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„ 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to 
prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s 
nimi nič spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom 
v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej 
dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči 
Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich 
odhaľujte, 12 lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj 
hovoriť. 13 Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a 
všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: "Prebuď sa, ty, čo 
spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 15 Dávajte si 
teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako 
múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte 
nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.“ 

Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 



6 Nech vás nik 
nezvedie prázdnymi 
rečami, lebo za to 
prichádza Boží hnev 
na neposlušných 
synov. 7 Preto 
nemajte s nimi nič 
spoločné. 8 Kedysi ste 
boli tmou, ale teraz 
ste svetlom v Pánovi. 
Žite ako deti svetla! 9 
Ovocie svetla je v 
každej dobrote, 
spravodlivosti a 
pravde. 10 Skúmajte, 
čo sa páči Pánovi, 11 a 
nemajte účasť na 
jalových skutkoch 
tmy, 

nezvedie – gr. apataó: doslova neoklame, nepodvedie. 

prázdnymi rečami – gr. kenois znamená doslovne prázdnu, nenaloženú loď. 
V prípade ľudí to potom znamená niekoho, kto prichádza s prázdnymi 
rukami, bez daru, nič neprináša, nič nemá. Prenesene sa to potom používa o 
práci, ktorá je úplne zbytočná, márna, bezzmyselná, neprináša žiadne 
ovocie, alebo výsledky.  

prichádza Boží hnev – gr. orgé: „prirodzená dispozícia človeka, jeho nátura, 
povaha, temperament“, ale aj túžby, divoké prejavy citov (citové výbuchy) a 
pod.  

V NOVOM ZÁKONE sa ním označuje hlavne hnev a nenávisť.  

VO VZŤAHU K BOHU sa spojenie „Boží hnev“ používa na postoj Boha, 
stojaceho v opozícii (odporujúceho) voči ľudskej neposlušnosti, vzbure, 
hriechu… Neoznačuje teda ani tak nejaké „Božie vzplanutie“, či nejaký „akt 
Božieho trestajúceho (pomstiaceho sa) konania“, ako skôr to, že pre 
hriešnikov je Boh tým, ktorý im prekáža, odporuje a ktorý nakoniec samým 
faktom svojej existencie bude ich pohromou: „Vám, teda, ktorí veríte, je na 
česť; pre tých však, čo neveria: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom 
uholným,“ "kameňom úrazu a skalou pohoršenia." Oni naň narážajú, lebo 
neveria slovu. A na to sú aj určení.“ (1Pt 2,7-8 SSV) 

Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 
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neposlušných synov – gr. apeithias: ak je použité vo vzťahu k Bohu, tak 
vyjadruje niekoho, kto tvrdohlavo odporuje Bohu a Jeho zámerom. 

nič spoločné – doslova mé ún ginesthe symmetochoi auton, čiže „nestaňte 
sa preto ich spoločníkmi“. Slovo symmetochos znamená doslova niekoho, 
kto má s niekým spoločný majetok, s niekým sa o niečo delí, alebo má s 
niekým vzájomný vzťah (sym znamená vzájomne, metochos znamená 
zdieľanie, partnerstvo). 

Kedysi ste boli tmou – gr. skotos: temnota.  Prenesene sa používa na 
označenie ignorancie voči Božím veciam, či voči svojim záväzkom ako 
človeka, nezáujmu o ne a následne aj odporovania týmto veciam a zámerom 
Boha. 

Ste svetlom v Pánovi – Poznaním Boha začíname vidieť seba, svet, všetky 
veci,… v ich pravom kontexte a pravom postavení. Deje sa tak obzvlášť „ v 
Pánovi“, čiže v Kristovi, v ktorom Boh naplno odhalil všetky svoje zámery aj 
spôsob ich naplnenia – a my ich v Kristovi poznávame.  

SME TAK SVETLOM, pretože toto svetlo poznania máme v sebe a môžeme ho 
tak aj ďalej odovzdávať: „Vy ste svetlo sveta!“ (Mt 5,14 SSV) 

Žite ako deti svetla – slovo „dieťa“ znova vyjadruje podobnosť: nielen 
poznať svetlo, ale aj žiť podľa neho a stvárňovať sa tak na jeho podobu. 

Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 
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ovocie svetla – niektoré rukopisy majú „ovocie ducha“. Je to jedno, pretože 
slovo „duchovný“ v NZ znamená „božský“, Bohu zodpovedajúci – a teda 
významovo sa to kryje s pojmom „svetlo“, ktorým je Kristus: „Pravé svetlo, 
ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ (Jn 1,9 SSV) 

každej – gr. pasé: označuje niečo, čo sa týka každej jednej časti niečoho, 
resp. každého druhu niečoho.  

Znamená to, že KAŽDÁ vec, ktorá zodpovedá nasledovným kritériám, JE 
OVOCÍM svetla.  

Pavol sa tu dotýka témy, ktorej sa obšírnejšie venuje v liste Rimanom, že 
totiž všetci, kto „vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a 
nesmrteľnosť“ (Rim 2,7 SSV), získajú večný život, pretože, či už Boha výslovne 
poznajú, alebo nie, objektívne žijú podľa Svetla, milujú Svetlo – a teda aj 
dosiahnu Svetlo: „sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv 
Žida, potom Gréka.“ (Rim 2,10 SSV) 

A, zase naopak, nestačí mať svetlo poznania, je potrebné podľa neho aj 
KONAŤ DOBRÉ SKUTKY, pretože oni sú rozhodujúce: „a každý bol súdený 
podľa svojich skutkov.“ (Zjv 20,13 SSV) – gr. ergá, čiže doslova diela, na ktoré 
počas svojho života vynakladali svoje úsilie a pracovali na nich. 
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dobrote – gr. agathosyne: toto slovo sa nachádza iba v biblických a 
cirkevných spisoch. Je to technický termín, označujúci priamosť srdca a 
života, ktoré úplne a vo všetkom zodpovedajú Bohu a Jeho zámerom a 
požiadavkám. 

Spojenie „každá dobrota“ potom odkazuje na to, že ovocím svetla nie je len 
„dokonalá priamosť“ dokonalého človeka, ale akékoľvek hnutie srdca, 
akýkoľvek prejav života, ktorý je priamy a v súlade s Bohom a Jeho zámermi, 
je opravdivým ovocím svetla. 

Nič to, samozrejme, nemení na tom, že na to, aby to stačilo na spásu 
človeka, sa vyžaduje „vytrvalosť“ v týchto dobrých postojoch, aby sa potom 
prejavili v „dobrých skutkoch“, čiže „dobrých dielach“, vytrvalo konaných pre 
Pána a podľa Pána, ktorým kresťan zasväcuje svoj život. 

spravodlivosť – gr. dykaiosyne: v podstate synonymum predchádzajúceho, 
stav človeka, žijúceho v spravodlivosti, čiže v správnom vzťahu k Bohu, k 
blížnym i k sebe. 

pravda –  gr. aletheia: všeobecne to, čo je pravdivé, čo zodpovedá realite; ale 
môže aj priamo označovať to, čo reálne, skutočné, nie je to prelud, ale je to 
niečo „pravdivé“. 
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rečami, lebo za to 
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skúmajte – gr. dokimazó: doslova testovať, skúšať niečo, overovať si niečo; 
alebo overiť si, že je niečo pravé, keď sme to podrobili dôkladnej skúške.  

páči Pánovi – gr. euarestos: slovo arestos označuje niečo príjemné, 
potešujúce, sympatické. Slovo eu znamená „dobrý“, „správny“. Dohromady 
to označuje niečo, čo vskutku poteší, oblaží, spôsobí radosť, potešenie, 
príjemnosť.  

