jn 4,21-23 SSV) 



Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

Potom ale prichádza PLNOSŤ – pre oboch! 

POHANIA – „prirodzený zákon“: 

„Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, 
čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, 
budú ospravedlnení. A keď pohania, 
ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo 
zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, 
sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že 
majú požiadavky zákona vpísané vo 
svojich srdciach, čo im dosvedčuje 
zároveň aj ich svedomie, aj ich 
myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú 
alebo i bránia.“ 

 (Rim 2,13-15 SSV) 

ŽIDIA – „zjavený zákon“: 

„Oni sú Izraeliti, majú adoptívne 
synovstvo, slávu, zmluvy, 
zákonodarstvo, bohoslužbu, 
prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich 
podľa tela pochádza Kristus; on je nad 
všetkým Boh, zvelebený naveky. 
Amen.“ 

 (Rim 9,4-5 SSV) 

„Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi.“  

(Gal 3,25 SSV) 

„"Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať 
Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, 
čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je 
zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia 
budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá 
takých ctiteľov.“  

(Jn 4,21-23 SSV) 

A presne toto je koncept 
VNÚTORNÉHO ČLOVEKA: 

• nie vonkajšia zmena, 
dodržiavanie, plnenie niečoho,… 

• ale úplná vnútorná premena 
človeka, kedy Boh – ako nejaký 
archeológ! – odkryje skrze vieru 
a Ducha nánosy starého 
živočíšneho vonkajšieho 
človeka, aby spod nich vzkriesil a 
obnovil v nás človeka 
vnútorného a v ňom nás spojil 
so sebou! 



3 lebo zo zjavenia som sa dozvedel 
tajomstvo… 5 Ono v iných pokoleniach 
nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz 
v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom 
a prorokom: 6 že pohania sú 
spoludedičmi, spoluúdmi a 
spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi 
Ježišovi skrze evanjelium. … 8 Ja, 
najmenší zo všetkých svätých, dostal 
som tú milosť zvestovať pohanom 
Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a 
všetkým oznámiť, aký je plán 
tajomstva od vekov skrytého v Bohu, 
ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz 
skrze Cirkev kniežatstvám a 
mocnostiam v nebi stala známou Božia 
mnohotvárna múdrosť, 11 podľa 
odvekého rozhodnutia, ktoré 
uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom 
Pánovi. 

Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak – Aj v SZ 
sa objavujú texty, ktoré hovoria o tom, že Božia spása sa 
bude jedného dňa vzťahovať na všetky národy na celej zemi, 
napríklad už Abrahámovi Boh hovorí: „V tebe budú 
požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,3 SSV), alebo „V 
tom čase sa Jeruzalem bude volať trónom Pánovým a zídu sa 
k nemu všetky národy, k Pánovmu menu do Jeruzalema; a už 
viac nepôjdu za hriešnou tvrdosťou svojho srdca.“ 
(Jer 3,17 SSV), alebo „Na konci dní bude upevnený vrch 
Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad 
pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé 
kmene a povedia: "Hor' sa, vystúpme na vrch Pánov, do 
domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a 
budeme kráčať jeho chodníkmi." Lebo zo Siona vyjde náuka 
a Pánovo slovo z Jeruzalema.“ (Iz 2,2-3 SSV) 

Napriek tomu nebolo jasné, ako to nastane – a mnohí Židia si 
možno mysleli, že sa to stane tak, že pohania príjmu 
Mojžišov Zákon, alebo niečo podobné… 



3 lebo zo zjavenia som sa dozvedel 
tajomstvo… 5 Ono v iných pokoleniach 
nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz 
v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom 
a prorokom: 6 že pohania sú 
spoludedičmi, spoluúdmi a 
spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi 
Ježišovi skrze evanjelium. … 8 Ja, 
najmenší zo všetkých svätých, dostal 
som tú milosť zvestovať pohanom 
Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a 
všetkým oznámiť, aký je plán 
tajomstva od vekov skrytého v Bohu, 
ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz 
skrze Cirkev kniežatstvám a 
mocnostiam v nebi stala známou Božia 
mnohotvárna múdrosť, 11 podľa 
odvekého rozhodnutia, ktoré 
uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom 
Pánovi. 

Ef 3,1 – 13: veľké tajomstvo odhalené 

všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v 
Bohu – Pavol odhaľuje spôsob, akým sa Boh rozhodol naplniť 
prisľúbenie, dané Abrahámovi – „V tebe budú požehnané 
všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,3 SSV) – na všetkých ľuďoch 
celého sveta, Židoch i pohanoch: 

skrze Cirkev – Nie ZÁKON, ale CIRKEV je naplnením! Už nie 
„zachovanie“ Zákona, ale „zjednotenie“ s Kristom, vrastenie 
do Krista (Ef 4,15), v ktorom sa zjednocujeme s Bohom, 
stávame účastní na Božej prirodzenosti (2 Pt 1,4), sme 
oslávení s Kristom a v Kristovi (Rim 8,17) – a teda zbožštení! 

