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… nám Pavol povie niečo o tom,  

AKÉ KVALITY 
má spĺňať „výsledný produkt“ tohto 
„stroja“ Cirkvi, čiže kresťan – a teda aj 
akým smerom a spôsobom máme na 
sebe navzájom pracovať. 

A ešte nám k tomu prezradí jedno 
dôležité tajomstvo…  



„ 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď 
sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto 
kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými 
rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech 
nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby 
prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého 
Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá 
iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a 
milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v 
Kristovi! 5,1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske 
tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako 
dar a obetu ľúbeznej vône!“ 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 
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vám odpustil Boh 
v Kristovi! 5,1 

Napodobňujte 
Boha ako 
milované deti 2 a 
žite v láske tak, 
ako aj Kristus 
miluje nás a vydal 
seba samého 
Bohu za nás ako 
dar a obetu 
ľúbeznej vône!“ 

Napodobňujte Boha ako milované deti –  

- napodobňujte (gr. ginesthe ún mimtai): dosl. „staňte sa imitátormi, 
napodobňovateľmi…“. Teda nielen napodobňovať Boha, ale vyslovene sa stať 
napodobňovateľmi Boha, prijať to ako svoju identitu, spôsob existencie, 
spôsob bytia: „SOM napodobňovateľ (zrkadlo) Boha“ – tak, ako o tom hovorí 
Ježiš: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14,9 SSV).  

- ako milované deti (gr. tekna agapeta): teknon znamená všeobecne 
„potomok“ s dôrazom na to, že dotyčný je skutočne bezprostredným 
potomkom niekoho. Agapetos znamená drahý, milovaný, obľúbený, ctený…  

TOTO JE SAMOTNÁ PODSTATA A CIEĽ KRESŤANSTVA: 

STAŤ SA BOŽÍMI DEŤMI – Jeho opravdivými „potomkami“ (najskôr v zmysle 
„plodmi“, ovocím), v ktorých našiel zaľúbenie,… 

PRETOŽE SÚ VO VŠETKOM NA JEHO OBRAZ, úplne vo všetkom Ho napodobili – 
a tak skrze akoby „zdedenú podobnosť“ pred celým svetom dokazujú, že sa 
naozaj narodili z Boha: „Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom 
ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa tohto sa 
dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z 
Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. … Milovaní, milujme sa navzájom, lebo 
láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha.“(1Jn 3,9n; 4,6 SSV);  

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 
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• Tým, že ZOMIERAME SEBE, ZANECHÁVAME STARÝ ŽIVOT s jeho 
plánmi, túžbami, vášňami, návykmi,… a tak VYZLIEKAME STARÉHO 
ČLOVEKA, vytvárame podmienky pre svoje znovuzrodenie. 

• SAMOTNÉ ZNOVUZRODENIE sa potom ale uskutočňuje tak, že: 

1) PRIJÍMAME „BOŽIE SEMENO“ v podobe Božieho slova 
(Evanjelia) a ešte viac v podobe Ducha Svätého v akte úplnej 
VYDANOSTI, ku ktorej nás „smrť sebe“ uschopnila; 

2) ÚPLNE SA TAK PRETVÁRAME PODĽA BOHA, nielen na povrchu, 
ale úplne, do hĺbky, pretože vďaka „smrti sebe“ v nás Duchu 
Svätému – a teda ani tejto premene – už nič neprekáža: „Lebo kto 
zomrel, je ospravedlnený od hriechu.“ (Rim 6,7 SSV) 



32 Buďte k sebe 
navzájom láskaví 
a milosrdní, 
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odpúšťajte, ako aj 
vám odpustil Boh 
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ako aj Kristus 
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seba samého 
Bohu za nás ako 
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ľúbeznej vône!“ 

láskaví – gr. chréstos: slovo môže znamenať použiteľný, vhodný na niečo, 
primeraný, vynikajúci na niečo; ale označuje aj niečo, čo je zvládnuteľné, 
pretože je to mierne, príjemné, nie vzpurné. Louw-Nida prekladajú slovo ako 
„nadradený inému kvôli zvláštnemu spôsobu využitia“. 

Znamená to teda byť dobrým človekom, ba skvelým a vynikajúcim človekom, 
ktorý je ku prospechu a úžitku ostatných, s ktorými žije s dôrazom na 
prívetivosť, ústretovosť, „milotu“ a pod., ktoré toto konanie sprevádzajú. 

milosrdní – gr. eusplanchnos: eu = dobrý, splanchnon = vnútornosti (konkrétne 
črevá). Starí Gréci považovali tieto orgány za zdroj divokých vášní, ako sú hnev, 
ale aj vášnivá láska. „Dobročrevný“ je teda ten, kto tieto city má na uzde a 
využíva ich na dobré ciele. Pre Hebrejov, naopak, boli sídlom ušľachtilejších 
citov, ako sú súcit, zhovievavosť, priazeň,… porov. napr.: „Preto moje vnútro 
zuní pre Moaba ako citara a moje útroby pre Kír Cháreš.“ (Iz 16,11 SSV) 

Celkový význam je: mať postoj láskyplného súcitu voči niekomu. 

Odpúšťajte si – gr. charizomai: preukazovať niekomu niečo, čo mu je príjemné, 
preukazovať mu priazeň a náklonnosť, alebo mu preukazovať zhovievavosť, 
veľkorysosť, štedrosť, vľúdnosť,… alebo aj odpustiť niekomu jeho previnenia, 
prepáčiť mu. V základe pojmu je slovo charis (milosť) – konať to, čo je inému 
príjemné, čo mu prináša radosť, preukazovať mu dobrú vôľu a náklonnosť. 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 
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Tieto tri požiadavky by sme v pohode mohli zobrať ako vcelku 
vyčerpávajúcu charakteristiku a normu onoho „napodobňujte 
Boha“: 

• LÁSKAVOSŤ: byť tu jeden pre druhého, hľadať záujmy toho 
druhého (Flp 2,4), niesť si vzájomne bremená (Gal 6,2), vzájomne si 
prospievať, pomáhať, slúžiť (Mk 10,44) 

• MILOSRDNÍ: robiť to nie z povinnosti (Lk 17,10; 2 Kor 9,7), ale z 
opravdivej lásky a náklonnosti, milo, prajne, ušľachtilo,… 

• ODPÚŠŤAJÚCI: ochotní v tejto láske znášať aj chyby, prehrešky, 
nedostatky,… toho druhého, odpúšťať ich, prehliadať ich vzhľadom 
na seba,… a namiesto toho vytrvať v láske a službe blížnemu (Mt 
18,22) až kým „dobrom nepremôžeme zlo“ (porov. Rim 12,21). 
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Alebo krátko a 
stručne: 

• Vytrvalo usilovať o prospech 
a dobro bratov a sestier 

• pretože ich opravdivo 
milujeme a záleží nám na nás 

• a to aj napriek ich 
nedostatkom, chybám, 
prehreškom,… ktorými sa v 
žiadnom prípade nenecháme 
ani znechutiť, ani odradiť! 