V prípade Boha je to všetko, čo prospieva Jeho zámerom – a tými je spása 
všetkých ľudí: „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.“ 
(1Tim 2,4 SSV) 

Ide teda o to, aby sme všetko riadne preverovali, skúmali – až kým 
nedospejeme k istote ohľadom toho, čo sa naozaj páči Bohu. 

jalové skutky tmy – skutky (gr. ergon) – práce, diela, niečo, čomu sa vytrvalo 
a s úsilím počas života venujeme. Jalové (gr. akarpos) – niečo, čo neprináša 
ovocie, nie je z toho žiaden osoh.  

odhaľujte – gr. elencho: vyvrátiť a usvedčiť niečo, ako lživé; vyjaviť a odhaliť 
niečo; následne to môže znamenať aj odhaliť a uznať niekoho vinným a 
potrestať ho.  Vcelku pekne prekladá túto požiadavku Česká ekumenická 
biblia: „naopak je nazývejte pravým jménem “. 

Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 



6 Nech vás nik 
nezvedie prázdnymi 
rečami, lebo za to 
prichádza Boží hnev 
na neposlušných 
synov. 7 Preto 
nemajte s nimi nič 
spoločné. 8 Kedysi ste 
boli tmou, ale teraz 
ste svetlom v Pánovi. 
Žite ako deti svetla! 9 
Ovocie svetla je v 
každej dobrote, 
spravodlivosti a 
pravde. 10 Skúmajte, 
čo sa páči Pánovi, 11 a 
nemajte účasť na 
jalových skutkoch 
tmy, radšej ich 
odhaľujte. 

skúmajte – gr. dokimazó: doslova testovať, skúšať niečo, overovať si niečo; 
alebo overiť si, že je niečo pravé, keď sme to podrobili dôkladnej skúške.  
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to označuje niečo, čo vskutku poteší, oblažík, spôsobí radosť, potešenie, 
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V prípade Boha je to všetko, čo prospieva Jeho zámerom – a tými je spása 
všetkých ľudí: „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.“ 
(1Tim 2,4 SSV) 

Ide teda o to, aby sme všetko riadne preverovali, skúmali – až kým 
nedospejeme k istote ohľadom toho, čo sa naozaj páči Bohu. 

jalové skutky tmy – skutky (gr. ergon) – práce, diela, niečo, čomu sa vytrvalo 
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ovocie, nie je z toho žiaden osoh.  
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Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 

Pavol sa tu dotýka ZODPOVEDNOSTI, ktorú 
máme aj za iných, i za svet: 

• KVÔLI SEBE by sme mali jasne odhaliť ako zlé 
tie skutky, ktoré naozaj zlé sú; 

• KVÔLI INÝM by sme ich pravú podstatu ale 
mali jasne vyniesť na svetlo, aby bolo všetkým 
rozumným ľuďom zjavné, aké v skutočnosti sú. 
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to, čo oni potajomky 
robia, je hanba aj 
hovoriť. 13 Ale všetko, 
čo sa odhalí, svetlo 
vynesie najavo, 14 a 
všetko, čo je zjavné, 
je svetlo. Preto 
hovorí: "Prebuď sa, 
ty, čo spíš, vstaň z 
mŕtvych a bude ti 
svietiť Kristus!“ 15 
Dávajte si teda veľký 
pozor, ako máte žiť: 
nie ako nemúdri, ale 
ako múdri. 16 
Využívajte čas, lebo 
dni sú zlé. 17 Preto 
nebuďte nerozumní, 
ale pochopte, čo je 
Pánova vôľa. 

čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť – Pavol tu naráža na veci, o 
ktorých aj sami pohania vedeli, že sú zlé a nemorálne, predsa ich ale naďalej 
robili, aj keď neverejne, aby na verejnosti vyzerali ako úctyhodní občania. 

Matthew Henri mieni, že Pavol tu naráža na rôzne mysterijné kulty, ktoré 
svoje obrady konali iba medzi zasvätencami, skryto pred verejnosťou a 
súčasťou ktorých mohli byť aj vskutku zvrhlé veci, aj v oblasti sexu napríklad 
– ktoré však účastníci pod hrozbou smrti nesmeli na verejnosti nikomu 
vyzradiť (čo ale zase Pavol sám vedel od tých, ktorí sa od týchto kultov 
obrátili ku Kristovi).  

PRÍKLAD: Dionýzov kult (grécky boh vína) – pôvodne hlásal zásadu že pre nich je 
najvyššou bohoslužbou nič nepokladať za hriech. Časom sa transformoval a trochu 
„umravnil“, podstatou kultu bola plodnosť. V uctievaní tohto božstva sa preto 
striedajú radosť a ničenie, oslava a hrobové ticho, plnosť života a smrť. Kultické 
slávnosti sa konali v noci, zvyčajne na brehoch riek, alebo v lesoch. Podľa 
informácií, ktoré máme k dispozícii dochádza vraj k vrcholnému bodu iniciácie, keď 
je zasvätencovi odhalený kôš plný ovocia, medzi ktorým sa nachádzal aj stvárnený 
falus. (porov. František Abel, Náboženstvá mystérií v novozmluvnej dobe) 

Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 
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všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo – veľmi zaujímavá veta, podľa 
niektorých komentátorov by mohol jej preklad znieť: „lebo je to svetlo, ktoré 
robí všetko viditeľným“. Český ekumenický prekladá: „Když se však ty věci 
správně pojmenují, je jasné, oč jde“, Nová jeruzalemská biblia zase: „ale keď 
sa toto všetko odhalí, vidí sa to v pravom svetle“. 

všetko, čo je zjavné, je svetlo – v tom zmysle, že ak dokážeme veci správne 
pomenovať, odhaliť ich podstatu, určiť ich vzťah k Bohu a k Jeho plánu s 
nami, na ktorom sa podieľame, potom už nepredstavujú hrozbu, pretože už 
vieme, čo sú zač. Výsledkom je POZNANIE, čiže SVETLO poznania, ako to 
vyjadruje Pavol. 

Prebuď sa, ty, čo spíš, … a bude ti svietiť Kristus! – je možné, že to je súčasť 
liturgického textu ranej Cirkvi.  

Prebudiť sa…  – porov.: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky 
tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.“ (Rim 13,12 SSV) Výsledkom tohto 
„existenciálneho prebudenia sa“, v ktorom konečne vo svetle Krista vidíme 
veci také, aké sú, je ono…: 

vstaň z mŕtvych – kresťania sú ľudia, ktorí už „s Kristom vstali z mŕtvych“ 
(Kol 3,1 SSV) k novému životu – a preto  im už teraz svieti Kristus ako „svetlo 
sveta“: „lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.“  

(Zjv 21,23 SSV) 

Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 



to, čo oni potajomky 
robia, je hanba aj 
hovoriť. 13 Ale všetko, 
čo sa odhalí, svetlo 
vynesie najavo, 14 a 
všetko, čo je zjavné, 
je svetlo. Preto 
hovorí: "Prebuď sa, 
ty, čo spíš, vstaň z 
mŕtvych a bude ti 
svietiť Kristus!“ 15 
Dávajte si teda veľký 
pozor, ako máte žiť: 
nie ako nemúdri, ale 
ako múdri. 16 
Využívajte čas, lebo 
dni sú zlé. 17 Preto 
nebuďte nerozumní, 
ale pochopte, čo je 
Pánova vôľa. 

nie ako nemúdri, ale múdri – gr. asofoi a sofoi: sofos (od slova sofia, 
múdrosť) môže znamenať niekoho múdreho, skúseného, odborníka, alebo v 
prostredí filozofov niekoho vzdelaného, kultivovaného, sčítaného, s 
nádychom profesionality, alebo aspoň poloprofesionality v danej oblasti. 
Asofos potom značí opak. 

využívajte čas – gr. exagorazomenoi kairos: exagorazó znamená doslova 
niečo vykupovať, kupovať, prenesene potom využiť ponúkanú príležitosť. 
Kairos potom značí bližšie neurčený časový okamih, môže ale značiť aj 
príležitosť. 