CIRKEV – viditeľné Kristovo telo, v ktorom sa môžem 
konkrétne a viditeľne zjednotiť s Kristom a stať 
spoluobčanom svätých a členom Božej rodiny (Ef 2,19) – je 
tak kľúčovým, podstatným nástrojom, ktorým sa Kristom 
získané odpustenie a vykúpenie pretavuje a završuje na 
spásu človeka! 
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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? 

„ 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: 3 lebo zo 
zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to 
prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 Ono v iných 
pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým 
apoštolom a prorokom: 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a 
spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7 A ja som sa stal 
jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho 
moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom 
Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od 
vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz skrze Cirkev 
kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 
podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 
V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto prosím, aby ste 
neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.“ 



malé podobenstvo… 

Videli ste film ENDEROVA HRA? 

… alebo, ešte lepšie, čítali ste 
knihu ENDEROVA HRA? 

? 
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V nie tak ďalekej budúcnosti napadne Zem mimozemská rasa 
Termiťanov, pokúsi sa vyhladiť ľudstvo a premeniť Zem na svoju 
kolóniu a osídliť ju. 



malé podobenstvo… 
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Pred technicky aj vojensky 
vyspelejším nepriateľom sa 
počas dvoch po sebe idúcich 
invázií ľudstvo zachráni iba 
vďaka skvelému veliteľovi – 
konkrétne Mazerovi 
Rackhamovi, pôvodom 
Maorovi z Nového Zélandu. 



malé podobenstvo… 
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Preto Medzinárodná flotila zriadi BITEVNÚ ŠKOLU, umelý a takmer 
úplne sebestačný svet vysoko na obežnej dráhe okolo Zeme,…  



malé podobenstvo… 

P
R

ÍB
EH

 E
N

D
ER

O
V

EJ
 H

R
Y

 V
 K

O
C

K
E…

 

… do ktorej prijímajú mimoriadne inteligentné deti z celého sveta, 
aby tam z nich vychovali tých najlepších možných veliteľov, ktorí by 
definitívne zachránili Zem pred hrozbou Termiťanov v skutočnom 
svete a v skutočnej vojne, v ktorej ľudstvo práve je. 



malé podobenstvo… 
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Základným nástrojom výchovy je HRA, kde sú deti 
rozdelené do armád, ktoré medzi sebou bojujú a 
podľa toho obsadzujú miesto v rebríčku a pod. 



malé podobenstvo… 
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Pre niektorých sa HRA a 
výsledková tabuľa stávajú 
všetkým – a sú pre svoj 
úspech v HRE dokonca 
ochotní aj zabíjať… 

„„Příliš tu hru prožíváte, Andersene. 
Zapomínáte, že jde pouze o výcvik." 

„Jde také o společenské postavení, totožnost, 
účel, jméno. Tohle všechno formuje děti, 
které vyjdou z této hry. Když vejde ve 
známost, že hra se dá zmanipulovat, že ji lze 
ztížit nebo obelstít, zničí to celou školu. 
Nepřeháním.““ 



malé podobenstvo… 
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Ale Ender a jeho druh Bean (Fazolek) si 
obaja uvedomujú, že v skutočnosti na 
HRE vôbec nezáleží, ani na Bitevnej 
škole, ani na ničom v jej rámci… 

Záleží na tom, aby sa zo všetkých stali 
najlepší možní velitelia – a ľudstvo 
zvíťazilo nad Termiťanmi. 

„Řekni mně proč, Fazolku.“  

„Protože nás potřebují, proto.“ Fazolek si 
sedl na podlahu a upřeně hleděl na 
Enderovy nohy. „Protože potřebují 
někoho, kdo porazí termiťáky. Nic jiného 
je nezajímá.“  

„Dobře, že to víš, Fazolku. Protože 
většina hochů v této škole si myslí, že hra 
je důležitá sama o sobě, ale není. 
 Je důležitá jedině proto, že jim pomáhá 
najít malé kluky, ze kterých by mohli 
vyrůst opravdoví velitelé, pro skutečné 
války. Ale co se týká hry, můžeš ji klidně 
zmršit.“ 



malé podobenstvo… 
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Hneď, ako svoj 
výcvik dokončia, 
opúšťajú bitevnú 
školu a odchádzajú 
preč… 

… tí, ktorí 
uspeli, ku 
skutočnej 
flotile ako 
velitelia, 

… tí, ktorí neuspeli, 
sú vrátení domov,  
tiež do svojej 
skutočnej rodiny a 
skutočnej vlasti. 



? 

Našli by ste nejakú PARALELU 
medzi príbehom knihy 
ENDEROVA HRA a tým, nad 
čím sme dnes uvažovali – a o 
čom je podľa Pavla náš 
vlastný život? 



? 

O čo teda vlastne 
v našom živote v 
skutočnosti ide? 



podobenstvo vysvetlené… 

V
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Boh stvoril človeka, aby 
sa s ním podelil sám so 
sebou – aby sa človek 
zbožštil v Bohu a aj sám 
sa tak stal bohom v 
Bohu. 



podobenstvo vysvetlené… 
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DIABOL je našim NEPRIATEĽOM: zasial do sveta HRIECH, ktorý ako bahno 
obalil nášho Bohom stvoreného VNÚTORNÉHO človeka, udusil ho – a 
nahradil ho VONKAJŠÍM človekom, znetvorenou karikatúrou Boha na 
obraz Diabla: „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca.“ 
(Jn 8,44 SSV) 



podobenstvo vysvetlené… 
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Našim Mazerom 
Rackhamom je Syn Boha, 
Boh Ježiš Kristus! 