? ! i 



Tieto tri požiadavky by sme v pohode mohli 
zobrať ako vcelku vyčerpávajúcu 
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seba,… a namiesto toho vytrvať v láske a 
službe blížnemu (Mt 18,22) až kým „dobrom 
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Alebo krátko a 
stručne: 

• Vytrvalo usilovať o 
prospech a dobro bratov a 
sestier 

• pretože ich opravdivo 
milujeme a záleží nám na 
nás 

• a to aj napriek ich 
nedostatkom, chybám, 
prehreškom,… ktorými sa v 
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nenecháme ani znechutiť, 
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! 

Skúsme teraz chvíľu 
zotrvať v tichu a 
„nasať“ do seba 
tieto tri zásadné 
postoje! 
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Povedať, čo MÁME ROBIŤ a ako MÁME ŽIŤ – to je jednoduché a to dokáže 
každý jeden moralista, či „duchovný učiteľ“. Na svete sú desiatky, skôr aj stovky 
rôznych viac-menej podarených zoznamov toho, čo by mal človek robiť a ako 
by mal žiť a správať sa. 

HÁČIK JE V MOTÍVE, PREČO BY TO MAL ČLOVEK ROBIŤ. 

A práve v tomto je genialita kresťanstva – a Pavol nám presne tento motív, 
ktorý je základom a východiskom všetkého, prezentuje hneď tu a teraz, v 
týchto pár veršoch! 

Odpúšťajte, ako vám odpustil… žite v láske, ako Kristus miluje vás… –  

Presne toto je ten  

PODSTATNÝ KĽÚČ,  

motív a základ všetkého! Toto je ono „PAVLOVO DRUHÉ TAJOMSTVO“ (hneď po 
tom prvom, že v skutočnosti bol „zakladačom cirkví“ ) 

Poďme sa naň teda pozrieť naozaj podrobne! 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 



„Americký biznis konzultant  
Jim Collins vo svojej knihe Z 
dobrého skvelé vytvoril pojem  

„líder piatej úrovne“. 
(etrend.sk) 

Jim Collins 

(1958 – ) 

Americký obchodný 
konzultant, autor, 

prednášateľ, 
odborník na 

udržateľnosť a rast 
firiem 



Dve kľúčové vlastnosti: 

SILNÁ 
PROFESIONÁLNA 

DRAVOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

Líder 5 úrovne je podľa 
Collinsa človek, ktorý v 

sebe dokáže SPOJIŤ 
vlastnosti, ktoré bežne 

považujeme za skôr 
PROTIKLADNÉ: 



Iný odborník, Alexandre Havard: 

SILNÁ 
PROFESIONÁLNA 

DRAVOSŤ 
VEĽKODUŠNOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

POKORA 

„Lídri sú veľkodušní, veľkomyseľní a 
uvedomujú si svoj potenciál dosiahnuť 
veľkosť. Ich snom je dosiahnutie vrcholu 
profesionálneho života a osobnej 
dokonalosti. … Veľkodušná vízia lídra slúži 
druhým - členom rodiny, zákazníkom a 
kolegom, krajine a celému ľudstvu. Táto 
vznešená ambícia slúžiť je jedným z plodov 
nádhernej cnosti pokory.  
Vďaka pokore získavajú lídri spontánnu úctu 
k tomu, čo je Božie v každom stvorení. Táto 
úcta nabáda na službu druhým. Lídri slúžia 
Bohu prítomnému v ľuďoch. Ak konajú 
konzistentne, vypestujú si návyk služby.“ 



„… chceme-li skutečně porozumět ideálu rytířství, 
měli bychom si uvědomit slova, jež řekl sir Ector 

mrtvému rytíři Lancelotovi (v díle Le Morte Darthur 
od sira Thomase Maloryho):  

„Byls tím nejmírnějším mužem, jenž kdy jedl v sálu 
mezi dámami; a byls tím nejtvrdším rytířem ke svým 

smrtelným nepřátelům, jenž se kdy oháněl kopím.“ 

Lewis upozorňuje, že důležitost tohoto ideálu spočívá 
právě v tom dvojitém požadavku, jenž vznáší na 

člověka.  

Rytíř není kompromisem mezi prudkostí a mírností; 
je vyhrocením prudkosti a zároveň i vyhrocením 

mírnosti. … učil pokoře a shovívavosti velké 
válečníky, a požadoval chrabrost od zdvořilých a 

mírných lidí.“ 

(Roman Joch) 

Nakoniec C. S. Lewis…: 
SILNÁ 

PROFESIONÁLNA 
DRAVOSŤ 

VEĽKODUŠNOSŤ 
PRUDKOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

POKORA 
MIERNOSŤ 



krátko a stručne… 
SILNÁ 

PROFESIONÁLNA 
DRAVOSŤ 

VEĽKODUŠNOSŤ 
PRUDKOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

POKORA 
MIERNOSŤ 

súčasne a v dokonalej harmónii 

VEĽKOSŤ  
i MALOSŤ 



VEĽKOSŤ 
„On, hoci má božskú 
prirodzenosť,  

MALOSŤ 
nepridŕžal sa svojej rovnosti 
s Bohom, ale zriekol sa seba 
samého, vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný 
ľuďom; a podľa vonkajšieho 
zjavu bol pokladaný za 
človeka. Uponížil sa, stal sa 
poslušným až na smrť, až na 
smrť na kríži. 

 VEĽKOSŤ 
Preto ho Boh nad všetko 
povýšil a dal mu meno, ktoré 
je nad každé iné meno…“ 

 (Flp 2,6-9 SSV) 

VEĽKOSŤ 
„Pane, náš Vládca, aké 
vznešené je tvoje meno na 
celej zemi! Tvoja veleba sa 
vznáša nad nebesia. Z úst 
nemluvniat a dojčeniec 
pripravil si si chválu 
naprotiveň svojim 
nepriateľom, aby si umlčal 
pomstivého nepriateľa.  

MALOSŤ 
Keď hľadím na nebesia, 
dielo tvojich rúk, na 
mesiac a na hviezdy, ktoré 
si ty stvoril: čože je človek, 
že naň pamätáš, a syn 
človeka, že sa ho ujímaš?“ 

 (Ž 8,2-5 SSV) 

Presne toto – 
spojenie 

úplnej 
VEĽKOSTI a 

úplnej 
MALOSTI – 

charakterizuje 
Boha: 



VEĽKOSŤ: 
„Vy ste svetlo sveta.“  

(Mt 5,14 SSV) 

„Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“  

(Mt 5,48 SSV) 

„Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, 
nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto 
je v Božom kráľovstve menší, je 
väčší ako on.“  

(Lk 7,28 SSV) 

 

… znamená v sebe úplne dokonale spojiť presne tieto isté 
vlastnosti: byť „malým“ a „veľkým“ súčasne, v dokonalej 
harmónii a bez akéhokoľvek rozporu! 