Dohromady potom Pavol nabáda, aby sme inteligentne a rozumne využívali 
každú príležitosť jednak na POCHOPENIE PÁNOVEJ VÔLE (gr. syniemi, 
doslova dať veci dohromady, prenesene potom pochopiť vnútornú povahu a 
podstatu vecí) a odhaľovanie podstaty vecí okolo nás, jednak na KONANIE 
podľa takto poznaného svetla, aby sme sa tak zmocnili víťazného venca 
večného života: „Bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš 
zmocnil mňa. … zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo 
mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi 
Ježišovi.“  (Flp 3,12-14 SSV) – lebo „dni sú zlé“ (gr. ponéros) – môže značiť 
„zlé“, ale aj „ťažké“, namáhavé, plné tvrdej a náročnej práce. Oba významy 
majú svoj zmysel v tomto Pavlovom výroku. 

Ef 5,3 – 5,17: VÝZVA K ROZUMNOSTI 
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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? 

„ 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza 
Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič 
spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. 
Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej dobrote, 
spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a 
nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 12 
lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 13 Ale 
všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a všetko, čo je 
zjavné, je svetlo. Preto hovorí: "Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z 
mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 15 Dávajte si teda veľký pozor, 
ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, 
lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je 
Pánova vôľa.“ 



OTÁZKA BOHA JE ZÁLEŽITOSŤOU REALITY 

Či sa to niekomu páči, otázka BOHA – Jeho 
existencie, či dokonca vlastností,… – NIE JE 
OTÁZKOU VIERY, ČI DOKONCA ŠPEKULÁCIÍ. 

• Boh je súčasťou jednej a tej istej dennej 
skúsenosti miliónov ľudí, 

• Boh sa denne prejavuje svojimi skutkami, 
ktoré koná, 

• Boh sa nakoniec naplno zjavil vo svojom 
Synovi, Ježišovi Kristovi. 

PAVLOVI JE TOTO VŠETKO NAD SLNKO JASNÉ. 



MÚDROSŤ verzus HLÚPOSŤ 

MÚDRY ČLOVEK 
… je ten, kto BERIE REALITU – obzvlášť, 
ak je ňou Boh! – na vedomie; 

… koná podľa nej – „Bratia moji, čo osoží, 
keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá 
skutky? Môže ho taká viera spasiť?“ 
(Jak 2,14 SSV) 

… a dokáže ju „využiť vo svoj prospech“ 
– v tomot konkrétnom prípade tak, aby 
sa zbožštil a dosiahol tak absolútny 
„životný jackpot“ a tým je byť oslávený s 
Kristom, pretože „čo osoží človekovi, keby 
aj celý svet získal, a seba samého by 
stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9,25 SSV) 

viera (gr. pistis) – istota ohľadom toho, čo je 
pravdivé, skutočné,… a, naopak, dôveryhodnosť a 
spoľahlivosť toho, čomu človek takýto postoj dôvery 
prejavuje. 



HLÚPY ČLOVEK 
… je podľa Pavla ten, kto SPOCHYBŇUJE 
REALITU – a to dokonca v mene nejakých 
názorov, špekulácií, teórií,… inými slovami, v 
mene „PRÁZDNYCH REČÍ“, ktoré sú len 
rečami, názormi,… ale nie sú skutočné, ani 
nijako nesúvisia s tým, čo je skutočné, ba 
popierajú to: „Dajte si pozor, aby vás niekto 
nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, 
založeným na ľudských obyčajoch a na živloch 
sveta, a nie na Kristovi!“ (Kol 2,8 SSV) 

Dnes rôzne smery new age, ezoteriky, 
ateizmu, agnosticizmu a iné, ktoré sa 
zameriavajú skôr na to, čo je príjemné ich 
vyznávačom, než čo zodpovedá realite. 

 

MÚDROSŤ verzus HLÚPOSŤ 

„V jednom som si však istý – aj za účasti na zázraku by 
si človek našiel zdôvodnenie, že zázrak zázrakom 
nebol a že autorom iste nebol Boh. Išlo možno o sen, 
možno o halucináciu alebo možno rabín ovláda 
špeciálne triky a trikmi ma chce presvedčiť o existencii 
Boha. Ak si človek zo subjektívnych dôvodov nepraje, 
aby niečo bolo pravdivé, niet takého dôkazu na svete, 
ktorý ho presvedčí o opaku. Človek zo subjektívnych 
príčin dokáže poprieť aj existenciu Boha. Okrem toho 
pre mnohých má snaha o objavenie Boha ako 
objektívnej reality aj priveľa bolestivých, priam 
desivých dôsledkov: absolútnu cnosť, nemenné 
následky rozhodovania, nemožnosť úniku. A popri 
tom, ak také rozhodnutie prijmeme, je také prosté 
podvedome ignorovať všetky dôkazy. Ľudia, ktorí 
poprú aj nos medzi očami, nielen skutočnosť, ktorú 
pred nosom majú, si nájdu tisícky výhovoriek, … Nejde 
o racionálne zdôvodnenie, ani o presvedčivú 
skutočnosť. Podstatné je čokoľvek, čoho sa dá chytiť.“ 

(Rabín Shaul Rosenblatt) 
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POZOR! 
Toto NIE JE len záležitosť nejakých ATEISTOV a podobne! 

Množstvo „KRESŤANOV“ denne robí to isté: 

• zahadzujú za hlavu REALITU v podobe Písma, Krista, 
skúseností ľudstva, prejavov Boha,… 

• … v mene svojej pohodlnosti a postojov štýlu: „Ale veď 
sa už len hádam nejako spasím“, „Veď ma už len hádam 
ten pánbožtek nepošle do Pekla“, „Veď ja si myslím, že si 
všetko plním a nič zlé nerobím, nemám hriech“, „Veď už 
len nejako bude…nejak sa nad nami ten Pán Boh hádam 
zmiluje“ a pod.!!! 



Byť kresťanom tak v sebe nevyhnutne 
znamená 

„KONAŤ PODĽA PRAVDY“  
(porov. Jn 3,21) 

• neutekať pred realitou – aj keď hlavne 
sprvu môže pôsobiť cudzo, dokonca hrozivo, 
spochybňujúca naše „viery“ a 
„presvedčenia“; 

• a to pred pravdou o Bohu, ale ani pred 
pravdou o sebe, o svete, o ľuďoch, o živote a 
jeho jedinom opravdivom zmysle,… a ŽIŤ A 
KONAŤ V SÚLADE S TOUTO REALITOU! 

KRESŤANSTVO VYŽADUJE MÚDROSŤ 

MÚDRY ČLOVEK 
… je ten, kto BERIE REALITU – obzvlášť, 
ak je ňou Boh! – na vedomie; 

… koná podľa nej – „Bratia moji, čo osoží, 
keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá 
skutky? Môže ho taká viera spasiť?“ 
(Jak 2,14 SSV) 

… a dokáže ju „využiť vo svoj prospech“ 
– v tomot konkrétnom prípade tak, aby 
sa zbožštil a dosiahol tak absolútny 
„životný jackpot“ a tým je byť oslávený s 
Kristom, pretože „čo osoží človekovi, keby 
aj celý svet získal, a seba samého by 
stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9,25 SSV) 
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i Pavlov návod na rozumnosť: 

ODLOŽIŤ vášne, strach, žiadostivosť, lenivosť a 
iné podobné emócie, ktoré zahmlievajú 
úsudok. 

Dôvodom je VIERA a LÁSKA, 
ktoré vyháňajú strach a 
oslobodzujú od závislostí..  

Vo svetle Krista a Božieho plánu ZHODNOTIŤ 
každú vec, aké je jej miesto, funkcia, úžitok z 
nej v rámci tohto plánu a vo vzťahu k Bohu. 

POMENOVAŤ veci pravým menom a DAŤ ICH 
NA ICH MIESTO, ktoré im patrí. 

