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„11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za 
prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 
12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a 
poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného 
Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými 
sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského 
učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale žime podľa 
pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je 
hlavou, do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a 
pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti 
primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.“ 

Ef 4,11–16: RAST V DOKONALOSTI 



… kým 
nedospejeme 
všetci k jednote 
viery a poznania 
Božieho Syna, k 
zrelosti muža, k 
miere plného 
Kristovho veku,  
aby sme už neboli 
malými deťmi, 
ktorými sem-tam 
hádže a zmieta 
hocijaký vietor 
klamlivého 
ľudského učenia, 
ktorý podvodne 
strháva do bludu.  

kým nedospejeme všetci … k poznaniu Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere 
plného Kristovho veku –  

- poznanie (gr. epignósis) – presné, precízne a hlavne pravdivé poznanie; 

- zrelosť (gr. teleios) – niečo, čo je dokončené, dovŕšené, dovedené až do 
úplného konca, dokonalé. 

- muža (gr. anér) – v zmysle sexu „muž“ odlíšený od ženy (aj keď sa používa aj 
na označenie „ľudí“ tvorených aj mužmi, aj ženami), v zmysle veku „dospelý 
muž“ odlíšený od chlapca. V tomto prípade je dôraz na vzrast, zrelosť, 
dospelosť. 

- plného Kristovho veku: gr. slovo elikia znamená aj „dospelosť“, dospelý vek; 
slovo pleroma zase plnosť niečoho – dohromady „úplnosť dospelosti“ Krista.  

POZNANIE, ktoré prijímame VIEROU (= presvedčíme sa o jeho spoľahlivosti a 
ako také ho prijímame) je kľúčom k tomu, aby sme sa na základe neho úplne 
pretvorili v Krista a dozreli až do úplnej, zrelej, „dospelej“ podobnosti s Kristom 
– čo je, mimochodom, nevyhnutná podmienka zbožštenia sa v Kristovi a s 
Kristom, provov.: „… aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou 
slávou, aj my žili novým životom.  Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu 
podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.“ (Rim 6,4-5 SSV) 

Ef 4,11–16: RAST V DOKONALOSTI 



… kým 
nedospejeme 
všetci k jednote 
viery a poznania 
Božieho Syna, k 
zrelosti muža, k 
miere plného 
Kristovho veku,  
aby sme už neboli 
malými deťmi, 
ktorými sem-tam 
hádže a zmieta 
hocijaký vietor 
klamlivého 
ľudského učenia, 
ktorý podvodne 
strháva do bludu.  

aby sme už neboli malými deťmi – gr. nepios, malé dieťa, už síce nie nemohúce 
batoľa, ale na druhej strane nie staršie, ako 3 – 4 roky. 

Nekoliduje to ale s Ježišovými slovami: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do 
nebeského kráľovstva“? 

JEŽIŠ používa gr. slovo paidion, ktoré znamená mladého človeka pred pubertou 
– na rozdiel od PAVLOVHO nepios, malého dieťaťa ani nie trojročného.  

- JEŽIŠ kladie dôraz skôr na „nedohotovenosť“ mladého človeka, ktorý sa 
stvárňuje, učí, rozvíja, mení, dospieva,… – na rozdiel od dospelého, ktorý už má 
vybehané chodníčky, zaužívané zvyky, je už vlastne strnulý a zmenám sa skôr 
vzpiera. Bez zmeny – obrátenia – ale naozaj nie je možné vojsť do Kráľovstva. 
Preto Ježiš naznačuje, že je potrebné zahodiť svoju „dospelosť“ (porov. 
odpoveď Nikodémovi: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?“ (Jn 3,10 SSV)) a stať sa 
znova chlapcom (dievčaťom), ktoré sa ešte len učí. 

- PAVOL kladie rovnaký dôraz na ten istý rast a dospievanie k cieľu, ktorým je 
úplné zrastenie s Kristom, úplné osvojenie si Krista v plnosti Jeho „zrelého 
veku“. V tomto smere ostať „dieťatkom“, ktoré je neschopné, nemohúcne, 
nezakotvené, vláčené okolnosťami, je zlé – a je to presný opak onoho „dieťaťa“ 
z Ježišovych rečí! 

Ef 4,11–16: RAST V DOKONALOSTI 



… kým 
nedospejeme 
všetci k jednote 
viery a poznania 
Božieho Syna, k 
zrelosti muža, k 
miere plného 
Kristovho veku,  
aby sme už neboli 
malými deťmi, 
ktorými sem-tam 
hádže a zmieta 
hocijaký vietor 
klamlivého 
ľudského učenia, 
ktorý podvodne 
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aby sme už neboli malými deťmi – gr. nepios, malé dieťa, už síce nie nemohúce 
batoľa, ale na druhej strane nie staršie, ako 3 – 4 roky. 

Nekoliduje to ale s Ježišovými slovami: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do 
nebeského kráľovstva“? 

JEŽIŠ používa gr. slovo paidion, ktoré znamená mladého človeka pred pubertou 
– na rozdiel od PAVLOVHO nepios, malého dieťaťa ani nie trojročného.  