MALOSŤ: 
„Ak sa neobrátite a nebudete ako 
deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva. Kto sa teda poníži ako 
toto dieťa, ten je najväčší v 
nebeskom kráľovstve.“ 

 (Mt 18,3-4 SSV) 

„Ale kto sa bude chcieť stať medzi 
vami veľkým, bude vaším 
služobníkom.  A kto bude chcieť byť 
medzi vami prvý, bude sluhom 
všetkých.“ 

 (Mk 10,43-44 SSV) 



Základom pre túto „malú 
veľkosť“ a „veľkú malosť“ je 
hlboké zažitie dvoch Božích 
„úkonov“: 

• ODPUSTENIE 
• VYVÝŠENIE 



PAVOL o oboch píše jedným dychom: 

ODPUSTENIE: 

„Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte 
bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa 
azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, 
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.  

VYVÝŠENIE: 

Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už 
ospravedlnení jeho krvou! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou 
jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení 
budeme spasení jeho životom. A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom 
skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli 
zmierenie.“ 

 (Rim 5,6-11 SSV) 



MALOSŤ VO VEĽKOSTI: 

Som hriešnik, žil som ako 
nepriateľ Boha a vo svojom 
hriechu som bol a sám osebe 
stále som úplne bezmocný. 

ALE BOH mi odpustil moje 
hriechy, pozdvihol ma, vyvolil, 
dal mi svojho Ducha a ustanovil 
ma svojim synom a dedičom 
všetkého, aby som bol bohom na 
obraz Boha! 

VEĽKOSŤ V MALOSTI: 

Som Boží syn (dcéra), Bohom 
milovaný, vyvolený, vzácny. Som 
dedičom samého Boha, aby som 
tak bol bohom v Bohu, 
osláveným, nesmrteľným, 
blaženým! 

A TO VŠETKO bez akejkoľvek 
mojej zásluhy, či moci, či 
schopnosti, všetko ako číry a 
nezaslúžený dar Božej lásky a 
milosti, darovaný mi napriek 
tomu, že som ničotný človiečik a 
navyše dokonca hriešnik, 
donedávna nepriateľ Boha a 
ničiteľ Jeho diel! 

 



MALOSŤ VO VEĽKOSTI: 

Som hriešnik, žil som ako 
nepriateľ Boha a vo svojom 
hriechu som bol a sám osebe 
stále som úplne bezmocný. 

ALE BOH mi odpustil moje 
hriechy, pozdvihol ma, vyvolil, 
dal mi svojho Ducha a ustanovil 
ma svojim synom a dedičom 
všetkého, aby som bol bohom na 
obraz Boha! 

VEĽKOSŤ V MALOSTI: 

Som Boží syn (dcéra), Bohom 
milovaný, vyvolený, vzácny. Som 
dedičom samého Boha, aby som 
tak bol bohom v Bohu, 
osláveným, nesmrteľným, 
blaženým! 

A TO VŠETKO bez akejkoľvek 
mojej zásluhy, či moci, či 
schopnosti, všetko ako číry a 
nezaslúžený dar Božej lásky a 
milosti, darovaný mi napriek 
tomu, že som ničotný človiečik a 
navyše dokonca hriešnik, 
donedávna nepriateľ Boha a 
ničiteľ Jeho diel! 

 

PAVLOVA SKÚSENOSŤ MALOSTI A VEĽKOSTI: 

„…poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa 
aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som 
hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu 
cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť 
nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni 
všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.“ 

 (1Kor 15,8-10 SSV) 



VEĽKOSŤ BEZ MALOSTI vedie k pýche, 
farizejstvu, posudzovaniu, odsudzovaniu 

iných, k sebectvu a individualizmu, 
bezohľadnosti, tvrdosti, hnevu, pohŕdaniu 

druhými,… a to je PEKLO. 

MALOSŤ BEZ VEĽKOSTI vedie 
zase k zúfalstvu, skleslosti, 
rezignácii, závisti, nenávisti, 
poddaniu sa hriechu, 
priemernosti, lakomstvu, 
ľahostajnosti, skleslosti,… a to 
je tiež PEKLO. 
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MALOSŤ VO VEĽKOSTI: 

Som hriešnik, žil som ako nepriateľ 
Boha a vo svojom hriechu som bol a 
sám osebe stále som úplne bezmocný. 

ALE BOH mi odpustil moje hriechy, 
pozdvihol ma, vyvolil, dal mi svojho 
Ducha a ustanovil ma svojim synom a 
dedičom všetkého, aby som bol 
bohom na obraz Boha! 

VEĽKOSŤ V MALOSTI: 

Som Boží syn (dcéra), bohom 
milovaný, vyvolený, vzácny. Som 
dedičom samého Boha, aby som tak 
bol bohom v Bohu, osláveným, 
nesmrteľným, blaženým! 

A TO VŠETKO bez akejkoľvek mojej 
zásluhy, či moci, či schopnosti, všetko 
ako číry a nezaslúžený dar Božej lásky 
a milosti, darovaný mi napriek tomu, 
že som ničotný človiečik a navyše 
dokonca hriešnik, donedávna 
nepriateľ Boha a ničiteľ Jeho diel! 

 

! 
Skúsme teraz chvíľu zotrvať v tichu 
a do hĺbky prežiť oboje: 

„JA som hriešnik, ale Boh MNE 
odpustil a MŇA vyvýšil!“ 



ZOMRETIE SEBE… 

Nemusím sa už viac starať o seba, o svoj život, 
pretože Boh mi už všetko daroval a v Ňom už 
všetko je úplne isté a bezpečné. Môžem úplne 
zabudnúť na seba, lebo na mňa pamätá On, 
môžem úplne zanechať starý život, lebo On mi 
dal nový: 

„Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v 
Bohu.“ (Kol 3,3 SSV) 

„Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.” 
(Jn 10,28 SSV) 

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on 
vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s ním nedaroval 
všetko!?” (Rim 8,31-32 SSV) 

LÁSKA K BOHU A K ĽUĎOM… 

Ak Boh pre mňa toľko urobil: odpustil mi, 
zomrel za mňa, vyvýšil ma, dal mi všetko, 
samého seba… AKO BY SOM HO MOHOL 
NEMILOVAŤ A NEDAŤ MU ÚPLNE VŠETKO? 

A ak to isté urobil aj pre ľudí okolo mňa, aby sa 
zachránili – AKO BY SOM MOHOL LEN TAK 
SEDIEŤ A NEUROBIŤ VŠETKO, ČO LEN DOKÁŽEM, 
ABY SOM ICH ZÁCHRANE NAPOMOHOL? 

„Lebo nás ženie Kristova láska, keď si 
uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, 
teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj 
tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý 
za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“  (2Kor 5,14-
15 SSV) 

ODPUSTENIE a VYVÝŠENIE sú potom motívom aj k ďalším 
dvom KĽÚČOVÝM POSTOJOM, o ktorých sme už hovorili: 



ZOMRETIE SEBE… 

Nemusím sa už viac starať o seba, o svoj život, 
pretože Boh mi už všetko daroval a v Ňom už 
všetko je úplne isté a bezpečné. Môžem úplne 
zabudnúť na seba, lebo na mňa pamätá On, 
môžem úplne zanechať starý život, lebo On mi 
dal nový: 

„Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v 
Bohu.“ (Kol 3,3 SSV) 

„Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.” 
(Jn 10,28 SSV) 

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on 
vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s ním nedaroval 
všetko!?” (Rim 8,31-32 SSV) 

LÁSKA K BOHU A K ĽUĎOM… 

Ak Boh pre mňa toľko urobil: odpustil mi, 
zomrel za mňa, vyvýšil ma, dal mi všetko, 
samého seba… AKO BY SOM HO MOHOL 
NEMILOVAŤ A NEDAŤ MU ÚPLNE VŠETKO? 