„Boh a Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal 
všetkým nebeským duchovným 
požehnaním. 4 Veď v ňom si nás ešte 
pred stvorením sveta vyvolil, aby 
sme boli pred jeho tvárou svätí a 
nepoškvrnení v láske; 5 on nás podľa 
dobrotivého rozhodnutia svojej vôle 
predurčil, aby sme sa skrze Ježiša 
Krista stali jeho adoptovanými 
synmi … si v ňom predsavzal 10 
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave všetko, čo je na 
nebi aj čo je na zemi.“ 

(Ef 1,3-5.9-10) 

ODMIETNUŤ to, čo prekáža, alebo 
neprospieva; 

VYUŽIŤ ako nástroj to, čo prospieva – 
primerane, na „jeho mieste“,… 
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pred stvorením sveta vyvolil, aby 
sme boli pred jeho tvárou svätí a 
nepoškvrnení v láske; 5 on nás podľa 
dobrotivého rozhodnutia svojej vôle 
predurčil, aby sme sa skrze Ježiša 
Krista stali jeho adoptovanými 
synmi … si v ňom predsavzal 10 
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave všetko, čo je na 
nebi aj čo je na zemi.“ 

(Ef 1,3-5.9-10) 

ODMIETNUŤ to, čo prekáža, alebo 
neprospieva; 

VYUŽIŤ ako nástroj to, čo prospieva – 
primerane, na „jeho mieste“,… 

Jedného dňa prišiel k SOKRATOVI akýsi rozčúlený človek: "Počul si 
už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať." 

"Moment," prerušil ho mudrc. "Preosial si to, čo mi chceš povedať, 
cez tri sitá?" 

"Cez tri sitá?" prekvapene sa opýtal ten človek. 

"Áno, áno, cez tri sitá. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či 
všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?" 

"Nie, len som to počul a..." 

"Tak teda si to zaiste preosial cez druhé sito, ktorým je dobro. Je to, 
čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda, 
aspoň dobré?" 

Ten druhý váhavo odpovedal: "Vôbec nie, práve naopak..." 

"Aha!" prerušil ho Sokrates. "Tak použime ešte tretie sito a pozrime 
sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné!" 

"Potrebné to veru nie je..." 

"Teda," usmial sa mudrc, "keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani 
potrebné, radšej na to zabudni a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa!" 

 



i Pavlov návod na rozumnosť: 

ODLOŽIŤ vášne, strach, žiadostivosť, lenivosť a 
iné podobné emócie, ktoré zahmlievajú 
úsudok. 

Dôvodom je VIERA a LÁSKA, 
ktoré vyháňajú strach a 
oslobodzujú od závislostí..  

Vo svetle Krista a Božieho plánu ZHODNOTIŤ 
každú vec, aké je jej miesto, funkcia, úžitok z 
nej v rámci tohto plánu a vo vzťahu k Bohu. 

POMENOVAŤ veci pravým menom a DAŤ ICH 
NA ICH MIESTO, ktoré im patrí. 

„Boh a Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal 
všetkým nebeským duchovným 
požehnaním. 4 Veď v ňom si nás ešte 
pred stvorením sveta vyvolil, aby 
sme boli pred jeho tvárou svätí a 
nepoškvrnení v láske; 5 on nás podľa 
dobrotivého rozhodnutia svojej vôle 
predurčil, aby sme sa skrze Ježiša 
Krista stali jeho adoptovanými 
synmi … si v ňom predsavzal 10 
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave všetko, čo je na 
nebi aj čo je na zemi.“ 

(Ef 1,3-5.9-10) 

ODMIETNUŤ to, čo prekáža, alebo 
neprospieva; 

VYUŽIŤ ako nástroj to, čo prospieva – 
primerane, na „jeho mieste“,… 

Jedného dňa prišiel k SOKRATOVI akýsi rozčúlený človek: "Počul si 
už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať." 

"Moment," prerušil ho mudrc. "Preosial si to, čo mi chceš povedať, 
cez tri sitá?" 

"Cez tri sitá?" prekvapene sa opýtal ten človek. 
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aspoň dobré?" 

Ten druhý váhavo odpovedal: "Vôbec nie, práve naopak..." 

"Aha!" prerušil ho Sokrates. "Tak použime ešte tretie sito a pozrime 
sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné!" 

"Potrebné to veru nie je..." 
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potrebné, radšej na to zabudni a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa!" 

 

Podobne PAVOL (a teda KRESŤAN) sa u 
každej veci pýta: 

• AKÁ JE PRAVDA o nej? V akom vzťahu je 
voči Bohu a Jeho plánu? 

• JE DOBRÁ? Prospieva tomuto plánu? 
Buduje ho? Je na vzrast Kráľovstva, Cirkvi, 
človeka? 

• JE UŽITOČNÁ AJ V MOJOM PRÍPADE? 
Prospeje aj mne (mojej farnosti,…) 
osobne? Som ja povolaný a ten pravý, 
aby som ju vykonal? 
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„ 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána 
Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy 
svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus 
hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak 
aj ženy mužom vo všetkom. 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje 
Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom 
vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny 
ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 
Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje 
svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti 
svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi 
jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 
a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o 
Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako 
seba samého. A manželka nech si ctí muža.“ 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 



Pavol sa teraz začína obšírne venovať otázke rodinného života. A zase to 
má svoj hlboký zmysel: 

RODINA je miesto, kde trávime VÄČŠINU ČASU. V minulosti to platilo v 
podstate absolútne; dnes síce väčšinu času trávime v školách, v 
zamestnaní,… ale napriek tomu väčšinu DÔLEŽITÉHO, najviac nás 
ovplyvňujúceho času, trávime v rodine. 

PRETO JE ŽIVOTNE DÔLEŽITÉ, aby rodina bola naozaj „cirkvou v malom“, 
„domácou cirkvou“, kde v prvom rade vládne zákon Evanjelia a prúdi 
Boží život v sile Božieho Ducha! 

Až potom môže vzniknúť aj ZHROMAŽDENIE CIRKVI, tvorené ideálne 
rodinami a dokonca schádzajúce sa „po domoch“ v rodinách, ako to 
vidieť v Skutkoch a v pozdravoch z Pavlových listov. 
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Presne týmto je – a teda aj v praxi má byť – 
RODINA: 

• malá „domáca cirkev“ – čiže „stroj“ na 
premenu našich detí na synov a dcéry Boha, 
ktoré sa následne začlenia do „veľkej Cirkvi“ 
prostredníctvom farnosti; 

• poslaním manželov je tak v rámci svojej rodiny 
založiť a ustanoviť opravdivé CIRKEVNÉ 
SPOLOČENSTVO, ktorého základom je ich 
vzájomný vzťah,… 

• … založený na rovnakom princípe, ako sme 
videli v Pavlovom 2. tajomstve! 



20 Ustavične 
vzdávajte vďaky za 
všetko Bohu a Otcovi 
v mene nášho Pána 
Ježiša Krista 21 a 
podriaďujte sa jedni 
druhým v bázni pred 
Kristom. 22 Ženy 
svojim mužom ako 
Pánovi, 23 lebo muž je 
hlavou ženy, ako je aj 
Kristus hlavou Cirkvi, 
on, Spasiteľ tela. 24 
Ale ako je Cirkev 
podriadená Kristovi, 
tak aj ženy mužom vo 
všetkom. 

podriaďujte sa jedni druhým – gr. hypotasso:  stav, v ktorom niekto ovláda 
(pevnou rukou a rázne) niekoho iného.  

Môžeme v tom počuť ozvenu Ježišovej výzvy: „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) – s tým rozdielom, že v 
tomto prípade oná podriadenosť nie je vynucovaná silou nadriadeného, ale 
je dobrovoľne podstúpená z lásky toho, kto sa slobodne podriaďuje. 

