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„Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A 
vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich 
prísne a napomínajte ich v Pánovi. 5 Otroci, poslúchajte 
pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako 
Krista. 6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale 
ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 A 
slúžte ochotne, ako Pánovi a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že 
každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak 
urobí niečo dobré. 9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a 
prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi 
a on nenadŕža nikomu.“ 

Ef 6,1–9: RODINNÉ VZŤAHY 



Ef 6,1–9: RODINNÉ VZŤAHY 

RODINA 
je 

zrkadlom 
CIRKVI, 

kde: 
ŽENA stojí na mieste 

NEVESTY – 
SPOLOČENSTVA 

CIRKVI  (Tela Cirkvi); 

MUŽ stojí na 
mieste ŽENÍCHA – 
KRISTA (Hlavy 
Cirkvi)  

KAM BY STE ALE 
ZARADILI DETI? 



Ef 6,1–9: RODINNÉ VZŤAHY 

DETI SÚ 
ANALÓGIOU 

KATECHUMENOV! 



Deti, poslúchajte 
svojich rodičov v 
Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti 
svojho otca i matku, 
to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti 
dobre bolo a aby si 
dlho žil na zemi. 4 A 
vy, otcovia, 
nedráždite svoje deti 
k hnevu, ale 
vychovávajte ich 
prísne a napomínajte 
ich v Pánovi. 

deti – gr. tekna: potomkovia, bez ohľadu na sex a vek. Dôraz je na to, že sú 
to ich vlastné deti, ktoré splodili (prípadne adoptovali v zmysle rímskeho 
práva, samozrejme) 

poslúchajte – gr. hypakuo (akuo = počúvať): doslovne ísť pozrieť, kto klope 
na dvere. Prenesene potom odpovedať na volanie, venovať pozornosť tomu, 
čo je povedané/prikázané, počúvať, podriadiť sa,… Louw-Nida: „poslúchnuť 
na základe toho, že (príkazu) venujeme pozornosť“.  

Dôraz je na pozornosti: počúvam, venujem pozornosť tomu, kto hovorí a 
prijímam to. Čo je, v konečnom dôsledku, podstata výchovy. Nie je to teda 
nejaký slepý dril, či nejaká tuhá disciplína autoritatívnych rodičov… 

rodičov v Pánovi – Dôvodom je zase fakt, že rodina = zrkadlo Cirkvi. 

Podobne ako u KATECHUMENOV CIRKVI, aj tu: 

• Otec a matka predstavujú „rodinnú cirkev“, 

• ktorá vyučuje, formuje a vedie deti (= „katechumenov“) k plnému a 
zrelému životu v Bohu a s Bohom. 

Tak, ako je „v Pánovi“ povinnosťou rodičov takto viesť a vychovávať deti nie 
pre seba a podľa seba, ale pre Boha a podľa Boha; je rovnako záväzkom a 
povinnosťou (a privilégiom) detí prijímať túto službu a nechať sa viesť k  

Bohu. 
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Deti, poslúchajte 
svojich rodičov v 
Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti 
svojho otca i matku, 
to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti 
dobre bolo a aby si 
dlho žil na zemi. 4 A 
vy, otcovia, 
nedráždite svoje deti 
k hnevu, ale 
vychovávajte ich 
prísne a napomínajte 
ich v Pánovi. 

je to spravodlivé – gr, dikaios: všeobecne zodpovedajúce tomu, čo je 
považované za dobré a správne; v hebrejskom prostredí s dôrazom na to, že 
to zodpovedá Božím zámerom a prikázaniam. 

Veci sú na svojom mieste – čiže sú „spravodlivé“ aj podľa Boha – vtedy, ak 
otec i matka plnia svoju základnú povinnosť a úlohu („tímovú rolu“) na 
svojom mieste v rámci rodiny a to ku prospechu detí (a v prvom rade ich 
skutočného života s Bohom!), ktoré túto výchovu a vedenie prijímajú a 
vzrastajú v Kristovi podobne, ako kedysi Ježiš vychovávaný Máriou a 
Jozefom: „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka 
zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku 
a v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk 2,51-52 SSV) 

Cti – gr. timaó: vážiť si niečo, vzdávať niečomu (niekomu) úctu, česť,… V 
súdnej terminológii to znamená odmeniť niekoho za jeho činy – a to aj v 
zmysle potrestania a odsúdenia za zločiny. Nakoniec to môže znamenať aj 
mať z niekoho strach, mať pred niekým bázeň. 

Rodičia sa nepochybne zaslúžia nielen poslušnosť, ale hlavne úctu – a to, ako 
zdôrazňuje SZ, aj vo veľmi konkrétnej podobe onej „odmeny“ za ich činy v 
podobe hmotnej a inej starostlivosti, ktorú im na sklonku veku preukazujú 
už veľké a dospelé deti, ktoré vychovali. 
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Deti, poslúchajte 
svojich rodičov v 
Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti 
svojho otca i matku, 
to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti 
dobre bolo a aby si 
dlho žil na zemi. 4 A 
vy, otcovia, 
nedráždite svoje deti 
k hnevu, ale 
vychovávajte ich 
prísne a napomínajte 
ich v Pánovi. 

to je prvé prikázanie s prisľúbením – čiže prvé prikázanie z Desatora, ktoré 
obsahuje nielen príkaz, čo robiť, ale aj prisľúbenie, ktoré ho zdôvodňuje. 

Je to logické, pretože fungujúca rodina je základom blaha. Rodina, v ktorej 
sa rodičia nestarajú o deti, alebo deti neskôr nestarajú o svojich rodičov, 
nutne nie je ani dobrá, ani šťastná, ani po ekonomickej stránke „efektívna“ – 
výsledkom sú rozbroje, často bieda, rozpad – a nešťastie, ktoré to so sebou 
prináša. 