A ak to isté urobil aj pre ľudí okolo mňa, aby sa 
zachránili – AKO BY SOM MOHOL LEN TAK 
SEDIEŤ A NEUROBIŤ VŠETKO, ČO LEN DOKÁŽEM, 
ABY SOM ICH ZÁCHRANE NAPOMOHOL? 

„Lebo nás ženie Kristova láska, keď si 
uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, 
teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj 
tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý 
za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“  (2Kor 5,14-
15 SSV) 

ODPUSTENIE a VYVÝŠENIE sú potom motívom aj k ďalším 
dvom KĽÚČOVÝM POSTOJOM, o ktorých sme už hovorili: 

AK SME NAOZAJ UVERILI V KRISTA, POTOM: 

• Máme ISTOTU nového Života a novej Vlasti, ktoré sú v Ňom isté a 
pripravené pre nás; 

• Potom nám už NEMÔŽE ZÁLEŽAŤ na ničom pozemskom, na ničom, 
čím tu, na zemi, sme, čo máme, čo žijeme… 

• A, naopak, VIAC NEŽ NA ČOMKOĽVEK INOM nám musí záležať na 
tom, aby Kristovo dielo, za ktoré platil vlastným životom a vlastnou 
Krvou, nevyšlo nazmar vinou našej lenivosti, nekonania, či dokonca 
pohoršenia!  

• Lebo ak by to tak nebolo – tak potom by sme ALEBO boli samým 
diablom a satanom v ľudskej podobe, so bezohľadným, krutým a 
bezcitným srdcom z kameňa,… 

• … ALEBO sme Kristovi v skutočnosti ani trošku neuverili! 
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PETER a APOŠTOLI: 

„A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a 
zvestovať Krista, Ježiša.“ (Sk 5,42 SSV) 

FILIP: 

„Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista.“ 
(Sk 8,5 SSV) 

PAVOL: 

„A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. Jedni 
vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní zasa: "Zdá sa, 
že zvestuje cudzie božstvá." Zvestoval totiž Ježiša a 
zmŕtvychvstanie.“ (Sk 17,18 SSV) 

„Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my 
však ohlasujeme ukrižovaného Krista!“ (1Kor 1,22-23 SSV) 

To je dôvod, prečo (nielen) Pavol, 
všade, kam prišiel, OHLASOVAL KRISTA! 



ODPUSTENIE 
hriechov, slabostí,… 

VYVÝŠENIE 
Božie synovstvo, zbožštenie 

ZOMRETIE SEBE 

Môj život je už isto ukrytý v 
Bohu a moja vlasť je v Nebi. 
Na ničom pozemskom mi už 
ani trochu nezáleží, nič z 
toho ma už neteší, 
zanechávam to.  

MALOSŤ: 

Som HRIEŠNIK a jediným 
mojim šťastím je, že Boh mi 
odpustil, vykúpil ma na kríži a 
zachránil! 

VEĽKOSŤ: 

Som synom (dcérou) Boha, 
vzácnym, milovaným, 
vyvoleným – aj keď som si to 
nijako a ničím nezaslúžil, 
skôr naopak! 

LÁSKA 

Milujem Boha, pretože som 
Jeho veľkým dlžníkom – a 
preto urobím všetko pre 
Neho a pre Jeho dielo v 
ľuďoch okolo mňa! 

Cirkev, ktorá je 
„továrňou na 

výrobu Božích 
detí“ (alebo, ak 

chcete, tak 
„farmou na 
pestovanie 

Božích detí“ ) 
sa tak rodí z 

Krista 
nasledovne: 

JEŽIŠ KRISTUS 
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! 
Skúsme teraz ešte raz v tichu a do 
svojho srdca „nasať“ tieto postoje 
identity kresťana a stotožniť sa s 
nimi: 



> 

A teraz, keď sme si toto všetko 
uvedomili a pochopili to, 
konečne máme v rukách kľúč k 
pochopeniu toho, čo Pavol píše 
v ďalších častiach listu 
Efezanom! 



25 Preto odložte lož a hovorte 
pravdu každý so svojím blížnym, veď 
sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte 
sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom; 27 a 
nedávajte miesto diablovi! 28 Kto 
kradol, nech už nekradne, ale radšej 
nech pracuje a vlastnými rukami 
zarába, aby mal z čoho dať 
núdznemu. 29 Z vašich úst nech 
nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba 
dobré, na potrebné budovanie, aby 
prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 
30 A nezarmucujte Svätého Božieho 
Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia. 31 
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá 
iná zloba nech sú ďaleko od vás. 

odložte lož – gr. pseudos: zámerná, chcená lož. 

hovorte pravdu – gr. aletheia: všeobecne to, čo je pravdivé v 
každom ohľade.  V náboženskom zmysle potom to značí niečo, 
čo pravdivo vykresľuje Boha a vzťah a povinnosti (záväzky) 
človeka voči Bohu. 

Nejde teda len o to, aby sme NEKLAMALI, ale aby naša reč 
ZODPOVEDALA poznaniu, ktoré o Bohu máme a teda bola va 
njplnšom zmysle slova „pravdivá“, nezavádzajúca! 

svojmu blížnemu, veď sme si údmi – toto je dôležité, pretože tu 
Pavol definuje, voči komu by sme sa mali usilovať o túto úplnú 
a dokonalú pravdivosť: voči „blížnym“, čiže členom Cirkvi. 

nijaké zlé slovo – gr. sapros: dosl. zhnitý, skazený, bezcenný, 
alebo (vekom) zodratý a už nepoužiteľný. Prenesene teda 
zbytočné slová, ktoré neprospievajú nášmu rastu v Kristovi. 

DÔVOD je vzájomná láska a túžba, aby sa na nás uskutočňovali 
Božie diela a zámery: preto vzájomne hovoríme, ale prijímame 
od iných slovo pravdy – čiže slovo, ktoré nás poučuje, napomína 
a buduje podľa Evanjelia a podľa Krista. 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 



25 Preto odložte lož a hovorte 
pravdu každý so svojím blížnym, veď 
sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte 
sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom; 27 a 
nedávajte miesto diablovi! 28 Kto 
kradol, nech už nekradne, ale radšej 
nech pracuje a vlastnými rukami 
zarába, aby mal z čoho dať 
núdznemu. 29 Z vašich úst nech 
nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba 
dobré, na potrebné budovanie, aby 
prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 
30 A nezarmucujte Svätého Božieho 
Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia. 31 
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá 
iná zloba nech sú ďaleko od vás. 

odložte lož – gr. pseudos: zámerná, chcená lož. 

hovorte pravdu – gr. aletheia: všeobecne to, čo je pravdivé v 
každom ohľade.  V náboženskom zmysle potom to značí niečo, 
čo pravdivo vykresľuje Boha a vzťah a povinnosti (záväzky) 
človeka voči Bohu. 