- JEŽIŠ kladie dôraz skôr na „nedohotovenosť“ mladého človeka, ktorý sa 
stvárňuje, učí, rozvíja, mení, dospieva,… – na rozdiel od dospelého, ktorý už má 
vybehané chodníčky, zaužívané zvyky, je už vlastne strnulý a zmenám sa skôr 
vzpiera. Bez zmeny – obrátenia – ale naozaj nie je možné vojsť do Kráľovstva. 
Preto Ježiš naznačuje, že je potrebné zahodiť svoju „dospelosť“ (porov. 
odpoveď Nikodémovi: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?“ (Jn 3,10 SSV)) a stať sa 
znova chlapcom (dievčaťom), ktoré sa ešte len učí. 

- PAVOL kladie rovnaký dôraz na ten istý rast a dospievanie k cieľu, ktorým je 
úplné zrastenie s Kristom, úplné osvojenie si Krista v plnosti Jeho „zrelého 
veku“. V tomto smere ostať „dieťatkom“, ktoré je neschopné, nemohúcne, 
nezakotvené, vláčené okolnosťami, je zlé – a je to presný opak onoho „dieťaťa“ 
z Ježišovych rečí! 

Ef 4,11–16: RAST V DOKONALOSTI 

VÍZIA UČENÍKA: 
• Dostatočne MLADÝ a MALÝ (paidios) na to, aby už nebol 
strnulý vo svojich názoroch, predstavách, návykoch, vierach,… 
ale naopak, pružný na to, aby objavoval Pravdu v Kristovi, učil 
sa od Krista a bez váhania a rozpakov stvárňoval svoj život 
podľa Krista; 

• súčasne ale DOSTATOČNE ZRELÝ (nie nepios) aby vedel jasne 
vytrvať, upnutý k tomuto cieľu, ochotný prekonávať prekážky a 
námahu tohto procesu – a bez toho, aby ho čokoľvek z tejto 
cesty odchýlilo, či dokonca odviedlo! 



… kým 
nedospejeme 
všetci k jednote 
viery a poznania 
Božieho Syna, k 
zrelosti muža, k 
miere plného 
Kristovho veku,  
aby sme už neboli 
malými deťmi, 
ktorými sem-tam 
hádže a zmieta 
hocijaký vietor 
klamlivého 
ľudského učenia, 
ktorý podvodne 
strháva do bludu.  

klamlivého ľudského učenia –  

- učenie (gr, didaskalia) – názory, doktríny, učenia,… 

- klamlivé (gr. kybeia) – doslova „hrajúci kocky“ – a odtiaľ potom „podvodný“, 
pretože práve hráči hazardu v kocky často podvádzali. Dohromady je to čosi 
iracionálne, náhodné až podvodné, lživé, klamlivé, neseriózne. 

podvodne strháva do bludu –  

- podvodne (gr. én panurgia) – v prešibanosti, ľstivosti,…  

- strháva (gr. methodeian) – intrigy, ktorých cieľom je niekoho oklamať, 
podviesť,…  

- blud (gr. plané) – potulovanie sa, túlanie, blúdenie mimo cesty; prenesene 
potom omyl, nesprávny názor.  

ZMYSEL je v tom, že ĽUDSKÉ PREDSTAVY o Bohu, Nebi, večnosti, zmysle 
života,… sú vždy len špekuláciami (porov.: „Nie že by bol niekto videl Otca; iba 
ten, ktorý je od Boha, videl Otca.“ (Jn 6,46 SSV)) – a zväčša viac fantastickými a 
nepresnými. Naopak, Kristus – a Jeho Duch – zjavuje to, čo vidí, nie špekulácie, 
ale realitu: „Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie 
hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak 
ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch.“ (1Kor 2,10-11 SSV) 

Ef 4,11–16: RAST V DOKONALOSTI 



15 Ale žime podľa 
pravdy a v láske 
všestranne 
vrastajme do 
toho, ktorý je 
hlavou, do Krista. 
16 Z neho celé telo, 
pevne zviazané a 
pospájané 
všetkými 
oživujúcimi 
spojivami, podľa 
činnosti 
primeranej každej 
časti, rastie a 
buduje sa v láske. 

žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou… – 
dosl. pravdiví a v láske vzrastajme (gr. auxanó znamená vzrastať, dôraz je na 
rast k veľkosti, dospelosti,…) všetkým (celí) do neho, ktorý je hlavou, Krista.  

PRAVDA je východisko, LÁSKA spôsob, akým sa – držiac sa vierou pravdy a 
konaním lásky úplne vo všetkom – opravdivo zjednocujeme s Kristom a teda 
vrastáme do Neho. 

Celé telo – čiže Cirkev 

pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami – dosl. 
prostredníctvom všetkých väzív (čiže toho, čo drží v tele kĺby pohromade) 
podporujúcich sa.  