Dobre to vidíme dnes: 

• Manželia sa až pričasto sobášia nie preto, aby prijali službu a zodpovednosť 
stvoriť „domácu cirkev“ a v nej vychovávať deti, ale aby si zabezpečili šťastie 
a blaho pre seba (naivne dúfajúc, že jeho zdrojom bude ich partner, ktorého 
na to budú v podstate využívať). 

• Podobne aj svoje deti vnímajú skôr ako nejaké svoje „právo“, niečo, čo by 
ich malo „potešovať“, ale isto nie im „prekážať“, ani v kariére, ani v zábave,… 

• Výsledkom je, že sa rodiny masovo rozkladajú, stávajú sa reálne 
nefunkčnými a v stále rastúcej miere aj navonok rozpadávajú (rozvod) 
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Deti, poslúchajte 
svojich rodičov v 
Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti 
svojho otca i matku, 
to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti 
dobre bolo a aby si 
dlho žil na zemi. 4 A 
vy, otcovia, 
nedráždite svoje deti 
k hnevu, ale 
vychovávajte ich 
prísne a napomínajte 
ich v Pánovi. 

otcovia – v kontexte rodiny, ako zrkadla Cirkvi: 

• MATKA by mala byť stelesnením skôr „ženskej“ stránky Boha: milosrdného, 
verného, súcitného, tvoriaceho vzťah, utešujúceho, odpúšťajúceho (a, ako 
žena, má na to všetky predpoklady). 

• MUŽ by mal zase stelesňovať skôr „mužskú“ stránku Boha: vyvyšujúceho, 
vychovávajúceho, náročného, prísneho, cieľavedomého,… (a na toto má 
zase muž svoje predpoklady). 

OBAJA sa v tomto smere dopĺňajú a preváženie každého z týchto dvoch 
aspektov na úkor druhého vedie k nemilej a škodlivej deformácii – v podobe 
nezrelých detí, alebo v podobe nerozvinutej citovej stránky dieťaťa. 

U MATIEK je asi nemožné prehnať súcit, milosrdenstvo a nežnosť. 

MUŽ je ten kritický, kto môže svoju rolu zanedbať (výsledkom sú deti, ktoré 
sú aj v dospelosti detinské, nezrelé,…), alebo prehnať (výsledkom je príliš 
tvrdá výchova, ničiaca dielo nežnosti matky) – čo bolo asi v Pavlovej dobe 
podstatne častejšie. Preto na to reaguje a obracia sa práve na nich. 
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Deti, poslúchajte 
svojich rodičov v 
Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti 
svojho otca i matku, 
to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti 
dobre bolo a aby si 
dlho žil na zemi. 4 A 
vy, otcovia, 
nedráždite svoje deti 
k hnevu, ale 
vychovávajte ich 
prísne a napomínajte 
ich v Pánovi. 

nedráždite k hnevu – gr. parorgizo: provokovať niekoho k hnevu, vzbudzovať 
v niekom hnev, rozhorčenie.  

vychovávajte – gr. ektrefó: doslova živiť niekoho, prenesene potom viesť 
niekoho z detstva k dospelosti, pomôcť niekomu dospieť a to po telesnej, aj 
duševnej stránke.  

prísne – gr. en paideia, doslova „v cvičení“, čiže prostredníctvom tréningu, 
cvičenia sa; takisto sa tým dá označiť všetko, čo prináša formovanie a 
kultivovanie duše človeka, obzvlášť odstraňovanie nedostatkov a krotenie 
vášní. Čiže „trénujte ich v čnostiach, v sebaovládaní,…“  

Napomínajte – gr. nutheteó: radiť niekomu, ako naprávať svoje správanie. 

v Pánovi – meradlom kvality a cieľom výchovy je zase Ježiš Kristus – čiže 
život s Ním. Nie je možné žiť s Bohom a byť zjednotený s Bohom bez 
podobnosti Bohu. Cieľom výchovy je viesť mladého človeka k tej 
dokonalosti, ktorú vidíme v tvári Ježiša Krista („Napodobňujte Boha ako 
milované deti“ (Ef 5,1 SSV)) a to prostredníctvom tréningu takéhoto spôsobu 
myslenia, života a konania („A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby 
ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k 
zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú 
náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.“  (2Pt 1,5-7 SSV)). 
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Deti, poslúchajte 
svojich rodičov v 
Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti 
svojho otca i matku, 
to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti 
dobre bolo a aby si 
dlho žil na zemi. 4 A 
vy, otcovia, 
nedráždite svoje deti 
k hnevu, ale 
vychovávajte ich 
prísne a napomínajte 
ich v Pánovi. 

nedráždite k hnevu – gr. parorgizo: provokovať niekoho k hnevu, vzbudzovať 
v niekom hnev, rozhorčenie.  

vychovávajte – gr. ektrefó: doslova živiť niekoho, prenesene potom viesť 
niekoho z detstva k dospelosti, pomôcť niekomu dospieť a to po telesnej, aj 
duševnej stránke.  

prísne – gr. en paideia, doslova „v cvičení“, čiže prostredníctvom tréningu, 
cvičenia sa; takisto sa tým dá označiť všetko, čo prináša formovanie a 
kultivovanie duše človeka, obzvlášť odstraňovanie nedostatkov a krotenie 
vášní. Čiže „trénujte ich v čnostiach, v sebaovládaní,…“  

Napomínajte – gr. nutheteó: radiť niekomu, ako naprávať svoje správanie. 

v Pánovi – meradlom kvality a cieľom výchovy je zase Ježiš Kristus – čiže 
život s Ním. Nie je možné žiť s Bohom a byť zjednotený s Bohom bez 
podobnosti Bohu. Cieľom výchovy je viesť mladého človeka k tej 
dokonalosti, ktorú vidíme v tvári Ježiša Krista („Napodobňujte Boha ako 
milované deti“ (Ef 5,1 SSV)) a to prostredníctvom tréningu takéhoto spôsobu 
myslenia, života a konania („A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby 
ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k 
zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú 
náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.“  (2Pt 1,5-7 SSV)). 