Táto zásada sa potom, samozrejme, uplatňuje aj v rodine, ktorá má byť 
dokonalým odrazom Cirkvi a vzťahu Krista a Cirkvi, kde: 

• MUŽ stojí na mieste KRISTA a má plniť Jeho funkciu; 

• ŽENA stojí na mieste NEVESTY-CIRKVI a spĺňa jej funkciu – bez toho, aby to 
implikovalo nejakú „nižšiu dôstojnosť“ ženy v porovnaní s mužom, pretože 
Cirkev takisto = Kristus, je s Ním jedno.  

V tomto smere POSTAVENIE muža i ženy je prísne rovné – LÍŠIA sa ale 
vzájomne FUNKCIOU (SLUŽBOU), ktorú v tomto jedinom spoločnom diele 
spĺňajú a v ktorej sa VZÁJOMNE podriaďujú, aj keď odlišnými spôsobmi. 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 



V dnešnej dobe je veta 
„podriaďujte sa jedni druhým 
v bázni pred Kristom. Ženy 
svojim mužom ako Pánovi“ 
dosť provokatívna…  

Čo presne tým 
Pavol chce 
povedať? 



„Testosterón je u ľudí, teda aspoň čiastočne, zodpovedný za fenomén nazývaný „spoločenská 
dominancia". Gregg Johnson napísal: „Z dvesto päťdesiatich (antropológmi) pozorovaných 
kultúr dominoval muž vo väčšine z nich. Takmer vždy určujú pravidlá, sú lovcami, staviteľmi, 
vymýšľajú nové zbrane, spracúvajú kovy, drevo či kameň. Ženy udržiavajú domácnosť a 
vychovávajú deti. Často vyrábajú keramiku, košíky, odevy a prikrývky. Zbierajú drevo, 
uchovávajú a pripravujú potravu, starajú sa, aby nevyhasol oheň a aby bolo vždy dosť pitnej 
vody. Zbierajú a spracúvajú úrodu. Tieto skutočnosti jasne poukazujú na biologické 
predurčenie správania súvisiaceho s pohlavím." Vynára sa otázka, či sa toto biologické 
predurčenie prejavuje aj u novodobých kultúrne rozvinutých národov. Mnoho dôkazov 
naznačuje, že áno. Počas tridsiatich rokov feministického hnutia a rôznych zvýhodňujúcich 
programov nájdeme iba sedem žien vo vrcholových výkonných funkciách v rámci 500 
najlepších amerických spoločností, uvádza časopis Fortune. Počítate správne, zvyšní 493 sú 
muži. Zo sto senátorov v USA je iba jedenásť žien. Spojené štáty americké mali vo svojej 
doterajšej histórii štyridsaťtri prezidentov, no žiadnu prezidentku. … Muži, ktorým sa v tele 
tvorí dvadsaťkrát viac testosterónu ako ženám, sú náchylnejší túžiť po bohatstve, moci, sláve 
a postavení, pretože na to majú vrodené predpoklady. Ženy si naopak volia úlohu matky 
detí, čo ich na istý čas vytrhne z konkurenčného boja. Nepopieram, že sa nájdu aj výnimky, 
avšak konkrétne, veľmi zreteľné tendencie sú neodškriepiteľné.“ 

(James Dobson, psychológ) 
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„Muži sú iní ako ženy. Žijú v odlišných 
svetoch, vyznávajú odlišné hodnoty a 
riadia sa odlišnými pravidlami.  

Dôkazy, svedčia o tom, že za to, ako sa 
správame a ako reagujeme, môžu naše 
hormóny a naprogramovanie mozgu.  

To znamená, že aj keby dievčatá a 
chlapci vyrastali na opustenom ostrove, 
kde by nebola organizovaná 
spoločnosť, kde by neboli rodičia a 
nevychovávali ich, dievčatá by sa 
napriek tomu maznali, navzájom 
dotýkali, hrali spolu a hrali by sa s 
bábikami, kým chlapci by súťažili a 
vytvárali skupiny s jasnou hierarchiou.“ 

(Alan a Barbara Peasovci, psychológovia) 
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Toto sú veci aj bez vedeckých štúdií a dôkazov tak 
zjavné a jasné, že ich môže nevidieť naozaj len naša 
moderná európska spoločnosť, predchnutá duchom 
kultúrneho neomarxizmu, v mene ktorého ide 
oslobodzovať ženy z pasce ženskosti a mužov z pasce 
mužkosti (porov. feministka Karia Mantillová) 

Je to zjavné úplne samozrejme aj Pavlovi… 



20 Ustavične 
vzdávajte vďaky za 
všetko Bohu a Otcovi 
v mene nášho Pána 
Ježiša Krista 21 a 
podriaďujte sa jedni 
druhým v bázni pred 
Kristom. 22 Ženy 
svojim mužom ako 
Pánovi, 23 lebo muž je 
hlavou ženy, ako je aj 
Kristus hlavou Cirkvi, 
on, Spasiteľ tela. 24 
Ale ako je Cirkev 
podriadená Kristovi, 
tak aj ženy mužom vo 
všetkom. 

Ženy svojim mužom ako Pánovi – neznamená to, že teraz budú zbožňovať 
svojich mužov „ako Pána“. Znamená to, že (v kontexte Pavlovej analógie 
Kristus-Cirkev) sa majú podriadiť mužom obdobne, ako sa Telo Cirkvi v láske 
podriaďuje svojej Hlave, ktorou je Kristus. Znova: motívom tejto 
podriadenosti nie je (a, ako vyplynie z nasledovných slov, ani nemôže byť) 
„moc muža“, ktorou by si vynucoval podriadenosť ženy, ale láska ženy, ktorá 
sa slobodne a rozumne podriaďuje svojmu mužovi. 

DÔVOD: To, že vo väčšine postov typu „náčelník“, „bojovník“ a pod. 
nájdeme mužov a že drvivá väčšina evolučne úspešných kultúr sú kultúry 
patriarchálne, nie je náhoda. Muž má proste vrodený talent byť 
„náčelníkom“ – a teda je rozumné, aby aj v rodine a manželstve robil to, čo 
mu ide najlepšie… Žena je potom pozvaná, aby tento jeho talent ctila a 
rešpektovala. 

JE ŠKODA, že dnešná kultúra uctieva mužské kvality (a preto moderný 
feminizmus nalieha na ženu, aby de facto prestala byť ženou a stala sa 
napodobeninou muža a to nazýva úspechom a „zrovnoprávnením“… ). 

V SKUTOČNOSTI rola muža i ženy (hneď k nej prídeme) sú plne rovnocenné 
vo svojej dôležitosti i v úcte, ktorú si zasluhujú. A to je myšlienka, s ktorou 
Pavol úplne samozrejme operuje, aj keď nám môže znieť nezvyklo… 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 



25 Muži, milujte 
manželky, ako aj 
Kristus miluje Cirkev 
a seba samého vydal 
za ňu, 26 aby ju 
posvätil očistným 
kúpeľom vody a 
slovom, 27 aby si sám 
pripravil Cirkev 
slávnu, na ktorej niet 
škvrny ani vrásky, ani 
ničoho podobného, 
ale aby bola svätá a 
nepoškvrnená. 28 Tak 
sú aj muži povinní 
milovať svoje 
manželky ako vlastné 
telá. Kto miluje svoju 
manželku, miluje 
seba samého. 

Muži, milujte manželky  – gr. agapate, čo označuje vzťah, v ktorom niekoho 
uprednostňujeme, prajeme mu všetko len to najlepšie, pretože si ho veľmi 
vysoko vážime a máme k nemu veľkú úctu. 

DÔVODOM tejto lásky je ten istý dôvod, pre ktorý Kristus miluje Nevestu 
Cirkev a sám seba vydal za ňu: pretože ona je „miestom“ spásy ľudí, 
miestom, kde sa hriešnici stávajú synmi a dcérami Boha, ona JE Božím 
Kráľovstvom a v nej sa uskutočňuje Božie dielo lásky k človekovi! 