Nejde teda len o to, aby sme NEKLAMALI, ale aby naša reč 
ZODPOVEDALA poznaniu, ktoré o Bohu máme a teda bola va 
njplnšom zmysle slova „pravdivá“, nezavádzajúca! 

svojmu blížnemu, veď sme si údmi – toto je dôležité, pretože tu 
Pavol definuje, voči komu by sme sa mali usilovať o túto úplnú 
a dokonalú pravdivosť: voči „blížnym“, čiže členom Cirkvi. 

nijaké zlé slovo – gr. sapros: dosl. zhnitý, skazený, bezcenný, 
alebo (vekom) zodratý a už nepoužiteľný. Prenesene teda 
zbytočné slová, ktoré neprospievajú nášmu rastu v Kristovi. 

DÔVOD je vzájomná láska a túžba, aby sa na nás uskutočňovali 
Božie diela a zámery: preto vzájomne hovoríme, ale prijímame 
od iných slovo pravdy – čiže slovo, ktoré nás poučuje, napomína 
a buduje podľa Evanjelia a podľa Krista. 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 

PREČO TO NEROBIŤ  – 
KLAMAŤ SI A HOVORIŤ PRÍJEMNÉ,  ALE BEZCENNÉ SLOVÁ? 

• VEĽKOSŤ BEZ MALOSTI – nehovorím pravdu, aby som hoci aj na úkor 
iného, jeho rastu a prospechu, budoval seba, presadzoval seba,… 

• MALOSŤ BEZ VEĽKOSTI – nehovorím pravdu, aby som seba uchránil 
pred nepríjemnosťami, pred niečím, čoho sa bojím,… 

• NELÁSKA – je mi jedno, či to ubližuje Bohu, jeho dielam, alebo 
blížnemu, či už priamo, alebo nepriamo (nenapomáham tak jeho 
budovaniu)… 

• ZÁVISLOSŤ NA STAROM ŽIVOTE, NA SEBE – stále mi záleží na 
pozemských veciach, neodumrel som im, chránim si ich a to aj na úkor 
Božieho Kráľovstva, Krista, Cirkvi, Evanjelia,… 



25 Preto odložte lož a hovorte 
pravdu každý so svojím blížnym, veď 
sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte 
sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom; 27 a 
nedávajte miesto diablovi! 28 Kto 
kradol, nech už nekradne, ale radšej 
nech pracuje a vlastnými rukami 
zarába, aby mal z čoho dať 
núdznemu. 29 Z vašich úst nech 
nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba 
dobré, na potrebné budovanie, aby 
prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 
30 A nezarmucujte Svätého Božieho 
Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia. 31 
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá 
iná zloba nech sú ďaleko od vás. 

hnevajte sa, ale nehrešte – gr. orgizó, v pasívnom tvare: byť 
niekým provokovaný k hnevu, nazlostiť sa. Tvar nie je v zmysle 
príkazu, ale skôr v zmysle: „Aj keď sa nazlostíte – stane sa – ale 
nehrešte!“, resp. „Aj keď vás niekto provokuje k hnevu, 
nehrešte!“ . Nová Jeruzalemská Biblia prekladá vetu takto: „Aj 
keď sa rozhneváte, nehrešte“.  

Zmysel je v tom, že emócia hnevu je niečo, čo sa v nás bude 
spontánne ešte nejaký čas objavovať, aj keď úmerne premene 
nášho myslenia a srdca stále menej a menej. 

Postoj hnevu, keď sa rozhodnem, že chcem v hneve zotrvať, je 
už ale niečo iné, nie emócia, ale skutočný hriech! 

Slnko nech nezapadá na Vašim hnevom – najneskôr do večera 
nás emócia hnevu prejde – a keď nás prejde, je na čase, aby 
sme sa rozumom a vôľou rozhodli pre odpustenie. 

nedávajte miesto Diablovi – ak by sme tak neurobili, potom by 
sme opravdivo zhrešili a tým sa priklonili na stranu Diabla, 
otvorili mu dvere a prepadli „temnej strane“ …  

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 
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príkazu, ale skôr v zmysle: „Aj keď sa nazlostíte – stane sa – ale 
nehrešte!“, resp. „Aj keď vás niekto provokuje k hnevu, 
nehrešte!“ . Nová Jeruzalemská Biblia prekladá vetu takto: „Aj 
keď sa rozhneváte, nehrešte“.  

Zmysel je v tom, že emócia hnevu je niečo, čo sa v nás bude 
spontánne ešte nejaký čas objavovať, aj keď úmerne premene 
nášho myslenia a srdca stále menej a menej. 

Postoj hnevu, keď sa rozhodnem, že chcem v hneve zotrvať, je 
už ale niečo iné, nie emócia, ale skutočný hriech! 
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nedávajte miesto Diablovi – ak by sme tak neurobili, potom by 
sme opravdivo zhrešili a tým sa priklonili na stranu Diabla, 
otvorili mu dvere a prepadli „temnej strane“ …  

25 Preto odložte lož a hovorte 
pravdu každý so svojím blížnym, veď 
sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte 
sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom; 27 a 
nedávajte miesto diablovi! 28 Kto 
kradol, nech už nekradne, ale radšej 
nech pracuje a vlastnými rukami 
zarába, aby mal z čoho dať 
núdznemu. 29 Z vašich úst nech 
nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba 
dobré, na potrebné budovanie, aby 
prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 
30 A nezarmucujte Svätého Božieho 
Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia. 31 
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá 
iná zloba nech sú ďaleko od vás. 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 

OVOCIE ŠTYROCH POSTOJOV: 
• VEĽKOSŤ V MALOSTI – ma robí dostatočne veľkorysým na to, aby som 
znášal nedokonalosti, chyby a poklesky iných; 

• MALOSŤ VO VEĽKOSTI – ma zase robí dostatočne malým a pokorným 
na to, aby sa niečo mohlo dotknúť mojej pýchy a rozhnevať ma. 