Ef 6,1–9: RODINNÉ VZŤAHY 

„Dokonalosť sa 
dosahuje 
prostredníctvom 
nášho úsilia. Ak sa 
svätými stať snažíme, 
nakoniec nimi 
budeme.“ 

(Emil Kapaun, legendárny 
vojenský kaplán z vojny v 

Kórei) 
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Otroci, poslúchajte 
pozemských pánov s 
bázňou a chvením z 
úprimného srdca ako Krista. 
6 Neslúžte iba naoko, ako tí, 
čo sa chcú páčiť ľuďom, ale 
ako Kristovi služobníci, ktorí 
z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 
A slúžte ochotne, ako 
Pánovi a nie ako ľuďom. 8 
Veď viete, že každý, aj 
otrok, aj slobodný, dostane 
od Pána odmenu, ak urobí 
niečo dobré. 9 A vy, páni, 
správajte sa k nim takisto a 
prestaňte sa vyhrážať, veď 
viete, že aj ich, aj váš Pán je 
v nebi a on nenadŕža 
nikomu 

otroci – „Ani prvotní církev, jakkoliv zdůrazňovala rovnost a důstojnost 
všech lidí v obci (srov. Ga 3,26-28), nepovažovala otroctví za něco, co 
by odporovalo Boží vůli a víře v Krista. Otroctví patřilo do 
společenského řádu podobné jako patriarchální struktura společnosti. 
Nebylo v silách ani historických možnostech křesťanů společenský řád 
změnit. Přesto sehrálo křesťanství v otázkách uspořádání společnosti 
důležitou roli a křesťanské obce vytvářely alternativní prostor … 
nevymanily (se) ze společnosti jako různá filozofická společenství ani 
nebyl kontakt členů mezi sebou omezen na kult či zasedání, nýbrž 
křesťanské obce žily uprostřed společnosti se všemi důsledky a právě 
uprostřed této společnosti se snažily o novy způsob života, dnes 
bychom řekli alternativní, a to přes všechny problémy zřejmě úspěšně.“ 
(Mireia Ryšková) – čo nakoniec viedlo k postupnému zániku otroctva v 
rámci kresťanstva (až kým ho protestanti a humanisti znova neobnovili 
) 

poslúchajte – gr. hypakuo: už známe slovo. V tomto prípade by to 
znamenalo nielen mechanicky (či dokonca s odporom) poslúchnuť, ale 
skutočne slúžiť svojim pánom najlepšie, ako vedia – ako naznačujú aj 
ďalšie slová, ktoré Pavol píše. 

Ef 6,1–9: RODINNÉ VZŤAHY 



Otroci, poslúchajte 
pozemských pánov s 
bázňou a chvením z 
úprimného srdca ako Krista. 
6 Neslúžte iba naoko, ako tí, 
čo sa chcú páčiť ľuďom, ale 
ako Kristovi služobníci, ktorí 
z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 
A slúžte ochotne, ako 
Pánovi a nie ako ľuďom. 8 
Veď viete, že každý, aj 
otrok, aj slobodný, dostane 
od Pána odmenu, ak urobí 
niečo dobré. 9 A vy, páni, 
správajte sa k nim takisto a 
prestaňte sa vyhrážať, veď 
viete, že aj ich, aj váš Pán je 
v nebi a on nenadŕža 
nikomu 

s bázňou a chvením – gr. fobos kai tromos: fóbos je slovo pre útek pred 
niečím, panický strach z niečoho, ktorý k takémuto úteku nabáda, 
všeobecne potom strach z niečoho. Tromos značí chvenie, trasenie sa, 
obzvlášť ako výsledok strachu.  

Dôvodom tohto strachu a chvenia je: 

ako Krista – dôvodom tohto „strachu“ teda nie je strach z „pozemských 
pánov“, ktorí by ich mohli potrestať, vôbec nie! Dôvodom je túžba 
slúžiť ochotne (gr. eunomia: so sympatiou, priazňou, dobrou vôľou), 
„ako Pánovi a nie ako ľuďom“ ako „Kristovi služobníci“ a tak čo 
najochotnejšie a najdokonalejšie, precízne, až puntičkársky „plniť 
Božiu vôľu“ – preto nestačí slúžiť „iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť 
ľuďom“.   

ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu – gr. ek psyches: v tomto spojení „zo 
srdca“, z hĺbky duše, čiže nanajvýš úprimne a zaangažovane, celým 
srdcom… A čo je tou Božou vôľou? 

ak urobí niečo dobré – gr. agathon: niečo dobré, niečo, čo poslúži, 
užitočné, prospešné,… 

dostane odmenu – doslova: „Čo vykoná, to si od Pána odnesie“ – 
najskôr v zmysle onoho: „akou mierou budete merať vy, takou sa 

nameria aj vám“ (Mt 7,2 SSV). 
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Otroci, poslúchajte 
pozemských pánov s 
bázňou a chvením z 
úprimného srdca ako Krista. 
6 Neslúžte iba naoko, ako tí, 
čo sa chcú páčiť ľuďom, ale 
ako Kristovi služobníci, ktorí 
z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 
A slúžte ochotne, ako 
Pánovi a nie ako ľuďom. 8 
Veď viete, že každý, aj 
otrok, aj slobodný, dostane 
od Pána odmenu, ak urobí 
niečo dobré. 9 A vy, páni, 
správajte sa k nim takisto a 
prestaňte sa vyhrážať, veď 
viete, že aj ich, aj váš Pán je 
v nebi a on nenadŕža 
nikomu 

A vy, páni, správajte sa k nim takisto – dosl. „robte tie isté veci“. To je 
revolučné a vyplýva to z reality, o ktorej Pavol píše: „Už niet Žida ani 
Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste 
jeden v Kristovi Ježišovi.“(Gal 3,28 SSV).  