Ak talentom muža je byť „náčelníkom“ a „bojovníkom“, TALENTOM ŽENY je 
tvoriť „rodinný krb“, vytvárať rodinné spoločenstvo lásky – a tým vlastne 
samotnú rodinu ako „domácu cirkev“. 

Preto muž svoje schopnosti dáva plne do služby svojej manželky, slúži jej, 
bojuje za ňu (a, samozrejme, to všetko aj za rodinu, ktorú vytvára), robí 
všetko pre ňu, aby ona mohla uplatniť naplno svoj dar a svojou láskou, 
citlivosťou a nežnosťou stvoriť z rodiny opravdivú Cirkev. A tak, ako Kristus, 
kvôli nej je ochotný vzdať sa seba, vzdať sa vlastných ambícií, ba aj život za 
ňu dať – analogicky Pavlovým slovám: „ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo 
všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli 
spasení.“  (1Kor 10,33-1 SSV) – len si slovo „všetkým“ nahraďme slovom 
„manželka“ a slovo „mnohým“ slovom „rodina“…  

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 
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Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 

DNES TOMU HOVORÍME TÍM: 
• skupina ľudí – v tomto prípade muž a žena, tvoriaci základ rodiny; 

• zjednotená na ceste za jedným cieľom – v tomto prípade zhmotniť a sprítomniť 
Cirkev vo svojom vzťahu a rodinnom spoločenstve a otvoriť tak dvere Božiemu 
plánu a Božím zámerom; 

• ktorí sú ale odlišní, slúžia si navzájom svojimi odlišnosťami, každý zastáva svoju 
„tímovú rolu“ a robí to, čo dokáže robiť najlepšie a tým spolu vytvárajú synergický 
tímový efekt – v tomto prípade muž slúži manželke a rodiny tým, že využíva svoje 
mužské dary a prednosti (a rodina ho v tom podporuje a rešpektuje); a rovnako 
manželka slúži mužovi a rodine tým, že uplatňuje svoje ženské dary a talenty (a 
rodina aj ju v tomto podporuje a rešpektuje) – a každý tak v rámci svojej „tímovej 
role“ robí to, čo dokáže robiť najlepšie a spolu sa synergicky dopĺňajú! 
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role“ robí to, čo dokáže robiť najlepšie a spolu sa synergicky dopĺňajú! 

Množstvo manželstiev má 
problémy a takto nefunguje. 

PROBLÉM NIE JE v odlišnostiach a 
„tímových rolách“ muža a ženy a v tom, že 
by mali byť ako „stereotypné“ 
odstránené, potlačené v mene akejsi 
„rovnakosti“, ako to vidia dnešní ľavicoví 
liberáli, rôzni socialisti, marxisti a 
podobne. 

PROBLÉM JE v tom, že nie sú „domácou 
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RIEŠENÍM je život s Bohom, nie rôzne 
„gender revolúcie“ a pod.! 
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25 Muži, milujte 
manželky, ako aj 
Kristus miluje Cirkev 
a seba samého vydal 
za ňu, 26 aby ju 
posvätil očistným 
kúpeľom vody a 
slovom, 27 aby si sám 
pripravil Cirkev 
slávnu, na ktorej niet 
škvrny ani vrásky, ani 
ničoho podobného, 
ale aby bola svätá a 
nepoškvrnená. 28 Tak 
sú aj muži povinní 
milovať svoje 
manželky ako vlastné 
telá. Kto miluje svoju 
manželku, miluje 
seba samého. 

posvätil – gr. hagiazó: vnímať niečo ako sväté; alebo oddeliť niečo od 
profánneho, aby to bolo zasvätené Bohu; alebo očistiť niečo, aby to bolo 
nepoškvrneným a svätým. Všetky tri významy sa na Cirkev vhodne vzťahujú: 

• Uvedomiť si, že podstatným znakom Cirkvi (a teda aj rodiny a teda aj jej 
členov) je SVÄTOSŤ – a, naopak, HRIECH je nenormálnym neprirodzeným,, 
znetvoreným pa-stavom človeka… 

• Uvedomiť si, že CIRKEV (a teda aj rodina a teda aj jednotliví kresťania) sú 
od okamihu krstu ODDELENÍ a ZASVÄTENÍ Kristovi, aby Mu úplne patrili a 
Jemu v láske slúžili: „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).  

• Preto sa od nás vyžaduje OČISTIŤ SA od všetkého sebeckého, ne-svätého, 
nedokonalého – a pretvoriť sa na dokonalý obraz Krista: „máte odložiť 
starého človeka s predošlým spôsobom života, …. a … obliecť si nového 
človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“  
(Ef 4,22-24 SSV). 

TOTO POSLEDNÉ je potom dôsledok, na ktorý Pavol nadväzuje a ďalej ho 
rozvíja. 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 
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hodnoty, vznešenosti, reputácie,… skvelé, slávne, oslňujúce,… 

niet škvrny – gr. opilos: škvrna, prenesene potom chyba, vada, zlyhanie, 
vina, morálny nedostatok,… 

svätá – gr. hagia: niečo hodné úcty; alebo niečo, čo je dokonalé, čisté, 
nepoškvrnené; alebo niečo, čo je oddelené Bohu a patrí výlučne Bohu.  

nepoškvrnená – gr. amómos: predpona a znamená „nie“ a slovo momos, 
značí alebo odsúdenie, odmietnutie niečoho; alebo urážku a potupu, ktorú 
niekto znáša od spoločnosti.  

Amomos teda ešte viac podtrhuje Kristom zamýšľanú a budovanú svätosť a 
nepoškvrnenosť Cirkvi, ktorá vo svojej sláve v Nebi je prostá čohokoľvek, za 
čo by mohla byť čo i len náznakom odsúdená, alebo potupená, všetko zlo je 
odstránené, očistené, vyliečené,…: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: 
oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a 
dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať 
nad nimi.“ (Zjv 7,14-15 SSV).  

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 
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manželky, ako aj 
Kristus miluje Cirkev 
a seba samého vydal 
za ňu, 26 aby ju 
posvätil očistným 
kúpeľom vody a 
slovom, 27 aby si sám 
pripravil Cirkev 
slávnu, na ktorej niet 
škvrny ani vrásky, ani 
ničoho podobného, 
ale aby bola svätá a 
nepoškvrnená. 28 Tak 
sú aj muži povinní 
milovať svoje 
manželky ako vlastné 
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seba samého. 

povinní – gr. ofeilo: dlhovať niekomu peniaze, mať voči niekomu dlh. 
Prenesene potom mať voči niekomu povinnosť a záväzok.  

milovať – gr. agapaó:už známy pojem, ozančujúci vzťah, v ktorom niekoho 
uprednostňujeme, prajeme mu všetko len to najlepšie, pretože si ho veľmi 
vysoko vážime a máme k nemu veľkú úctu. 

LÁSKA je teda v podaní Pavla v manželstve „psia povinnosť“ muža, o ktorej 
sa nediskutuje . Ak muž svoju manželku nemiluje tak, ako Kristus – teda až 
do krajnosti, ktorou je sebaobetovanie! – tak nemôže ani pri najlepšej vôli 
na seba pozerať ako na „dobrého manžela“. 