Tieto vzájomne sa podporujúce spojivá sú práve tie rôzne funkcie a činnosti, 
ktoré už Pavol vymenoval predtým (apoštoli, proroci, pastieri,…) – čiže, 
povedané dnešnou rečou, do veľkej miery práve „úrady“ Cirkvi. 

buduje sa v láske – znova je použité slovo oikodome, ktoré znamená stavať 
dom. Láska – použité tradične slovo agapé, čiže vzťah lásky založený na hlbokej 
vzájomnej úcte, pozornosti, starostlivosti,… 

Ef 4,11–16: RAST V DOKONALOSTI 
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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 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za 
prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 
12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a 
poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného 
Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými 
sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského 
učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale žime podľa 
pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je 
hlavou, do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a 
pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti 
primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.“ 



Pavol Apoštol je 
nepochybne čo do 
rozsahu práce aj 
úspechov najplodnejším 
zo všetkých apoštolov – a 
možno plodnejší, než 
všetci oni dohromady – a 
nepochybne v samých 
dejinách sa mu len 
máloktorý iný apoštol 
vyrovná, ak vôbec. 



? 

V čom spočíva 
tajomstvo jeho 

ÚSPECHU? 





… táto rovnica naplno platí až o Cirkvi Víťaznej 
(oslávenej) v Nebi, vo Večnosti. 

Cirkev Bojujúca (putujúca)  tu, na zemi, je skôr 
akoby „predsieňou“ Kráľovstva: je ním, skutočne a 
reálne – ale ešte nie v jeho úplne v sláve a 
nepoškvrnenosti. 

Súčasne ale je niečím, čím Cirkev Víťazná v Nebi už 
nie je, lebo to už nepotrebuje… 



Bojujúca Cirkev na zemi je niečo ako 

„STROJ NA VÝROBU 
BOŽÍCH SYNOV A DCÉR“  

Akoby božsko-ľudské „zariadenie“ 
uspôsobené na to, aby všade tam, kde 
je, umožňovalo premenu človeka na 
Boha – jeho znovuzrodenie a 
zbožštenie sa v Bohu. 



Jej „mechanizmus“ vskutku obsahuje všetko potrebné: 

APOŠTOLSKÝ ÚRAD ako zdroj pravdivej, úplnej a spoľahlivej 
zvesti Evanjelia Ježiša Krista; 

KRST ako prostriedok uzatvorenia Zmluvy s Bohom a 
spojenia sa s Ním v TELE KRISTA, ktorým Cirkev je; 

SPOLOČENSTVO ako miesto, kde sa dá naučiť a žiť Boží 
model Trojičného života; 

SVIATOSTI ako pramene Božej moci a milosti, miesto oslavy 
a zavŕšenia jednoty Boha a ľudí; 

DAR DUCHA SVÄTÉHO, ktorý všetko preniká a oživuje a 
sprevádza zázrakmi, znameniami, posilňuje charizmami a 
darmi,… 

SLUŽBA APOŠTOLÁTU, v ktorej sa zjednocujeme s Kristovým 
poslaním v službe Otcovi… atď. 



Jej „mechanizmus“ vskutku obsahuje všetko potrebné: 

APOŠTOLSKÝ ÚRAD ako zdroj pravdivej, úplnej a spoľahlivej 
zvesti Evanjelia Ježiša Krista; 

KRST ako prostriedok uzatvorenia Zmluvy s Bohom a 
spojenia sa s Ním v TELE KRISTA, ktorým Cirkev je; 

SPOLOČENSTVO ako miesto, kde sa dá naučiť a žiť Boží 
model Trojičného života; 

SVIATOSTI ako pramene Božej moci a milosti, miesto oslavy 
a zavŕšenia jednoty Boha a ľudí; 

DAR DUCHA SVÄTÉHO, ktorý všetko preniká a oživuje a 
sprevádza zázrakmi, znameniami, posilňuje charizmami a 
darmi,… 

SLUŽBA APOŠTOLÁTU, v ktorej sa zjednocujeme s Kristovým 
poslaním v službe Otcovi… atď. 



„"Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému 
zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono 
je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď 
vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho 
strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia 
na jeho konároch.“ Ďalšie podobenstvo im 
povedal: "Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, 
ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až 
sa všetko prekvasí.““ 

 (Mt 13,31-33 SSV) 

Tieto slová Ježiš hovorí 
o Božom kráľovstve tu, 
na zemi – o Cirkvi! 



Pavol si zrejme veľmi dobre tento fakt 
uvedomil: 

• že ak niekde Cirkev zapustí korene, a 
začne „fungovať“ ako miesto, kde sa z 
ľudí stávajú synovia a dcéry Boha, 

• potom bude už sama od seba ďalej rásť 
a postupne prekvasovať prostredie, v 
ktorom sa nachádza: 

„S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek 
hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v 
noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o 
tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: 
najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno 
v klase.“ 

 (Mk 4,26-28 SSV) 



Kto teda bol Pavol?  

Ohlasovateľ Evanjelia? Učiteľ? Teológ? Prorok? 
Charizmatik? 

Iste, všetko toto… Ale v prvom rade bol 

ZAKLADATEĽOM CIRKEVNÝCH 
SPOLOČENSTIEV. 

Na tom postavil svoju úspešnú stratégiu: 

• zasiať všade, kde prišiel, semienko skutočnej jedinej 
Katolíckej cirkvi, 

• a keď sa ujalo, mohol s pokojným srdcom ísť ďalej a 
nechať ho, aby ďalej už samo rástlo v Duchu a plnilo tak 
svoju úlohu postupne prekvasiť svet, v ktorom rástlo. 



Kto teda bol Pavol?  

Ohlasovateľ Evanjelia? Učiteľ? Teológ? Prorok? 
Charizmatik? 