• ZOMRETIE SEBE – spôsobuje, že na ničom pozemskom mi už nezáleží 
natoľko, aby sa čokoľvek mohlo zadrapiť do môjho lakomstva, sebectva, 
žiadostivosti,… a rozhnevať ma; 

• LÁSKA – je nakoniec dôvodom, prečo v každej takejto situácii viac 
hľadím na záujmy toho druhého a na záujmy Krista a preto namiesto 
hnevu odpovedám skôr súcitom, odpustením, trpezlivosťou,…  



25 Preto odložte lož a hovorte 
pravdu každý so svojím blížnym, veď 
sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte 
sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom; 27 a 
nedávajte miesto diablovi! 28 Kto 
kradol, nech už nekradne, ale radšej 
nech pracuje a vlastnými rukami 
zarába, aby mal z čoho dať 
núdznemu. 29 Z vašich úst nech 
nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba 
dobré, na potrebné budovanie, aby 
prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 
30 A nezarmucujte Svätého Božieho 
Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia. 31 
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá 
iná zloba nech sú ďaleko od vás. 

kto kradol – gr. kleptó: môže znamenať vyslovene čin krádeže, 
alebo „potajomky niečo vziať preč“. 

núdznemu –  gr. chreian echonti: tomu, kto má nedostatok 
niečoho, núdzu v niečom; samotné slovo chreia znamená 
potrebu niečoho, prenesene potom aj povinnosť.  

rúhanie – gr. blasfemia: hovoriť voči niekomu spôsobom, ktorý 
uráža, zraňuje, ponižuje,… používa sa obzvlášť  voči Bohu, ale 
nemusí to tak nutne byť, dá sa takto zlorečiť aj blížnemu. 

zloba – gr. kakia: zlá vôľa, zlé úmysly, túžba ublížiť niekomu, 
zraniť ho,… 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 



25 Preto odložte lož a hovorte 
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núdznemu –  gr. chreian echonti: tomu, kto má nedostatok 
niečoho, núdzu v niečom; samotné slovo chreia znamená 
potrebu niečoho, prenesene potom aj povinnosť.  

rúhanie – gr. blasfemia: hovoriť voči niekomu spôsobom, ktorý 
uráža, zraňuje, ponižuje,… používa sa obzvlášť  voči Bohu, ale 
nemusí to tak nutne byť, dá sa takto zlorečiť aj blížnemu. 

zloba – gr. kakia: zlá vôľa, zlé úmysly, túžba ublížiť niekomu, 
zraniť ho,… 

Ef 4,25-5,2: ZNAKY KRESŤANA 

OVOCIE ŠTYROCH POSTOJOV: 
• VEĽKOSŤ V MALOSTI – je pod moju úroveň konať takéto zlé veci; ALE 
BEZ VEĽKOSTI sa neštítim ničoho, len ak mi to prospeje… 

• MALOSŤ VO VEĽKOSTI – netúžim konať zlé veci voči iným, aby som 
seba presadil, vyvýšil, obohatil,… ALE BEZ MALOSTI je stále vo mne 
pýchy, ktorá ma núti porovnávať sa  s inými, zápasiť s nimi – a potom aj 
toto sú zbrane tohto môjho zápasu! 

• ZOMRETIE SEBE – k spáse nič z tohto nevedie – a okrem nej ma nič 
pozemské nezaujíma, isto nie natoľko, aby som kvôli tomu konal takéto 
zlé veci; ALE AK SOM NEZOMREL – potom mi stále na pozemských 
veciach záleží – a neváham za ne bojovať aj týmito „svetskými zbraňami“ 
zla…  

• LÁSKA – milujem Krista a kvôli Nemu aj ostatných ľudí – ako by som im 
mohol ubližovať a ničiť tak dielo, pre ktoré môj Boh vylial Krv? ALE AK 
NEMILUJEM, sú mi Kristus aj blížni ukradnutí, len ak dosiahnem svoje… 
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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? 

„ 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď 
sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech 
nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto 
kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami 
zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech nevyjde 
nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo 
milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v 
ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 Akákoľvek 
zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech 
sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, 
navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! 5,1 

Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus 
miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej 
vône!“ 



„3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani 
mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; 
radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani 
jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je 
modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom 
kráľovstve.  … 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, 
ale buďte naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, 
hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte 
Pánovi a oslavujte ho.“ 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 



3 Smilstvo a akákoľvek 
nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, 
ani hlúpe reči a 
neprístojné žarty, lebo to 
sa nesluší; radšej 
vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, 
že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 

smilstvo – gr. porneia: cudzoložstvo, prostitúcia, nedovolené sexuálne 
vzťahy vo všeobecnosti… 

nečistota – gr. akatharsia. doslova „nečistota“, zašpinenosť od niečoho, v 
morálnom zmysle sa používa hlavne na označenie chlípneho a 
rozkošníckeho spôsobu života, zameraného na rozkoš, radovánky, hlavne 
sexuálneho rázu. 

lakomstvo – gr. pleonexia: chamtivá túžba vlastniť viac materiálnych vecí. 

mrzkosť – gr. aischrotes:  niečo, čo konáme a čo odporuje spoločenským a 
morálnym štandardom a výsledkom je zahanbenie niekoho, pohoršenie, 
poníženie,… vulgárny, obscénny, hrubý jazyk či konanie, oplzlosť,… 

hlúpe reči – gr. morologia: hovoriť veci, ktoré sú hlúpe a sprosté (moros 
znamená hlúposť, nezmysel, niečo nemúdre; logos znamená slovo, reč) 

neprístojné žarty – gr. eutrapelia: všeobecne humor, žarty, v negatívnom 
zmysle slova potom dvojzmyselné vtipy, vulgárnosti a oplzlosti. 

ani len nespomenú – menen onomazestho en hymin, doslova „nech sa ani 
len ich meno nespomenie“. Pavol tým dáva na tieto veci a vyhýbanie sa 
im veľmi veľký dôraz. Prečo? 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 



3 Smilstvo a akákoľvek 
nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, 
ani hlúpe reči a 
neprístojné žarty, lebo to 
sa nesluší; radšej 
vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, 
že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 

ĽADOBOREC HRIECHU 
Znova sa vráťme k našej známej Maslovowej hierarchii: 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 
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LÁSKA 
SVÄTOSŤ Ich dosahovanie vedie k šťastiu a 

blaženosti, vyžaduje ale námahu a 
ovládnutie svojich živočíšnych pudov, 
inštinktov, emócií, vášní,… 

Nijako k šťastiu človeka neprispievajú 
– sú ale naviazané na mocné 
živočíšne pudy a vášne, ktoré na nás 
mocne doliehajú nezávisle na rozume 
a vôli… a stačí sa im poddať! 
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nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
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nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 

ĽADOBOREC HRIECHU 
Znova sa vráťme k našej známej Maslovowej hierarchii: 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 
LAKOMSTVO – túžba po „istote“ 
majetku, bohatstva,… 

OBŽERSTVO – túžba po rozkoši z 
jedla, pitia, hodovania,… 

SMILSTVO – túžba po sexuálnej 
rozkoši… 
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Tieto tri pokušenia sú 
„ľadoborcom hriechu“: 
sú najsilnejšie, 
najmocnejšie 
opantávajú – a 
strhávajú nás na 
najhlbšie úrovne, 
najďalej od Boha! 



3 Smilstvo a akákoľvek 
nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, 
ani hlúpe reči a 
neprístojné žarty, lebo to 
sa nesluší; radšej 
vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, 
že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 
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Tieto tri pokušenia sú 
„ľadoborcom hriechu“: 
sú najsilnejšie, 
najmocnejšie 
opantávajú – a 
strhávajú nás na 
najhlbšie úrovne, 
najďalej od Boha! 