Kresťania si uvedomujú, že všetky rozdiely ohľadom postavenia, 
národnosti,… a pod. medzi nimi úplne stiera fakt, že všetci sú synmi a 
dcérami toho istého Otca v Nebi, sú povolaní k jednému údelu, majú 
jedinú spoločnú vlasť v Nebi, jedinú nádej a navzájom sú si jedným a 
tým istým Telom, sú si navzájom Kristom: „Mužov a ženy, hlboko 
rozdelených rasou, národnosťou, jazykom, spôsobom života, prácou, 
poznaním, dôstojnosťou, majetkom,... všetkých (Cirkev) znovu tvorí v 
Duchu. Všetkým rovnako vtláča božskú podobu. Všetci od nej prijímajú 
novú povahu, nezrušiteľnú, ktorá už viac nedovoľuje, aby sa dobudúcna 
prisudzovala dôležitosť ich mnohonásobným a hlbokým rozdielom. Tým 
sú všetci povznesení a zjednotení vskutku katolícky!“ (sv. Maxim 
Vyznavač, 7. st.) Je to vzťah, v ktorom, ako píše sv. Lev Veľký, „Kristus 
sýti a je sýtený“: každý z nich sám slúži na mieste Krista, ktorý 
„neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako 
výkupné“ (Mk 10,45 SSV), a súčasne slúži Kristovi: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“  

(Mt 25,40 SSV) 
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Otroci, poslúchajte 
pozemských pánov s 
bázňou a chvením z 
úprimného srdca ako Krista. 
6 Neslúžte iba naoko, ako tí, 
čo sa chcú páčiť ľuďom, ale 
ako Kristovi služobníci, ktorí 
z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 
A slúžte ochotne, ako 
Pánovi a nie ako ľuďom. 8 
Veď viete, že každý, aj 
otrok, aj slobodný, dostane 
od Pána odmenu, ak urobí 
niečo dobré. 9 A vy, páni, 
správajte sa k nim takisto a 
prestaňte sa vyhrážať, veď 
viete, že aj ich, aj váš Pán je 
v nebi a on nenadŕža 
nikomu 

prestaňte sa im vyhrážať – gr. apeilé: alebo vystatovačné sľuby (silácke 
reči), alebo vyhrážanie sa. Doterajší stav typu „Ja som pán a šéf a 
urobím s tebou, čo sa mi zapáči, lebo ty si otrok“ už nie je únosný. Veď 
v Kristovi sú si obaja rovní: „viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi“.   

nenadŕža nikomu – gr. prosopolepteo: doslovne „prijímať tvár“, 
významovo rešpekt, či bázeň pred nejakým človekom, na základe 
ktorej ho uprednostňujem a konám neférovo, nespravodlivo, nie 
nestranne. U Boha ale niet žiadneho „strachu“ z nejakého človeka, ani 
„nadŕžania“ nijakému človekovi, pred Ním sme si všetci úplne a 
naprosto rovní. 

Ef 6,1–9: RODINNÉ VZŤAHY 
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Ef 6,1–9: RODINNÉ VZŤAHY 

TOTO JE ZÁKLAD IDEI ROVNOSTI (bez nutnosti rovnakosti!), 
ako ju chápe Západná kresťanská civilizácia:  

„Nazírání Boha učinilo lidi rovnými, neboť si byli rovni v Bohu. 
A tato rovnost měla jasný význam. Neboť rovni si mohou být 
lidé jen v něčem. … Učenec musel prokazovat úctu i uhlíři, 
neboť skrze uhlíře ctil Boha, jehož vyslancem byl také uhlíř. Ať 
byl jakkoliv velký význam jednoho a bezvýznamnost druhého, 
žádný člověk nesměl proto ještě usilovat o zotročení druhého. 
Nelze pokořovat vyslance. Ale tato úcta k člověku s sebou 
nepřinášela ponižující klanění před omezeností jednotlivce, 
před hloupostí nebo nevědomostí, neboť v člověku byla 
především ctěna tato vlastnost vyslance Božího. Tak láska k 
Bohu vytvářela mezi lidmi vznešené vztahy, neboť záležitosti 
se projednávaly mezi vyslanci, na vyšší úrovni, než mezi 
jedinci. … Rovnost založená na Bohu s sebou nepřinášela ani 
rozpory ani zmatek.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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Dnes, po rokoch odstraňovania kresťanských základov Západnej 
civilizácie, čelíme presne tomu chaosu a zmätku, ktorý Exupéry 
predvídal: 

• ROVNOSŤ nutne chápeme ako ROVNAKOSŤ, ktorú umelo, absurdne 
a násilne vnucujeme spoločnosti; 

• A NEROVNAKOSŤ vnímame ako nespravodlivú NEROVNOSŤ a 
diskrimináciu…  
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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? 

„Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to 
spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s 
prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, 
otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich 
prísne a napomínajte ich v Pánovi. 5 Otroci, poslúchajte 
pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako 
Krista. 6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale 
ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 A 
slúžte ochotne, ako Pánovi a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že 
každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí 
niečo dobré. 9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte 
sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on 
nenadŕža nikomu.“ 



Univerzálne dostupná svätosť a spása 

Bez ohľadu na to, v akej situácii, kde a s kým sa 
nachádzame – všade máme plnú a nerušenú možnosť 
SPASIŤ SA tým, že konáme „dobré diela“ (ergata) a 
žijeme dobrý a čestný život (praxis).  