Iste, všetko toto… Ale v prvom rade bol 

ZAKLADATEĽOM CIRKEVNÝCH 
SPOLOČENSTIEV. 

Na tom postavil svoju úspešnú stratégiu: 

• zasiať všade, kde prišiel, semienko skutočnej jedinej 
Katolíckej cirkvi, 

• a keď sa ujalo, mohol s pokojným srdcom ísť ďalej a 
nechať ho, aby ďalej už samo rástlo v Duchu a plnilo tak 
svoju úlohu postupne prekvasiť svet, v ktorom rástlo. 

„Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve shromáždění, 
ve městě nebo na venkově) se dva spolu setkají 
v Kristově jednotě. Právě toto je počátek 
tajemství církve. Pavel zakládal všude, kam 
přišel, pouze malá společenství. Co myslíte, kolik 
lidí tvořilo takové společenství, když z něj Pavel 
odcházel dále? V Aténách, Korintu i Filipech jich 
bylo jen několik. Snad hrstka; tam, kde šlo o 
výjimečně velké společenství, možná okolo sta. 
A Pavel přitom říká: „Už nemám v Asii více co 
dělat, všechno je obráceno." Co tedy dělal? 
Založil životaschopnou buňku,která měla 
později prokvasit své okolí. Pavlovým úkolem 
bylo založit živou buňku.“ 

(Hans Buob) 
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Ako funguje táto stratégia dnes a tu? 
Funguje? Alebo robíme niekde chybu? 

Čomu by sme sa mohli od Pavla 
naučiť? Akým spôsobom a čo? 

„Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve shromáždění, ve městě nebo 
na venkově) se dva spolu setkají v Kristově jednotě. Právě toto 
je počátek tajemství církve. Pavel zakládal všude, kam přišel, 
pouze malá společenství. Co myslíte, kolik lidí tvořilo takové 
společenství, když z něj Pavel odcházel dále? V Aténách, 
Korintu i Filipech jich bylo jen několik. Snad hrstka; tam, kde 
šlo o výjimečně velké společenství, možná okolo sta. A Pavel 
přitom říká: „Už nemám v Asii více co dělat, všechno je 
obráceno." Co tedy dělal? Založil životaschopnou buňku,která 
měla později prokvasit své okolí. Pavlovým úkolem bylo založit 
živou buňku.“ 

(Hans Buob) 
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Ako presne Pavol tieto cirkevné 
spoločenstvá zakladal? Kým začínal, ako 
začínal, čo presne robil? 

Ako by sme ho mohli napodobniť tu a teraz? 

„Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve shromáždění, ve městě nebo 
na venkově) se dva spolu setkají v Kristově jednotě. Právě toto 
je počátek tajemství církve. Pavel zakládal všude, kam přišel, 
pouze malá společenství. Co myslíte, kolik lidí tvořilo takové 
společenství, když z něj Pavel odcházel dále? V Aténách, 
Korintu i Filipech jich bylo jen několik. Snad hrstka; tam, kde 
šlo o výjimečně velké společenství, možná okolo sta. A Pavel 
přitom říká: „Už nemám v Asii více co dělat, všechno je 
obráceno." Co tedy dělal? Založil životaschopnou buňku,která 
měla později prokvasit své okolí. Pavlovým úkolem bylo založit 
živou buňku.“ 

(Hans Buob) 



„ 17 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú 
pohania, v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemneným 
rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa 
ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. 19 Oni otupeli a 
oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú 
nečistotu. 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili, 21 ak ste vôbec o 
ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, 22 že 
máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, 
ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a 
obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si 
nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti 
a pravej svätosti.“  

Ef 4,17–24: HLAVA A TELO A ICH KOMPETENCIE 



17 Preto hovorím a 
dosvedčujem v 
Pánovi: Už nežite, 
ako žijú pohania, v 
márnosti svojho 
zmýšľania, 18 so 
zatemneným 
rozumom, 
odcudzení Božiemu 
životu pre 
nevedomosť, ktorá 
sa ich zmocnila, a 
pre zaslepenosť ich 
srdca. 19 Oni otupeli 
a oddali sa 
necudnosti a 
nenásytne 
žiadostivo páchajú 
každú nečistotu. 

zatemnený rozum – eskotomenoi te dianoia – myseľ v zmysle schopnosti 
chápať veci, rozumieť veciam, teraz ale zakrytá temnotou.  

Jej zdroj…: 

nevedomosť – gr. agnoia – neznalosť, nevedomosť, neinformovanosť.  

Jej príčina…: 

pre zaslepenosť srdca – gr. porosyn tes kardias auton. Slovo porosys znamená 
doslova „potiahnutý stvrdnutou kožou“. Prenesene potom tuposť čo do 
súdnosti, čiže schopnosti chápať a posudzovať veci, ľahostajnosť čo do 
vnímania vecí okolo seba. Srdce označuje vnútorného človeka, jeho vnútorné 
JA – a teda viac s dôrazom na rozumové schopnosti, než na emócie. 

Príčinou zaslepenosti srdca je…: 

necudnosť, nenásytná žiadostivosť – necudnosť (gr. aselgeia, zložené zo slov 
„a“ (ne) a „Selgé“ (mesto v Pizídii, známe svojou vysokou a striktnou 
morálkou) – používané na označovanie bezuzdnej sexuálnej chlípnosti, 
nemiernosti, roztopašnej neviazanosti, zvrátenosti, nehanebnosti a pod.  