Tu je dobré si znova PRIPOMENÚŤ, že láska nie je ani vášeň (to je telesná 
zaľúbenosť), ani emócia (to platí o prchavej zamilovanosti), ale POSTOJ 
VERNOSTI a ODDANOSTI milovanému, prameniaci v rozume a vôli a 
bytostne prenikajúci celý život a osobnosť milujúceho: 

„Láska by mala byť v podstate aktom vôle, rozhodnutím oddať celý svoj život 
životu iného človeka. V tom je skutočne racionálne jadro idey o 
nerozlučiteľnosti manželstva. … Milovať niekoho nie je len silný cit - je to 
rozhodnutie, je to úsudok, je to sľub. Keby láska bola len cit, nebolo by základu 
pre sľub večnej lásky. Cit prichádza a môže prejsť. Ako môžem usudzovať, že 
bude trvalý, ak môj akt nezahŕňa úsudok a rozhodnutie?“  

(Erich Fromm) 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 



25 Muži, milujte 
manželky, ako aj 
Kristus miluje Cirkev 
a seba samého vydal 
za ňu, 26 aby ju 
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kúpeľom vody a 
slovom, 27 aby si sám 
pripravil Cirkev 
slávnu, na ktorej niet 
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nepoškvrnená. 28 Tak 
sú aj muži povinní 
milovať svoje 
manželky ako vlastné 
telá. Kto miluje svoju 
manželku, miluje 
seba samého. 

ako vlastné telo – gr. sóma: označuje fyzické, hmotné telo, ale aj osobu. 

Podobne ako Cirkev je Kristovo hmotné Telo tu, na zemi, Jeho pokračujúce 
vtelenie v Tele Cirkvi,… 

… takisto aj láska a oddanosť muža žene je tak veľká, že sa doslova stáva 
niekým, s kým je jedným telom, koho si chráni a opatruje ako „oko v hlave“, 
ako vlastné telo, ako samého seba: „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo“ 
(Mt 19,6 SSV).  

P.S.: Toto je súčasne vysvetlenie požiadavky celibátu kňazov od samého 1. 
storočia: Kňaz (biskup) je ten, kto je ustanovený za „pastiera“ – aby teda 
plnil v Tele Cirkvi Kristovu úlohu a sprítomňoval „Hlavu“ Cirkvi. Cirkev tak 
prijíma za svoju manželku (ako Kristus, na ktorého mieste stojí), ona sa stáva 
jeho telom, jej odteraz patrí jeho úplná, bezvýhradná a bezpodmienečná 
oddanosť, až do krajnosti, až na smrť…  

Preto je povolaný milovať ju ako Kristus, slúžiť jej ako Kristus, pre ňu sa 
vzdať samého seba, ako Kristus – porov.: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás; 
starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký 
zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.“  
(1Pt 5,2-3 SSV) – čo je rovnaký princíp a norma ako u muža v manželstve. 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 
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oddanosť, až do krajnosti, až na smrť…  

Preto je povolaný milovať ju ako Kristus, slúžiť jej ako Kristus, pre ňu sa 
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zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.“  
(1Pt 5,2-3 SSV) – čo je rovnaký princíp a norma ako u muža v manželstve. 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 

Celibátom teda NIE JE teda 
pragmatické rozhodnutie „neviazať 
sa“ a „ostať slobodný“ – to je 
nezrelosť, nie celibát. 

Celibát JE rozhodnutím zrieknuť sa 
rodiny a manželstva v prospech 
iného, rovnako záväzného vzťahu a 
rovnakej zodpovednosti a služby 
lásky – v prípade kňazov a 
biskupov svojmu ľudu: farnosti, 
diecéze, Cirkvi. 



25 Muži, milujte 
manželky, ako aj 
Kristus miluje Cirkev 
a seba samého vydal 
za ňu, 26 aby ju 
posvätil očistným 
kúpeľom vody a 
slovom, 27 aby si sám 
pripravil Cirkev 
slávnu, na ktorej niet 
škvrny ani vrásky, ani 
ničoho podobného, 
ale aby bola svätá a 
nepoškvrnená. 28 Tak 
sú aj muži povinní 
milovať svoje 
manželky ako vlastné 
telá. Kto miluje svoju 
manželku, miluje 
seba samého. 

ako vlastné telo – gr. sóma: označuje fyzické, hmotné telo, ale aj osobu. 

Podobne ako Cirkev je Kristovo hmotné Telo tu, na zemi, Jeho pokračujúce 
vtelenie v Tele Cirkvi,… 

… takisto aj láska a oddanosť muža žene je tak veľká, že sa doslova stáva 
niekým, s kým je jedným telom, koho si chráni a opatruje ako „oko v hlave“, 
ako vlastné telo, ako samého seba: „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo“ 
(Mt 19,6 SSV).  

P.S.: Toto je súčasne vysvetlenie požiadavky celibátu kňazov od samého 1. 
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plnil v Tele Cirkvi Kristovu úlohu a sprítomňoval „Hlavu“ Cirkvi. Cirkev tak 
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zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.“  
(1Pt 5,2-3 SSV) – čo je rovnaký princíp a norma ako u muža v manželstve. 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 

Ciele tejto lásky sú podobné, ako u 
Krista: 

Urobiť všetko nielen pre to, aby rodina 
fyzicky prežila, bola v bezpečí a 
zaistená,… 

… ale urobiť všetko pre to, aby rodina s 
manželkou v strede bola bez kazu a 
vrásky, svätá a nepoškvrnená, 
dokonalá,… – a tomuto vedieť obetovať 
aj samého seba, urobiť a podstúpiť pre 
to všetko rovnakým spôsobom, ako 
Kristus: nie donucovaním, či silou (čo aj 
tak nejde), ale vlastnou darujúcou sa 
láskou, obetavosťou, svätosťou, porov. 
Ježišovo:  „Pre nich sa ja sám 
posväcujem, aby boli aj oni posvätení v 
pravde“ (Jn 17,19 SSV). 
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Ciele tejto lásky sú podobné, ako u 
Krista: 

Urobiť všetko nielen pre to, aby rodina 
fyzicky prežila, bola v bezpečí a 
zaistená,… 

… ale urobiť všetko pre to, aby rodina s 
manželkou v strede bola bez kazu a 
vrásky, svätá a nepoškvrnená, 
dokonalá,… – a tomuto vedieť obetovať 
aj samého seba, urobiť a podstúpiť pre 
to všetko rovnakým spôsobom, ako 
Kristus: nie donucovaním, či silou (čo aj 
tak nejde), ale vlastnou darujúcou sa 
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Ježišovo:  „Pre nich sa ja sám 
posväcujem, aby boli aj oni posvätení v 
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Ak si to zhrnieme, zistíme, že… 
• Na jednej strane MUŽ stojí na mieste „Hlavy“ – Krista, čo je zdrojom a dôvodom úcty 
a rešpektu, ktorý ako manžel v rodine požíva,… 

• súčasne ale v sebe uskutočňuje POSLANIE KRISTA, ktorý pre svoju Nevestu Cirkev 
„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.“ (Flp 2,7-8 SSV) – a to je zdrojom jeho zodpovednosti a z nej plynúcej aj 
autority, bez ktorej je zodpovednosť nemožná. 

• ŽENA (a RODINA, ktorej stredom je) je tak jeho vyvolenou, jeho kráľovnou, zmyslom 
a poslaním jeho manželského života, je mu drahá ako vlastné telo, jej slúži po vzore 
Krista: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude 
chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa 
dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10,43-
45 SSV) – je teda v istom zmysle dokonca viac, než on, ktorý jej slúži! 

NIET DIVU, že Cirkev a kresťanstvo bolo od počiatku pre ženy tak mocne príťažlivé!  
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Preto je povolaný milovať ju ako Kristus, slúžiť jej ako Kristus, pre ňu sa 
vzdať samého seba, ako Kristus – porov.: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás; 
starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký 
zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.“  
(1Pt 5,2-3 SSV) – čo je rovnaký princíp a norma ako u muža v manželstve. 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 

Ciele tejto lásky sú podobné, ako u 
Krista: 

Urobiť všetko nielen pre to, aby rodina 
fyzicky prežila, bola v bezpečí a 
zaistená,… 

… ale urobiť všetko pre to, aby rodina s 
manželkou v strede bola bez kazu a 
vrásky, svätá a nepoškvrnená, 
dokonalá,… – a tomuto vedieť obetovať 
aj samého seba, urobiť a podstúpiť pre 
to všetko rovnakým spôsobom, ako 
Kristus: nie donucovaním, či silou (čo aj 
tak nejde), ale vlastnou darujúcou sa 
láskou, obetavosťou, svätosťou, porov. 
Ježišovo:  „Pre nich sa ja sám 
posväcujem, aby boli aj oni posvätení v 
pravde“ (Jn 17,19 SSV). 