• BEZ BOHA JE SVET NUTNE NESPRAVODLIVÝ: niekto je 
pán, niekto otrok, niekto bohatý, niekto chudobný, jeden 
zdravý a druhý chorý,.. 

• VO SVETE S BOHOM je všetko férové a vyrovnané, 
pretože šanca a príležitosť každého jedného na spásu je 
rovnaká – ak nie dokonca väčšia práve u tých „malých“, 
než u „veľkých“, porov.: „Len sa pozrite na svoje 
povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani 
veľa mocných, ani veľa urodzených…“ (1Kor 1,26 SSV) 



Univerzálne dostupná svätosť a spása 
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veľa mocných, ani veľa urodzených…“ (1Kor 1,26 SSV) 

Príkladom môže byť znova 
páter Emil Kapaun, 
ktorého proces 
svätorečenia sa začal v 
roku 1993 a ktorý svoju 
svätosť vybojoval 
uprostred Kórejskej vojny a 
nakoniec zomrel ako 
vojnový zajatec v 
komunistickom zajateckom 
tábore.    



Katolícke cirkevné vzťahy vždy, všade, vo všetkom 

„Dobré diela“ sú potom také, v ktorých slúžime prospechu druhých v láske, 
sme im užitoční, skutočne prospešní (t.j. tak, aby im to slúžilo na spásu) – a 
to všetko zo srdca, úprimne, prajne, nielen navonok, či naoko… 

V tomto smere sú potom povinnosti a kritéria pre pána i sluhu 
(zamestnávateľa i zamestnanca,…) úplne rovnaké: 

Pán (zamestnávateľ) slúži, ako najlepšie vie, 
blahu svojho sluhu (zamestnanca) ako 

seberovnému, ako samému Kristovi, s úctou a 
rešpektom, bez zneužívania, bez podrazov, v 

dobrej vôli a prajnosti,… 

Sluha (zamestnanec) slúži, ako najlepšie vie, 
blahu svojho pána (zamestnávateľa) ako 
seberovnému, ako samému Kristovi, s 
úctou a rešpektom, bez zneužívania, bez 
podrazov, v dobrej vôli a prajnosti,… 
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KRÁTKO A STRUČNE: 

CIRKEV (čiže Božia rodina, Kristovo telo) je niečo, čím SME – 
a ak tým sme, tak potom VŽDY, VŠADE a vo VŠETKOM.  

Ak by to tak nebolo, bol by to dôkaz, že sa na kresťanstvo, 
Cirkev a tak iba pokrytecky hráme a klameme seba, aj 
iných! 



… bez ohľadu na vonkajšie štruktúry! 

Vo vzťahu medzi kresťanmi teda „vonkajšie 
štruktúry“ nezohrávajú žiadnu podstatnú rolu. 

Je jedno, kto šéfuje a kto poslúcha, kto zamestnáva 
a kto je zamestnaný, kto je „hore“ a kto „dole“ 
podľa meradiel sveta, kto má titul a „vek“ a kto 
nie… 

Každý slúži ostatným na svojom mieste 
ako najlepšie vie, ctí ich a rešpektuje, 
pristupuje k nim ako ten, kto slúži („v 
pokore pokladajte jeden druhého za 
vyššieho“ (Flp 2,3 SSV)), bez najmenšej 
tendencie akokoľvek zneužiť túto 
vzájomnú lásku a úctu v nejaký svoj 
osobný nečestný prospech  
a podobne.  
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A ZNOVA TO ISTÉ: 

CIRKEV (čiže Božia rodina, Kristovo telo) je niečo, čím SME – 
a ak tým sme, tak potom VŽDY, VŠADE a vo VŠETKOM.  

Je jedno, akú podobu majú vonkajšie štruktúry (firma, 
mesto, spoločnosť, škola,…) – SME BOŽIA RODINA a nič 
vonkajšie na tom nič nezmení…! 



… verzus NÁSILNÉ REVOLÚCIE 

Naopak, tam, kde sa ľudia pustili cestou 
násilných revolúcií, to zvyčajne vyústilo do 
veľkého zla a tragédií, pretože: 

• Na jednej strane padli „vonkajšie zábrany“ 
(súdy, polícia, štát,…) ktoré držali na uzde zlé 
sklony ľudí,… 

• … na druhej strane tieto zlé a násilné sklony 
ostali – a bez vonkajších hrádzí sa prejavili 
strašlivým spôsobom, viď napr. Francúzska 
revolúcia a následne napoleonské šialenstvo, 
nacistické „prevzatie moci“,  komunistické 
revolúcie, ale aj „legálne revolúcie“ v podobe 
demokratických volieb, kde nakoniec znova a 
znova zisťujeme, že bez toho, aby sa zmenila 
kultúra národa, každá vláda nakoniec bude 
viac, či menej na jej obraz – aj so všetkými 
prekliatiami, ktoré to prináša… 

EVOLÚCIA SRDCA… 

Tak by sa dala nazvať cesta kresťanstva: 

• Postupne menilo srdcia ľudí – a tam, kde sa 
zmenili, už neznamenalo veľa, či je niekto 
pánom, alebo niekto otrokom, pretože obaja si 
boli rovní a slúžili si v Kristovi. 