Práve bezuzdnosť vášní a pudov vedie k závislosti – závislosť k túžbe vidieť 
veci tak, aby závislosť ospravedlnili a aby naše názory slúžili našim túžbam – a 
výsledkom je pokrivené myslenie, ktoré neodráža realitu, ale naše túžby a  

želania, akou by sme chceli realitu mať… 

Ef 4,17–24: HLAVA A TELO A ICH KOMPETENCIE 



17 Preto hovorím a 
dosvedčujem v 
Pánovi: Už nežite, 
ako žijú pohania, v 
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zatemneným 
rozumom, 
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necudnosti a 
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každú nečistotu. 

márnosť zmýšľania – výsledkom je márnosť (gr. mataiotes, slovo, 
nachádzajúce sa len v Biblii) zmýšľania, kedy naše názory, akokoľvek vyzerajú 
na pohľad pekne, ľúbivo, inteligentne a rozumne, sú v skutočnosti ničím, 
pretože neodrážajú realitu (pravdu), ale len naše túžby a vášne, ktorým 
slúžime a ktorých otrokmi sme. 

Výsledkom je…: 

odcudzení Božiemu životu – namiesto Božieho života, založeného na pravde, 
na svätosti a na láske; žijeme úplne iný, opačný život, založený na pýche, na 
sebectve a na otročení vášniam, od sexu, jedla a pitia cez lakomstvo a túžbu 
po bohatstve až po smäd po uznaní, ocenení, sláve, moci, vláde, vplyve,…  

Následne sa neštítime…: 

každá nečistota – nečistota (gr. akatharia) – ak si uvedomíme, že Pavol je 
pôvodom Žid a farizej, potom aj tento termín môžeme chápať ako súhrnné 
označenie všetkého, čo sa protiví Božiemu životu a Bohu samotnému a čo 
teda človeka poškvrňuje tým, že ho robí nepodobným Bohu a vzďaľuje ho od 
Boha. 
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20 Vy ste sa tak o 
Kristovi neučili, 21 ak 
ste vôbec o ňom počuli 
a v ňom boli vyučení, 
ako je pravda v 
Ježišovi, 22 že máte 
odložiť starého 
človeka s predošlým 
spôsobom života, 
ktorý sa ženie za 
klamnými žiadosťami 
do skazy, 23 a 
obnovovať sa 
duchovne premenou 
zmýšľania, 24 obliecť si 
nového človeka, ktorý 
je stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti 
a pravej svätosti. 

odložiť – gr.  apotithemi – používané o veciach, ktoré sú odložené úplne, už 
ich nikto nikdy viac nevezme, úplne sme sa ich vzdali. 

ženie za klamnými žiadosťami do skazy – gr. ničiaceho samého seba 
túžbami (želaniami, žiadosťami) ktoré uvádzajú do omylu a preč od pravdy. 

KRESŤAN je človek, ktorý začína tam, kde POHANIA zvyčajne končia…  

- Má to isté pohanské východisko: život, v ktorom sa ženie za vášňami, 
pudmi, žiadostivosťami, ktoré ho opantávajú a odvádzajú od pravdy a 
pravého poznania. 

- MUSÍ PRETO NAJPRV ODLOŽIŤ tento model života, vzprieť sa mu a úplne 
ho opustiť – nie je náhoda, že askéza (pôst, chudoba, samota, mlčanie,…) je 
všeobecne, nielen v kresťanstve považovaná za kľúč k porozumeniu sveta, 
života, k preniknutiu do tajov mystérií! – aby potom s očisteným zrakom a 
triezvou mysľou mohol uvidieť pravdu a konať podľa nej. 

Aj v kresťanstve preto prvým krokom na ceste k Bohu je ASKETICKÉ 
OBRÁTENIE a následne CESTA OČISŤOVANIA, na ktorej človek odkladá tento 
starý životný štýl, aby si, po jeho odložení, mohol obliecť nového človeka a 
začať život novým životom (Rim 6,4) ako nové stvorenie (Gal 6,15), ako 
človek znovuzrodený (Jn 3,7). 

Ef 4,17–24: HLAVA A TELO A ICH KOMPETENCIE 
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Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

sex, rozkoš,… 

majetok,… 

spoločnosť,… 

moc, sláva,… 

Pre zvieratá je SEX 
ich 

„transcendenciou“ – 
zmyslom života: 

prežiť a rozmnožiť 
sa, zanechať 
potomstvo.  

ŽIVOČÍŠNA STRÁNKA 
v nás nás tiahne tým 
istým smerom v 
podobe pudov, 
vášní,… 

Byť ako Boh, Božím 
synom / dcérou – to 
znamená ísť presne 
opačným smerom, 
smerom k 
sebaaktulizácii (= 
svätosť) a 
transcendencii (= 
láska) 

Vyžaduje to teda od 
nás vzoprieť sa 
onomu zvieraciemu 
v nás a ísť opačne, 
smerom k Bohu! 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 



20 Vy ste sa tak o 
Kristovi neučili, 21 ak 
ste vôbec o ňom počuli 
a v ňom boli vyučení, 
ako je pravda v 
Ježišovi, 22 že máte 
odložiť starého 
človeka s predošlým 
spôsobom života, 
ktorý sa ženie za 
klamnými žiadosťami 
do skazy, 23 a 
obnovovať sa 
duchovne premenou 
zmýšľania, 24 obliecť si 
nového človeka, ktorý 
je stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti 
a pravej svätosti. 

odložiť – gr.  apotithemi – používané o veciach, ktoré sú odložené úplne, už 
ich nikto nikdy viac nevezme, úplne sme sa ich vzdali. 