NEPREKVAPUJE PRETO… 
že DIABOL najviac útočí práve v tejto oblasti: 

• KONZUM – čo je len iné slovo pre „lakomstvo“ a ktorý nás sústreďuje starať 
sa najviac o to, koľko zarobíme a koľko si kúpime a koľko si môžeme dopriať 
– veď „dobrým človekom“ je ten, kto dopraje svojej rodine čo najviac – ale 
nie času, pozornosti, lásky, ale majetku, jedla, pitia, zábavy,… 

• OBŽERSTVO – obrovská sústredenosť na jedlo – stačí sa pozrieť, ktoré 
kalendáre sa najviac predávajú (s receptami), ktorých kníh sa najviac vydáva 
(kucháriek), čo ľudia zbožňujú v reláciách v TV (recepty, varenie, či dokonca 
špeciálne programy o varení) 

• SMILSTVO – stačí sa pozrieť na obrovský pornopriemysel a snahu 
„zmorálniť ho“ cez gender ideológiu pod pláštikom rôznych „ľudských práv“ 
a „oslobodenia človeka od prudérnosti“ a pod. …  
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„ľadoborcom hriechu“: 
sú najsilnejšie, 
najmocnejšie 
opantávajú – a 
strhávajú nás na 
najhlbšie úrovne, 
najďalej od Boha! 

NEPREKVAPUJE PRETO… 
že DIABOL najviac útočí práve v tejto oblasti: 

• KONZUM – čo je len iné slovo pre „lakomstvo“ a ktorý nás sústreďuje starať 
sa najviac o to, koľko zarobíme a koľko si kúpime a koľko si môžeme dopriať 
– veď „dobrým človekom“ je ten, kto dopraje svojej rodine čo najviac – ale 
nie času, pozornosti, lásky, ale majetku, jedla, pitia, zábavy,… 

• OBŽERSTVO – obrovská sústredenosť na jedlo – stačí sa pozrieť, ktoré 
kalendáre sa najviac predávajú (s receptami), ktorých kníh sa najviac vydáva 
(kucháriek), čo ľudia zbožňujú v reláciách v TV (recepty, varenie, či dokonca 
špeciálne programy o varení) 

• SMILSTVO – stačí sa pozrieť na obrovský pornopriemysel a snahu 
„zmorálniť ho“ cez gender ideológiu pod pláštikom rôznych „ľudských práv“ 
a „oslobodenia človeka od prudérnosti“ a pod. …  

PAVOL 

si túto hrozbu uvedomuje – je 
to pre neho analógia hrania sa 

so zápalkami v sklade 
dynamitu. 

Preto hovorí: NIELEN že to 
nekonajte, ALE ANI sa o tom 

radšej ani nezhovárajte, úplne 
čo i len zmienku na tieto jedy 
zotročujúce dušu odstráňte zo 

svojho života! Úplne, 
nekompromisne!!! 



3 Smilstvo a akákoľvek 
nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, 
ani hlúpe reči a 
neprístojné žarty, lebo to 
sa nesluší; radšej 
vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, 
že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 

ĽADOBOREC HRIECHU 
Znova sa vráťme k našej známej Maslovowej hierarchii: 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 
LAKOMSTVO – túžba po „istote“ 
majetku, bohatstva,… 

OBŽERSTVO – túžba po rozkoši z 
jedla, pitia, hodovania,… 

SMILSTVO – túžba po sexuálnej 
rozkoši… 
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Tieto tri pokušenia sú 
„ľadoborcom hriechu“: 
sú najsilnejšie, 
najmocnejšie 
opantávajú – a 
strhávajú nás na 
najhlbšie úrovne, 
najďalej od Boha! 

NEPREKVAPUJE PRETO… 
že DIABOL najviac útočí práve v tejto oblasti: 

• KONZUM – čo je len iné slovo pre „lakomstvo“ a ktorý nás sústreďuje starať 
sa najviac o to, koľko zarobíme a koľko si kúpime a koľko si môžeme dopriať 
– veď „dobrým človekom“ je ten, kto dopraje svojej rodine čo najviac – ale 
nie času, pozornosti, lásky, ale majetku, jedla, pitia, zábavy,… 

• OBŽERSTVO – obrovská sústredenosť na jedlo – stačí sa pozrieť, ktoré 
kalendáre sa najviac predávajú (s receptami), ktorých kníh sa najviac vydáva 
(kucháriek), čo ľudia zbožňujú v reláciách v TV (recepty, varenie, či dokonca 
špeciálne programy o varení) 

• SMILSTVO – stačí sa pozrieť na obrovský pornopriemysel a snahu 
„zmorálniť ho“ cez gender ideológiu pod pláštikom rôznych „ľudských práv“ 
a „oslobodenia človeka od prudérnosti“ a pod. …  

OVOCIE ŠTYROCH POSTOJOV: 
• VEĽKOSŤ V MALOSTI – je pod moju úroveň konať takéto zlé a špinavé 
veci; ALE BEZ VEĽKOSTI sa neštítim ničoho, len ak mi to prospeje, 
vyzdvihne v spoločnosti, dopraje trochu rozkoše,… 

• MALOSŤ VO VEĽKOSTI – nenamýšľam si, že práve ja sa môžem týchto 
vecí dotýkať a neriskovať, že im podľahnem, mám z nich zdravý strach,… 
ALE BEZ MALOSTI som dosť pyšný a namyslený na to, aby som to 
zľahčoval – až kým nepadnem pre svoju pýchu! 

• ZOMRETIE SEBE – je mi jasné, že ani majetok, ani jedlo, ani rozkoš ma 
nespasia, ani neurobia blaženými, tak načo sa tým zaoberať? ALE AK 
SOM NEZOMREL – potom po týchto veciach stále pokukujem a stále sa 
pýtam, „pokiaľ to ešte nie je hriech“, stále sa ospravedlňujem, „že však 
to nie je predsa nič zlé“ – a ani si nevšímam, ako tú hranicu posúvam 
stále ďalej, až kým ma tieto veci úplne nezotročia…  

• LÁSKA – milujem Krista a kvôli Nemu aj ostatných ľudí – ako by som 
mohol ubližovať sebe, iným, využívať iných na svoje „obšťastnenie“, 
robiť to na úkor iných – a ničiť tak dielo, pre ktoré môj Boh vylial Krv? 
ALE AK NEMILUJEM, je mi toto všetko ukradnuté, rozkoš a pobavenie je 
mi viac, než Boh 
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3 Smilstvo a akákoľvek 
nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, 
ani hlúpe reči a 
neprístojné žarty, lebo to 
sa nesluší; radšej 
vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, 
že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 

nesluší – gr. úk anéken: slovo anékei označuje niečo, čo je správne, 
zodpovedajúce. Takže ono „nesluší sa“ vyjadruje nie, že by to odporovalo 
nejakej norme etikety, ale je jednoducho nezmyselné, nevhodné, škodlivé 
konať niečo také, ak sme kresťania – vzhľadom na cieľ, ku ktorému ideme 
a ktorému takéto konanie vážne odporuje! 

radšej vzdávajte vďaky – gr. alla mallon eucharistia. Slovo mallon 
znamená viac, alebo radšej; eucharistia znamená vzdávanie vďaky.  