• Časom sa potom táto zmena srdca zákonite 
odrazila aj na vonkajšku, v zákonoch, zvykoch,… 
ktoré postupne odstraňovali najrôznejšie 
barbarstvá (akým je aj otroctvo, alebo nútené 
manželstvá, násilie, vojny, krvná pomsta,…) a 
súčasne budovali veci, ktoré zodpovedali tejto 
novej KULTÚRE SPOLOČNOSTI (v zmysle jej 
mentality, názorov, hodnôt, presvedčenia),  

akými boli nemocnice, charita, dôraz na právo 
a zákon, spravodlivé súdnictvo, slobodu a 
dôstojnosť človeka,… 
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„ 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká 
zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami 
tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si 
vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať 
a obstáť! 14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri 
všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy 
zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie 
slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase 
v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 19 Aj za 
mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo 
zvestoval tajomstvo evanjelia, 20 ktorého vyslancom som aj v okovách, 
aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.“ 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 



Napokon upevňujte sa 
v Pánovi a v sile jeho 
moci. 11 Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste 
mohli čeliť úkladom 
diabla. 12 Lebo nás 
nečaká zápas s krvou a 
telom, ale s 
kniežatstvami a 
mocnosťami, s 
vládcami tohoto 
temného sveta, so 
zloduchmi v 
nebeských sférach. 13 
Preto si vezmite Božiu 
výzbroj, aby ste mohli 
v deň zla odolať, 
všetko prekonať a 
obstáť! 

nás nečaká zápas s krvou a telom – Výraz telo a krv označuje človeka v jeho 
„pozemskosti“ a smrteľnosti naproti mocnému a večnému Bohu (Mt 16,17; 
Gal 1,16). Všeobecne Pavol hovorí v tejto vete tri dôležité veci: 

1) SME VO VOJNE: „Kto nevie, že sme vo vojne? Kto nevie, že barbari sú pred 
bránami - nie, už za bránami, vnútri, a píšu scenáre televíznych šou a filmov, 
píšu učebnice pre štátne školy a súdne rozhodnutia?“ (Peter Kreeft) 

2) NIE JE TO VOJNA „TELESNÁ“, v ktorej by sme potrebovali pozemské 
zbrane určené na zabíjanie ľudí. Nie, tieto zbrane v tejto vojne nemajú 
žiadnu moc, ani žiaden význam – a ak niekedy nakrátko hej, tak len 
prechodný a veľmi malý... (inými slovami, môžete zbraňami zastaviť plieniace 
hordy agresorov, ale to je všetko, nemôžete nimi odstrániť samotný koreň 
tohto zla, premôcť samo zlo – a preto sa bude znova a znova vracať). 

3) BOJUJEME ZA ĽUDÍ, NIE PROTI ĽUĎOM – našim nepriateľom nie je žiaden 
človek. Našim nepriateľom je Zlo – reprezentované Zlým. On je náš 
nepriateľ – a jemu môžeme vzdorovať a odporovať len jediným spôsobom: 
„Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12,21 SSV). Pretože 
zlo zlu odporovať nemôže, je to jedno a to isté zlo a iba sa znásobuje. Preto 
Ježiš dôrazne nalieha: „Neodporujte (zlom) zlému“ (porov. Mt 5,39 SSV)! 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 



Napokon upevňujte sa 
v Pánovi a v sile jeho 
moci. 11 Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste 
mohli čeliť úkladom 
diabla. 12 Lebo nás 
nečaká zápas s krvou a 
telom, ale s 
kniežatstvami a 
mocnosťami, s 
vládcami tohoto 
temného sveta, so 
zloduchmi v 
nebeských sférach. 13 
Preto si vezmite Božiu 
výzbroj, aby ste mohli 
v deň zla odolať, 
všetko prekonať a 
obstáť! 
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človek. Našim nepriateľom je Zlo – reprezentované Zlým. On je náš 
nepriateľ – a jemu môžeme vzdorovať a odporovať len jediným spôsobom: 
„Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12,21 SSV). Pretože 
zlo zlu odporovať nemôže, je to jedno a to isté zlo a iba sa znásobuje. Preto 
Ježiš dôrazne nalieha: „Neodporujte (zlom) zlému“ (porov. Mt 5,39 SSV)! 
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PODSTATOU TEJTO VOJNY JE 
PRÁVE KULTÚRA: 

• OBRÁTENIE (metanoia) ako 
zmena mojej osobnej kultúry – 
spôsobu myslenia, hodnôt, 
cieľov, názorov, postojov – a z 
toho potom vyplýva aj zmena 
konania a správania sa; 

• APOŠTOLÁT ako pretváranie 
kultúry samotnej spoločnosti 
prostredníctvom premeny jej 
jednotlivých členov, ktorí ju 
tvoria – ako to vidíme na 
príklade pokresťančenia Ríma, 
či pokresťančenia barbarskej 
Európy a pod. 



Napokon upevňujte sa 
v Pánovi a v sile jeho 
moci. 11 Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste 
mohli čeliť úkladom 
diabla. 12 Lebo nás 
nečaká zápas s krvou a 
telom, ale s 
kniežatstvami a 
mocnosťami, s 
vládcami tohoto 
temného sveta, so 
zloduchmi v 
nebeských sférach. 13 
Preto si vezmite Božiu 
výzbroj, aby ste mohli 
v deň zla odolať, 
všetko prekonať a 
obstáť! 

upevňujte sa v Pánovi – gr. endynamoo: 
slovo dynamis označuje silu, moc, 
schopnosť niečo konať, ktorá vychádza 
zvnútra samotnej veci, či osoby, vnútornú 
silu v nej obsiahnutú. Môže označovať aj 
vojenskú moc.  