ženie za klamnými žiadosťami do skazy – gr. zničujúceho samého seba 
túžbami (želaniami, žiadosťami) ktoré uvádzajú do omylu a preč od pravdy. 

KRESŤAN je človek, ktorý začína tam, kde POHANIA zvyčajne končia…  

- Má to isté pohanské východisko: život, v ktorom sa ženie za vášňami, 
pudmi, žiadostivosťami, ktoré ho opantávajú a odvádzajú od pravdy a 
pravého poznania. 

- MUSÍ PRETO NAJPRV ODLOŽIŤ tento model života, vzprieť sa mu a úplne 
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všeobecne, nielen v kresťanstve považovaná za kľúč k porozumeniu sveta, 
života, k preniknutiu do tajov mystérií! – aby potom s očisteným zrakom a 
triezvou mysľou mohol uvidieť pravdu a konať podľa nej. 

Aj v kresťanstve preto prvým krokom na ceste k Bohu je ASKETICKÉ 
OBRÁTENIE a následne CESTA OČISŤOVANIA, na ktorej človek odkladá tento 
starý životný štýl, aby si, po jeho odložení, mohol obliecť nového človeka a 
začať život novým životom (Rim 6,4) ako nové stvorenie (Gal 6,15), ako 
človek znovuzrodený (Jn 3,7). 
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Odumretie starému človekovi a jeho jasné, jednoznačné 
zanechanie je prvým PREDPOKLADOM toho, aby sa človek 
mohol znovuzrodiť! Je to ÚPLNE PRVÝ KROK na ceste s 
Kristom, bez ktorého to nejde!!! Porov. napríklad: 

„Nik nemôže slúžiť dvom pánom…“ (Mt 6,24 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) 

„Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.“ (Gal 5,24 SSV) 

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ 
(Lk 14,33 SSV) 

atď. 



20 Vy ste sa tak o 
Kristovi neučili, 21 ak 
ste vôbec o ňom počuli 
a v ňom boli vyučení, 
ako je pravda v 
Ježišovi, 22 že máte 
odložiť starého 
človeka s predošlým 
spôsobom života, 
ktorý sa ženie za 
klamnými žiadosťami 
do skazy, 23 a 
obnovovať sa 
duchovne premenou 
zmýšľania, 24 obliecť si 
nového človeka, ktorý 
je stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti 
a pravej svätosti. 

obnovovať sa – gr.  ananeóo – obnoviť sa, doslova sa „stať znova mladým“, 
spôsobiť, že sa niečo stane novým a odlišným od toho, čím bolo predtým, 
pričom sa samozrejme predpokladá, že to „nové“ bude dokonalejšie, lepšie, 
nadradené tomu starému. 

duchovne – gr. to pneumati – nie telesne (ako naráža Nikodém, keď 
podobné slová chápe telesne a pýta sa Ježiša: „Ako sa môže človek narodiť, 
keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť 
sa?“ (Jn 3,4 SSV)), ale premenou mysle, vnútorne, duchovne. Súčasne to ale 
môže znamenať aj „podľa Ducha Svätého“, čiže podľa Boha a na spôsob 
Boha. 

premenou zmýšľania – v gr. celá táto veta znie „obnovte sa teda duchom 
mysle vašej“… . Dá sa to chápať a prekladať rôzne: „obnovte se 
duchovním smýšlením“ (Česká ekumenická Biblia), „Obnoviti se pak duchem 
mysli vaší“ (Kralická), „aby vaša myseľ bola obnovená v duchu“ 
(Jeruzalemská) a pod.  

Pointa je najskôr v tom, že tak, ako deformácia človeka vychádza z jeho 
živočíšnej stránky – pudov, vášní, telesných rozkoší, ktoré vyhľadáva a 
ktorým nezriadene slúži – tak obnovenie vnútorného človeka zase pramení 
v jeho ľudských schopnostiach, v rozume, ktorý sa poznaním pravdy (Boha)  

osvecuje a následne je prameňom obnovy a premeny 
celého človeka. 

Ef 4,17–24: HLAVA A TELO A ICH KOMPETENCIE 
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Tým, že človek 
prostredníctvom askézy 
odumrie starému životu, v 
ktorom ho ovládali city, pudy, 
vášne, rozkoše,… 

… otvára bránu k tomu, aby 
opravdivo spoznal Boha a 
následne sa mohol úplne 
pretvoriť podľa Neho. 