VZDÁVANIE VĎAKY je akt úcty a lásky voči Bohu, vlastne je to skôr životný 
postoj človeka, ktorý je pevne naviazaný na Boha, žije v Bohu a z Boha – a 
je plný lásky a vďačnosti voči Bohu, ktorého oslavuje vždy, všade, vo 
všetkom a pred všetkými a tak celý jeho život je neprestajným vzdávaním 
vďaky. 

Ako hovorí Ježiš: „Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé 
tvoje telo vo svetle.“ (Mt 6,22 SSV) Čo konáme – tým sa napĺňame – to si 
navykáme konať a navykáme si tým byť – až sa tým úplne staneme. 

Ako konáme zlo – staneme sa zlými. Ak konáme dobro – staneme sa 
dobrými. POZOR preto na to, čo a ako konáme!!! „Podľa Božej milosti, 
ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom 
stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia!“ (1Kor 3,10 SSV) 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 
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tvoje telo vo svetle.“ (Mt 6,22 SSV) Čo konáme – tým sa napĺňame – to si 
navykáme konať a navykáme si tým byť – až sa tým úplne staneme. 

Ako konáme zlo – staneme sa zlými. Ak konáme dobro – staneme sa 
dobrými. POZOR preto na to, čo a ako konáme!!! „Podľa Božej milosti, 
ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom 
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Slovami spisovateľa Orsona Scotta Carda: 

„Říká mi, že v dětství, došel k závěru, že může ve své práci uspět 
jedině tak, že oklame lidi, aby si mysleli, že je roztomilý. Proto  se 
následně zadíval na všechny své možnosti a řekl: Co by udělal dobrý 
člověk? A pak to udělal. Ale teď se o lidské přirozenosti dozvěděl 
něco velice důležitého. Když člověk celý život předstírá, že je dobrý, 
nedá se od dobrého člověka odlišit. Zaryté pokrytectví se nakonec 
stane pravdou. Petr ze sebe udělal dobrého člověka, přestože se na 
tu cestu vydal z důvodů, které měly k čistým daleko.“  

(Ender vo vyhnanstve, krátené) 



3 Smilstvo a akákoľvek 
nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, 
ani hlúpe reči a 
neprístojné žarty, lebo to 
sa nesluší; radšej 
vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, 
že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 

smilník – gr. pornos: nemorálny človek, doslovne „mužský prostitút“, 
všeobecne potom človek morálne viac, či menej zvrhlý. 

nečistý – gr. akathartos: termín, ktorý často používal Platón na označenie 
človeka nečistého myslením, či životom. V Židovstve používané na 
označenie človeka, ktorý je rituálne poškvrnený a preto bez očistenia 
nemá prístup k Bohu. V tomto prípade človek, ktorého od Boha oddeľuje 
nemorálne, zlé správanie, myslenie, túžby,… 

chamtivec – gr. pleonektes – človek chamtivo túžiaci po majetku, luxuse,… 
a to dokonca aj na úkor iných (podvod, krádež, ožobračenie,… alebo hoci 
aj oná „voľná súťaž“ tak cenená v kapitalizme, prerastajúca do snahy 
zničiť konkurenciu a čím viac sa obohatiť) 

modloslužobník – gr. eidololatres: tí, ktorí sa klaňajú obrazom, uctievajú 
ich ako bohov. Všeobecne potom ten, kto uctieva falošných bohov.  Pavol 
tento termín používa aj v tomto zmysle pôžitkárstva: „Ani modlármi 
nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: "Ľud sa posadil, aby jedol a 
pil. Potom vstali a zabávali sa.“ Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, 
a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc.“ (1Kor 10,7-8 SSV) 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 



3 Smilstvo a akákoľvek 
nečistota alebo 
lakomstvo nech sa ani 
len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, 
ani hlúpe reči a 
neprístojné žarty, lebo to 
sa nesluší; radšej 
vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, 
že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, 
čo je modloslužobník, 
nemá dedičstvo v 
Kristovom a Božom 
kráľovstve. 

nemá dedičstvo – gr. kleronomia: odvodené do slova kleronomeo (kleros 
je los v lotérii, umožňujúci hráčovi výhru, nomos je pravidlo, zákon), ktoré 
znamená „dostať veľa“, resp. „dostať diel, ktorý niekomu náleží“. 
Kleronomia potom označuje priamo dedičstvo.  

Prečo ľudia s týmto postojmi nemajú podiel v Kráľovstve (= nespasia sa) 
je zjavné: 

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 

ALEBO sa vyberiem cestou 
zbožštenia sa a budem hľadať 
„slávu, česť a nesmrteľnosť“ 
(Rim 2,7 SSV) – ale potom musím 
najprv odumrieť „živočíšnemu 
človekovi“ s jeho pudmi a vášňami 
(porov. 1 Kor 2,14); 

ALEBO neodumriem – a potom 
ostanem pripútaný k svojej 
živočíšnosti (rozkoš, sex, jedlo, 
pitie, majetok, pôžitky,…) – a to na 
úkor lásky, dobra, Božieho života, 
ktorého sa týmto slobodne 
vzdávam… 



A neopíjajte sa vínom, 
veď v ňom je samopaš, 
ale buďte naplnení 
Duchom 19 a hovorte 
spoločne žalmy, hymny a 
duchovné piesne. 

neopíjajte sa – gr. methysko: opiť sa opojným nápojom.  

samopaš – gr. asotia: doslovne niekto „nezachrániteľný“, používané o 
človekovi, ktorému niet pomoci, prenesene niekto opustený, zanechaný 
osudu,… Prenesene sa tým potom označuje také konanie, ktoré si 
neuvedomuje dôsledky svojho konania, ľahkomyseľné, nezodpovedné, 
rozpustilé,…  

ale buďte naplnení Duchom, hovorte žalmy,… – obdoba onoho už 
spomenutého „vzdávajte vďaky“. 

PAVOL ZNOVA OPAKUJE SVOJ NÁVOD – tentoraz len nie na príklade 
„smilstva“ ale „opilstva“ (obžerstva): 

• VYHÝBAŤ sa tomu, čo zvádza na zlé a posilňuje naše živočíšne vášne, 
pudy, žiadostivosti,… – skôr toto všetko umŕtvovať striedmosťou (= 
askéza); 

• POSILŇOVAŤ naopak a napĺňať sa tým, čo nás približuje k Bohu: postoj 
vďačnosti, oslavy boha, ale hlavne a nadovšetko otvorenosť Duchu 
Svätému a pretváranie sa podľa Neho. 

ZHRNUTÉ DO DVOCH SLOV: ZOMIERAŤ a ZNOVA SA RODIŤ ako nový 
človek podľa Boha…  

Ef 5,3-5.18n – PAVLOV NÁVOD 
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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? 

„3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech 
sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na 
svätých, 4 ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné 
žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo 
uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá 
dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. … 18 A 
neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte 
naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a 
duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a 
oslavujte ho.“ 