On nás zachránil pred 
úplnou porážkou! 



podobenstvo vysvetlené… 
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Svet, do ktorého sme sa narodili, je našou BITEVNOU 
ŠKOLOU,… 



podobenstvo vysvetlené… 
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… rodíme sa doň kvôli jedinej veci: aby sme sa 
v ňom pripravili na skutočný život a skutočný 
svet, ktoré na nás čakajú „tam vonku“:  
• či už PEKLO, pre tých, ktorí neuspeli,  
• alebo NEBO pre tých, ktorí uspeli. 



podobenstvo vysvetlené… 
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Život, ktorý žijeme, je našou HROU, ktorej zmyslom je, 
aby sme odstránili nánosy vonkajšieho človeka a odkryli, 
oživili a obnovili človeka vnútorného. 



podobenstvo vysvetlené… 
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Sú ľudia, ktorí si myslia, že táto HRA je 
dôležitá: spoločenské postavenie, kariéra, 
majetok, povesť, sláva, moc, ale aj zábava, 
pohodlie, či dokonca zdravie, alebo život… 

Kvôli „veciam tohto sveta“ sú ochotní urobiť 
čokoľvek: od tvrdej driny cez ľahostajnosť k 
iným, podvody, intrigy až po zločin, násilie, 
vraždy,… 



podobenstvo vysvetlené… 
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 Prinajmenšom kresťania ale 
chápu, že na samotnej HRE 
(pozemskom živote), ani BITEVNEJ 
ŠKOLE (svet, v ktorom žijeme) v 
skutočnosti nezáleží – jedine do 
tej miery, do akej sa stanú 
nástrojmi obnovenia 
VNÚTORNÉHO ČLOVEKA v nás – a 
to u všetkých ľudí bez rozdielu! 

Na tomto jedinom záleží – a 
okrem toho je všetko ostatné 
vedľajšie… 



malé podobenstvo… 

Hneď, ako náš 
výcvik skončí, 
opustíme tento 
svet a odídeme 
preč, do 
skutočného 
sveta a 
skutočného 
života: 

… tí, ktorí 
uspeli, ako 
Boží synovia 
a dcéry do 
NEBA, 

… tí, ktorí 
neuspeli, 
ostávajú 
ponechaní v 
PEKLE… 

V
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? ! i 



i Kto, s kým, za koho a proti komu? 

Mnohé deti si myslia, že zmyslom HRY je 
bojovať proti sebe… 

Dink Meeker si myslí, že v skutočnosti proti 
sebe bojujú deti a velenie školy – dospelí… 

Ender ale vie, že v skutočnosti všetci spolu 
bojujú proti Termiťanom! 

• Podobne sú ľudia, ktorí bojujú s inými 
ľuďmi o veci tohto sveta: majetok, 
postavenie, moc, slávu, rozkoš,… 

• Sú ľudia, ktorí vo svojom „kresťanstve“ 
zápasia s Bohom: „Pane, nedopusť… 
netrestaj nás… daj, aby bolo po našom… 
neber nám… dopraj nám…“ a pod. 

• A nakoniec sú Boží synovia a dcéry, ktorí 
pochopili, že je iba jediný nepriateľ – 
Diabol – a že oni, ostatní ľudia i Boh stoja 
na jednej strane a ide im o to isté: o 
záchranu a zbožštenie každého jedného 
človeka v Bohu! 

„Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú 
čo urobiť!  Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa 
toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, 
hovorím vám: Tohoto sa bojte!“  (Lkk 12,4-5 SSV) 



„Kto nie je so mnou, je proti mne, a 
kto nezhromažďuje so mnou, 
rozhadzuje,” hovorí Ježiš. 

(Lk 11,23 SSV) 

i 

„… Protože většina lidí na tomhle 
světe si myslí, že hra – tenhle 
pozemský život a svět a věci v 
něm, jako jsou majetek, či věhlas, 
postavení, zdraví, či dokonce život 
– je důležitá sama o sobě, ale 
není. 
Je důležitá jedině tehdy, když jim 
pomáhá stát se skutečnými syny 
a dcerami Boha a zmocnit se tak 
Království. Ale co se týče hry, 
sama o sobě neznamená nic…“  

(porov. Andrew „Ender“ Wiggin) 

Mohli by sme 
parafrázovať…: Existuje len jediný zmysel, 

jediný význam, jediný cieľ 
sveta, Vesmíru, všetkého: 

SPÁSA KAŽDÉHO 
JEDNÉHO ČLOVEKA 
VRÁTANE NÁS. 

Usilovať o čokoľvek iné mimo 
tohto cieľa je trestuhodným 
mrhaním a blúdením! 



i 

Je niečo, čo vnímame, 
že by sme v tomto 
smere mali v našom 
živote urobiť? 