20 Vy ste sa tak o 
Kristovi neučili, 21 ak 
ste vôbec o ňom počuli 
a v ňom boli vyučení, 
ako je pravda v 
Ježišovi, 22 že máte 
odložiť starého 
človeka s predošlým 
spôsobom života, 
ktorý sa ženie za 
klamnými žiadosťami 
do skazy, 23 a 
obnovovať sa 
duchovne premenou 
zmýšľania, 24 obliecť si 
nového človeka, ktorý 
je stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti 
a pravej svätosti. 

obliecť si – gr.  endino – obliecť si niečo, alebo vplaziť sa niekam, vtlačiť, 
vteperiť sa do niečoho, vojsť niekam.  

nového človeka – nové, gr. kainon – čosi, čo bolo len teraz vytvorené, 
čerstvé, posledné, nepoužité, úplne nové – a súčasne sa predpokladá, že 
ako posledné vyrobené je to súčasne najlepšie, najdokonalejšie, 
prekonávajúce to, čo bolo predtým.  

stvorený podľa Boha – gr. ktizó – dosl. urobiť niečo obývateľným pre ľudí. 
Používané v súvislosti so zakladaním miest, kolónií,… vytvoriť niečo, čo 
predtým nejestvovalo. 

v pravej svätosti – gr. hosiotes – úcta voči Bohu a vernosť záväzkom voči 
Bohu.  

DOHROMADY je tu myšlienka, prítomná v kresťanstve od počiatku, že totiž 
v okamihu KRSTU Boh nanovo tvorí človeka, ktorý od okamihu krstu už je 
zbožštený. Na človekovi potom už len je, aby si túto svoju novú, Bohom 
darovanú dokonalú identitu osvojil – aby sa teda doslova vtlačil, vteperil do 
tohto svojho krásneho a dokonalého nového „JA“ a stal sa ním! 

Samozrejme, nie je to možné skôr, než sa rozlúči (definitívne a úplne!) so 
svojim doterajším „JA“:  

„Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete 
Bohu v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 6,11 SSV) 

Ef 4,17–24: HLAVA A TELO A ICH KOMPETENCIE 



? ! i 



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? 
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pohania, v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemneným 
rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa 
ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. 19 Oni otupeli a 
oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú 
nečistotu. 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili, 21 ak ste vôbec o 
ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, 22 že 
máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, 
ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a 
obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si 
nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti 
a pravej svätosti.“  



HLAVA: 

KRISTUS – 
• Apoštolský úrad 
• Magistérium 
• Sviatosti 
• dar Ducha Svätého 

TELO: 

ĽUDIA –  
• spoločenstvo, 
Božia rodina; 
• v ktorej žijeme 
nový, Boží život, 
v pravej 
svätosti. 

Ako založiť Cirkev? 

V dvoch krokoch! 

1) NAPOJIŤ SA NA 
HLAVU; 

2) VYTVORIŤ TELO. 



HLAVA: 

KRISTUS – 
• Apoštolský úrad 
• Magistérium 
• Sviatosti 
• dar Ducha Svätého 

TELO: 

ĽUDIA –  
• spoločenstvo, 
Božia rodina; 
• v ktorej žijeme 
nový, Boží život, 
v pravej 
svätosti. 

APOŠTOLSKÝ ÚRAD a MAGISTÉRIUM, vďaka 
ktorému sme sa „vyučili“ o Kristovi a spoznali 
Ho; 

KRST a SILA DUCHA SVÄTÉHO, vďaka ktorým 
bol Božou mocou stvorený náš „nový človek“, 
pripravený na to, aby sme si ho „obliekli“ a 
tak sa stali „novým stvorením“. 

ODLOŽENIE STARÉHO ČLOVEKA, zomretie 
starému životu, umŕtvenie starého človeka, 
pochovanie s Kristom; 

OBLEČENIE NOVÉHO ČLOVEKA, čiže prijatie 
nového spôsobu života „podľa Boha“.  

VÝSLEDKOM je „TELO“ – čiže Cirkev, 
spoločenstvo Cirkvi, v ktorom žijeme Boží život 
založený na láske, jednote, vzájomnej podpore – 
až kým nedosiahneme „plnosť Kristovho veku“, 
dokonalosť! 



HLAVA: 

KRISTUS – 
• Apoštolský úrad 
• Magistérium 
• Sviatosti 
• dar Ducha Svätého 

TELO: 

ĽUDIA –  
• spoločenstvo, 
Božia rodina; 
• v ktorej žijeme 
nový, Boží život, 
v pravej 
svätosti. 

„… oddelil učeníkov a každý deň 
hovoril v Tyrannovej škole. To 
trvalo dva roky…“ 

 (Sk 19,9-10 SSV) 

„A keď im po jednotlivých 
cirkvách ustanovili starších, 
modlili sa a postili a odporúčali 
ich Pánovi, v ktorého uverili.“ 

 (Sk 14,23 SSV) 



? ! i 



? 

„Napojiť sa na Hlavu“ a „tvoriť Telo“ – 
ako sme na tom v týchto dvoch 
požiadavkách my sami v našej farnosti? 