Ak si to zhrnieme, zistíme, že… 
• Na jednej strane MUŽ stojí na mieste „Hlavy“ – Krista, čo je zdrojom a dôvodom úcty 
a rešpektu, ktorý ako manžel v rodine požíva,… 

• súčasne ale v sebe uskutočňuje POSLANIE KRISTA, ktorý pre svoju Nevestu Cirkev 
„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.“ (Flp 2,7-8 SSV) – a to je zdrojom jeho zodpovednosti a z nej plynúcej aj 
autority, bez ktorej je zodpovednosť nemožná. 

• ŽENA (a RODINA, ktorej stredom je) je tak jeho vyvolenou, jeho kráľovnou, zmyslom 
a poslaním jeho manželského života, je mu drahá ako vlastné telo, jej slúži po vzore 
Krista: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude 
chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa 
dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10,43-
45 SSV) – je teda v istom zmysle dokonca viac, než on, ktorý jej slúži! 

NIET DIVU, že Cirkev a kresťanstvo bolo od počiatku pre ženy tak mocne príťažlivé!  

„Žena se těšila v 
křesťanském manželství tak 
důstojnému postavení, že v 
rané křesťanské církvi ženy 
převažovaly, jako je tomu 
svým způsobem dodnes. 
Proto Římané křesťanstvím 
pohrdali jako náboženstvím 
pro ženy.“ 

(Dinesh D‘Souza, analytik) 
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29 Veď nik nikdy 
nemal v nenávisti 
svoje telo, ale živí si 
ho a opatruje, ako aj 
Kristus Cirkev, 30 lebo 
sme údmi jeho tela. 
31 Preto muž zanechá 
otca i matku a 
pripúta sa k svojej 
manželke a budú 
dvaja v jednom tele. 
32 Toto tajomstvo je 
veľké; ja hovorím o 
Kristovi a Cirkvi. 33 
Ale aj vy, každý jeden 
nech miluje svoju 
manželku ako seba 
samého. A manželka 
nech si ctí muža. 

sme údmi Jeho Tela – Vzťah Krista a Cirkvi a vzťah manžela a manželky sú 
dve zrkadlové reality. Kristus a Cirkev sú inšpiráciou, vzorom a prototypom 
manželstva a  rodiny; rodina je zase zrkadlom vzťahu Krista a Cirkvi a 
pomáha nám ho lepšie pochopiť a porozumieť mu. 

zanechá – gr. kataleipó: opustiť niečo, doslova nechať niečo za sebou, s 
dôrazom na to, že je to definitívne a konečné opustenie niečoho, nielen na 
nejaký čas, ale úplne, nezvratne. 

Znova tu zaznieva téma VERNOSTI a ODDANOSTI. Tak, ako Kristus sa 
„nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si 
prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2,6-7 SSV); tak aj muž opúšťa 
svoju rodinu (Všimnime si, nie žena! Muž! Nie, že by žena nemusela urobiť 
to isté, len je príznačné, že dôraz sa kladie na muža a na jeho zodpovednosť 
voči manželke!), aby jeho oddanosť a vernosť už naplno patrila jeho 
manželke a rodine, ktorú s ňou vytvorí – ak treba, tak aj proti svojej bývalej 
rodine, porov.: „Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, 
nevestu proti svokre.“ (Mt 10,35 SSV).  

pripúta sa – gr. proskollao (kollao znamená zlepiť niečo, spojiť niečo pevne k 
sebe; pros znamená smerovať k niečomu): úzko niekoho nasledovať, 
pripútať sa k niekomu, priľnúť k nemu, byť mu verne oddaný, stať sa 

súčasťou niečoho. V tomto prípade sa muž stáva so 
svojou manželkou „jedným telom“  

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 



29 Veď nik nikdy 
nemal v nenávisti 
svoje telo, ale živí si 
ho a opatruje, ako aj 
Kristus Cirkev, 30 lebo 
sme údmi jeho tela. 
31 Preto muž zanechá 
otca i matku a 
pripúta sa k svojej 
manželke a budú 
dvaja v jednom tele. 
32 Toto tajomstvo je 
veľké; ja hovorím o 
Kristovi a Cirkvi. 33 
Ale aj vy, každý jeden 
nech miluje svoju 
manželku ako seba 
samého. A manželka 
nech si ctí muža. 

dvaja v jednom tele – gr. sarx: doslova „mäso“, telo v zmysle dôrazu na svaly, 
kosti, vnútornosti,…  Pavol tak zdôrazňuje doslova až fyzickú jednotnosť 
manželov, pričom to robí s ohľadom na nasledovné…: 

toto tajomstvo – gr. mysterion: skrytá vec, tajomstvo, mystérium, ktoré nie 
je hneď a bežne všetkým pochopiteľné; prípadne skrytý zámer, účel niekoho 
konania, skrytá vôľa niekoho. Odtiaľ potom niečo, čo má svoj skrytý, 
mystický zmysel a význam, je symbolom, znamením niečoho nie na prvý 
pohľad viditeľného. 

veľké – gr. megas: v tomto význame niečo oslnivé, skvelé, ohromujúce, 
úžasné,… používané napríklad u Alexandra Veľkého (Alexandros hó Megas). 

nech si ctí – gr. fobeomai: doslova utiecť pred niekým. Mať z niekoho strach. 
Odtiaľ potom odvodene mať pred niekým úctu, rešpekt, podriaďovať sa 
niekomu s dôvodu úcty a rešpektu. 

Muž má teda milovať ženu a ona ho má ctiť a rešpektovať… 

V skutočnosti je to jedno a to isté: Milovať (agapao) vyžaduje pristupovať k 
druhému s úctou a oddanosťou; ctiť zase vyžaduje lásku a úctu (porov. 
Matthew Henri).  Predsa ale voľba slov znovu naznačuje odlišnosť „tímových 
rolí“ muža a ženy v dobre fungujúcom manželstve. 

Ef 5,20 – 33: RODINNÝ ŽIVOT 
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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? 

„ 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána 
Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy 
svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus 
hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak 
aj ženy mužom vo všetkom. 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje 
Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody 
a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani 
vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú 
aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju 
manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, 
ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela. 31 
Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja 
v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale 
aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka 
nech si ctí muža.“ 
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Ako by teda mala vyzerať opravdivá 
rodina kresťanov – „domáca Cirkev“? 

Aké charakteristické znaky by mala 
mať? 

O čo by sa manželia mali usilovať a v 
čom je ich hlavná zodpovednosť? 



MUŽ 

ako RYTIER, ktorý svojou 
silou, mečom a kopijou, 
slúži SVOJEJ DÁME, panej 
svojho srdca, chráni ju, 
vyráža von z hradu, aby 
za ňu bojoval – a potom 
sa vracia k nej, aby jej k 
nohám zložil svoje 
trofeje. 

Pomáha jej uskutočniť jej 
dielo a chráni ho zo 
všetkých síl – bez toho, 
aby sa pred ňou 
ponižoval, ale aj aby ju 
ovládal a využíval… 

ŽENA 

ako PANI HRADU a dáma 
srdca SVOJHO RYTIERA. 

Je tá, za ktorú bojuje, 
ktorú chráni – a ktorá je 

srdcom hradu, domova, z 
ktorého vychádza, do 

ktorého sa vracia a ktorý 
dáva zmysel a poslanie 

jeho rytierstvu po 
všetkých stránkach. 

Pomáha mu stať sa 
najlepším možným, akým 

dokáže byť – bez toho, 
aby sa pred ním 

ponižovala, ale aj aby ho 
ovládala a využívala. 