Apoštol Pavol s obľubou používa toto slovo 
na označenie Božej moci a sily, napr.: „Lebo 
ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je 
Božou mocou na spásu každému, kto verí“ 
(Rim 1,16 SSV).  

endynamoo potom znamená posilniť sa, 
získať moc, schopnosť niečo vykonať. V 
tomto prípade to znamená získať Božiu silu 
a moc, ktorá nám v tejto vojne umožní 
zvíťaziť. To znamená…: 

obliecť si Božiu výzbroj – gr. panoplia: plná 
zbroj, zahrňujúca pancier, štít, prilbu, kopiju 
a meč. Dnes by sme povedali: „plná poľná“. 
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Napokon upevňujte sa 
v Pánovi a v sile jeho 
moci. 11 Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste 
mohli čeliť úkladom 
diabla. 12 Lebo nás 
nečaká zápas s krvou a 
telom, ale s 
kniežatstvami a 
mocnosťami, s 
vládcami tohoto 
temného sveta, so 
zloduchmi v 
nebeských sférach. 13 
Preto si vezmite Božiu 
výzbroj, aby ste mohli 
v deň zla odolať, 
všetko prekonať a 
obstáť! 

vládcovia temného sveta – svet je temný, lebo mu chýba Svetlo Krista – 
ktoré odmieta, lebo miluje svoju tmu viac, ako Svetlo. Slovo vládca, gr. 
kosmokrator, „svetavládca“. Pavol jasne deklaruje, KTO sa za všetkým zlom 
vo svete skrýva, odhaľuje ho – a upozorňuje, že on je náš Nepriateľ (nie 
jeho „bábky“ v podobe politikov a pod. ) – a jemu musíme odolať a poraziť 
v sile Krista: „Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po 
všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí“ (Lk 10,19 SSV) 

čeliť úkladom Diabla – tu sa odhaľuje, ako proti nám Diabol vedie túto 
vojnu: prostredníctvom úkladov – gr. methodeia: doslova zručnosť, 
šikovnosť, ale aj prešibanosť, intrigánstvo,… 

v deň zla – gr. poneros: zlý, alebo aj ťažký, náročný, v tomto prípade by sme 
to mohli preložiť ako „deň boja“, čo je každý deň, každý okamih, keď 
musíme takémuto útoku, pokušeniu, úkladu Diabla čeliť. 

odolať – gr. antisthemi: vzdorovať niečomu, alebo vyrovnať sa niečomu, 
alebo zaujať voči niečomu nepriateľský postoj odporu. 

prekonať – gr. katergazomai: zavŕšiť, dokončiť dielo, uspieť v niečom. 

obstáť – gr. istemi: ostať stáť, čiže nespadnúť, ale ostať na nohách, 
neporazený; vytrvať na svojej pozícii, ubrániť ju, udržať,… 
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14 Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si 
pohotovosť pre evanjelium pokoja! 
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky 
ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte 
si aj prilbu spásy a meč Ducha, 
ktorým je Božie slovo! 18 Vo 
všetkých modlitbách a prosbách sa 
modlite v každom čase v Duchu! A 
v ňom vytrvalo bdejte a proste za 
všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby 
mi bola daná reč, keď otvorím 
ústa, a aby som smelo zvestoval 
tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

stojte teda – znova to isté slovo istemi, akurát v rozkazovacom 
tvare: „Stojte! Neustúpte! Držte pozíciu!“ 

Aby sa to podarilo, Pavol zdôrazňuje tri kategórie výstroje: 

OBLEČENIE 

bedrá si prepášte – to znamená opášte si odev opaskom. V 
Palestíne ľudia nosili dlhé šaty, ktoré si pri práci vykasali a 
upevnili pásom, aby im neprekážali.  

pravdou – čiže REALITOU, tým, čo je pravdivé, nie pochybnými 
špekuláciami. Základom každého dobrého diela – nielen v 
kresťanstve, ale univerzálne! – preto musí nevyhnutne byť 
PRAVDA, pretože zo lží, ilúzií, omylov, neprávd,… nikdy nemôže 
vzísť nič dobré, ani trvácne. 

obujte si pohotovosť – gr. etoimasia: pripravenosť na niečo. V 
tomto prípade je to pripravenosť byť kvasom Kráľovstva, 
ohlasovateľom Evanjelia, ako naznačuje aj spojenie tejto 
požiadavky s obuvou – čiže s chodením, putovaním,… 

Evanjelium pokoja – gr. eiréné, mier, prímerie, pokoj. Čiže 
radostná zviesť o zmierení Boha a človeka (2 Kor 5,18n) a o  

pozvaní človeka „do Božieho pokoja“  
(porov. Hebr 4,3) 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 

ZHRNUTIE: 

OBLEČENIE vyjadruje najzákladnejšie predpoklady úspechu: 

• OCHOTA, horlivosť za Pánove diela, Evanjelium, Kráľovstvo 
• PRIPRAVENOSŤ spočívajúca v poznaní PRAVDY, čiže REALITY, 
toho, čo je skutočné a nie klamné, či vymyslené … 

 



14 Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si 
pohotovosť pre evanjelium pokoja! 
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky 
ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte 
si aj prilbu spásy a meč Ducha, 
ktorým je Božie slovo! 18 Vo 
všetkých modlitbách a prosbách sa 
modlite v každom čase v Duchu! A 
v ňom vytrvalo bdejte a proste za 
všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby 
mi bola daná reč, keď otvorím 
ústa, a aby som smelo zvestoval 
tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

OCHRANNÁ (OBRANNÁ) VÝZBROJ 

štít viery – REALITA (= PRAVDA, aletheia) tu je – ale my jej 
musíme ešte UVERIŤ. Viera, gr. pistis: dôvera v niekoho, istota v 
niečom; z opačného pohľadu dôveryhodnosť, čestnosť; nakoniec 
môže označovať niečo, čo človeku dáva záruky niečoho, istotu v 
niečom,…  

DIABOL útočí LŽOU – porov.: „Diabol… nezotrval v pravde, lebo v 
ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec 
lži.“(Jn 8,44 SSV). To isté už hovoril aj Pavol: „Nech vás nik 
nezvedie prázdnymi rečami…“ (Ef 5,6 SSV). 

môžete uhasiť – gr. dynamai: doslova máte moc, silu schopnosť 
niečo urobiť. 