„Předpokladem živoucího společenství je obrácení. … Všude tam, 
kam chtěl Pán sám přijít, vysílal pouze po dvou svých učednících. 
Zcela nám postačí vědomí, že on je přítomen. On je uprostřed nás. 
Umírání a zmrtvýchvstání dvou může být předpokladem oživení 
celého společenství. Vyšle-li Pán dvojici svých učedníkuje to 
nesmírně mocná událost. … Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve 
shromáždění, ve městě nebo na venkově) se dva spolu setkají v 
Kristově jednotě. Právě toto je počátek tajemství církve. … Bude-li 
v každé vesnici a městě naší země právě taková živoucí buňka, a 
Pán tím míní dva nebo tři lidi, bude z ní život proudit dál. Těmto 
lidem pak Pán přislíbil svou přítomnost a bude skrze ně působit 
všechna možná znamení. … Pokud se … najdou dva lidé zcela 
vydaní Kristu, je tu počátek nového života! Toto platí s jistotou, 
jenom si to nejprve potřebujeme uvědomit. Proto je naprosto 
důležité, aby tito dva byli skutečně zcela vydáni Kristu. Je to 
základní předpoklad. … Při návštěvách modlitebních skupin 
vždycky cítím, že v mnoha ohledech chybí úplná vydanost Pánu 
Ježíši. Do skupiny přicházejí stále noví lidé, více či méně se modlí, 
ale nedopracují se až k úplné vydanosti.“ 

(Hans Buob) 



„Předpokladem živoucího společenství je obrácení. … Všude tam, 
kam chtěl Pán sám přijít, vysílal pouze po dvou svých učednících. 
Zcela nám postačí vědomí, že on je přítomen. On je uprostřed nás. 
Umírání a zmrtvýchvstání dvou může být předpokladem oživení 
celého společenství. Vyšle-li Pán dvojici svých učedníkuje to 
nesmírně mocná událost. … Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve 
shromáždění, ve městě nebo na venkově) se dva spolu setkají v 
Kristově jednotě. Právě toto je počátek tajemství církve. … Bude-li 
v každé vesnici a městě naší země právě taková živoucí buňka, a 
Pán tím míní dva nebo tři lidi, bude z ní život proudit dál. Těmto 
lidem pak Pán přislíbil svou přítomnost a bude skrze ně působit 
všechna možná znamení. … Pokud se … najdou dva lidé zcela 
vydaní Kristu, je tu počátek nového života! Toto platí s jistotou, 
jenom si to nejprve potřebujeme uvědomit. Proto je naprosto 
důležité, aby tito dva byli skutečně zcela vydáni Kristu. Je to 
základní předpoklad. … Při návštěvách modlitebních skupin 
vždycky cítím, že v mnoha ohledech chybí úplná vydanost Pánu 
Ježíši. Do skupiny přicházejí stále noví lidé, více či méně se modlí, 
ale nedopracují se až k úplné vydanosti.“ 

(Hans Buob) 

A zase vidíme tú istú tému „odloženia starého človeka“: 

• VYDANOSŤ – nie je možná bez toho, aby sme sa najprv nezriekli starého 
človeka a starého života – inak nás bude stále obmedzovať a namiesto 
„vydanosti“ to bude iba „vyjednávanie“: Toto pre Teba, Bože, urobím, ale 
toto už nie… toto Ti obetujem, ale toto už nie…  

• OBRÁTENIE – jeho prvým a podstatným krokom je práve rozhodnutie vo 
viere úplne opustiť svoje staré „JA“, starý život s jeho radovánkami, istotami, 
návykmi, pohodlím,… a hriechom!... a vo viere sa úplne vydať Kristovi a 
nechať sa Ním pretvárať (vpasovať!) do „nového človeka“ 

• CHÝBAJÚCA VYDANOSŤ – je výsledkom pokusu „slúžiť dvom pánom“: Mať 
nový život bez toho, aby sme zanechali starý, spasiť sa a žiť s Kristom bez 
toho, aby sme zanechali svoj hriech, a pod. 



i 
„Předpokladem živoucího společenství je obrácení. … Všude tam, kam 
chtěl Pán sám přijít, vysílal pouze po dvou svých učednících. Zcela nám 
postačí vědomí, že on je přítomen. On je uprostřed nás. Umírání a 
zmrtvýchvstání dvou může být předpokladem oživení celého 
společenství. Vyšle-li Pán dvojici svých učedníkuje to nesmírně mocná 
událost. … Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve shromáždění, ve městě nebo 
na venkově) se dva spolu setkají v Kristově jednotě. Právě toto je 
počátek tajemství církve. … Bude-li v každé vesnici a městě naší země 
právě taková živoucí buňka, a Pán tím míní dva nebo tři lidi, bude z ní 
život proudit dál. Těmto lidem pak Pán přislíbil svou přítomnost a bude 
skrze ně působit všechna možná znamení. … Pokud se … najdou dva lidé 
zcela vydaní Kristu, je tu počátek nového života! Toto platí s jistotou, 
jenom si to nejprve potřebujeme uvědomit. Proto je naprosto důležité, 
aby tito dva byli skutečně zcela vydáni Kristu. Je to základní 
předpoklad. … Při návštěvách modlitebních skupin vždycky cítím, že v 
mnoha ohledech chybí úplná vydanost Pánu Ježíši. Do skupiny 
přicházejí stále noví lidé, více či méně se modlí, ale nedopracují se až k 
úplné vydanosti.“ 

Ako by sme my sami mohli tento koncept 
použiť v našej farnosti? Čo konkrétne to od nás 
vyžaduje? A ako konkrétne to uskutočníme? 