Jediný spôsob, ako odolať, je teda PEVNE ZOTRVAŤ V PRAVDE, 
na faktoch, na realite, ktorej plnosťou je Boh a skúsenosť Boha, 
prítomného v našich životoch a v živote samej Cirkvi. A presne o 
tomto je postoj VIERY: založenie svojej istoty na pravde, na 
realite, na Bohu – a následné odmietnutie všetkého, čo s touto 
realitou nesúhlasí, nech by sa to javilo akokoľvek ľúbivé a 
príjemné a „moderné“ a „pokrokové“ a podobne. V tom je naša  

sila a moc odolať: „A tým víťazstvom, ktoré 
premohlo svet, je naša viera.“ (1Jn 5,4 SSV) 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby 
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ústa, a aby som smelo zvestoval 
tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

OCHRANNÁ (OBRANNÁ) VÝZBROJ 

pancier spravodlivosti – gr. dikaosyné: v najširšom zmysle slova 
stav niekoho (niečoho), kto je presne takým, akým má byť, je 
teda úplný, dokonalý, bezchybný. 

Toto je ovocie OSPRAVODLIVENIE, ktoré je nielen „odpustením“, 
ale aj Božou silou k tomu, aby človek bol znova dokonalý a 
spravodlivý: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími 
deťmi“ (Jn 1,12 SSV); „A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v 
ňom hriechu niet. Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho 
nevidel, ani nepoznal. Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná 
spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha 
hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa 
zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. Kto sa narodil z Boha, 
nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, 
pretože sa narodil z Boha.“ (1Jn 3,5-9 SSV). 

Ak takto žijeme – ponorení v Kristovi (1Jn 3,6), umŕtvujúci 
Duchom skutky tela (Rim 8,13), ktoré krotíme a podrobujeme si 
ho (1Kor 9,27) – potom je stále menej vášní a nezriadeností, do 
ktorých by sa mohol Diabol zadrapiť a nalákať nás na ne  

(Jak 1,14)! 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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ako som povinný.“ 

OCHRANNÁ (OBRANNÁ) VÝZBROJ 

prilba spásy – gr. sótérios: záchrana, alebo vyslobodenie z 
niečoho.  

Táto istota plynie z VIERY. Nie je to ono mechanické „spasenie 
sa“, ako ho niekedy hlásajú niektorí bratia protestanti. 

JE TO ISTOTA, že Boh mi odpustil a že Boh mi dal všetky sily, 
schopnosti a dary potrebné na to, aby som zvíťazil a dosiahol 
spásu a večný život (= zbožštenie) v Sláve Kráľovstva, ako hovorí 
Ježiš: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam 
bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“ 
(Jn 12,26 SSV). Dokonca „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo 
seba samého zaprieť nemôže.“ (2Tim 2,13 SSV). Môžem sa na 
Boha a Jeho spásu skalopevne oprieť – a ostatné je potom už len 
v mojich rukách a na mojom chcení, ako píše Pavol: „Nie že by 
som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale 
bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš 
zmocnil mňa … Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho 
povolania zhora v Kristovi Ježišovi. A všetci dokonalí takto 
zmýšľajme!“ (Flp 3,12.14n SSV) 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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ZHRNUTIE: 

OBLEČENIE vyjadruje najzákladnejšie predpoklady úspechu: 

• OCHOTA, horlivosť za Pánove diela, Evanjelium, Kráľovstvo 
• PRIPRAVENOSŤ spočívajúca v poznaní PRAVDY, čiže REALITY, 
toho, čo je skutočné a nie klamné, či vymyslené … 

OCHRANNÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ: 

• VIERA, čiže skalopevné priľnutie k pravde a realite a 
odmietnutie lži, výmyslov, ideológií,… nech sú akékoľvek. 
• SPRAVODLIVOSŤ – čiže v Božej sile radikálne zanechanie 
hriechu, umŕtvovanie starého človeka, dokonalosť, svätosť,… 
• SPÁSA – istota v to, že Boh je pri mne, dal mi všetko pre to, aby 
som zvíťazil, nezradí ma, neopustí, v Ňom zvíťazím! 



14 Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si 
pohotovosť pre evanjelium pokoja! 
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky 
ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte 
si aj prilbu spásy a meč Ducha, 
ktorým je Božie slovo! 18 Vo 
všetkých modlitbách a prosbách sa 
modlite v každom čase v Duchu! A 
v ňom vytrvalo bdejte a proste za 
všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby 
mi bola daná reč, keď otvorím 
ústa, a aby som smelo zvestoval 
tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

ÚTOČNÁ VÝZBROJ 

Žiadna vojna sa nedá vyhrať iba bránením sa – je potrebné 
zaútočiť a nepriateľa nakoniec poraziť. 

To platí jednoznačne aj v našom boji s Temnotou a so Zlým. 

Našou JEDINOU ZBRAŇOU, ktorú nám Pavol odporúča, je: 

meč ducha – môže znamenať súčasne niekoľko doplňujúcich sa 
pojmov: 

• duch človeka – jeho „vnútorné ja“, onoho „vnútorného 
človeka“; 

• duch v zmysle toho, čo je duchovné, čiže božské: život, konanie 
podľa Boha, v sile Božej moci,…; 

• Duch Svätý, ktorý je parakletos, čiže „privolaný pomocník“, 
ochranca, zástanca, obranca, tešiteľ, posilňovateľ,… 

Všetky tieto tri významy sa dopĺňajú a všetky tri nadväzujú na 
nasledovné… 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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ako som povinný.“ 

ÚTOČNÁ VÝZBROJ 

Božie slovo – gr. séma: označuje najmenšiu súčasť reči, ktorou je 
jedno slovo, doslova „to, čo bolo vyslovené hlasom“. Prenesene 
potom môže značiť to, čo bolo vyslovené, čo bolo povedané,…  

Ak sa vrátime k trom významom slova „duch“: 

• Náš vnútorný človek rastie BOŽÍM SLOVOM, ktoré ho formuje, 
prebúdza, posilňuje,… 

• BOŽIE SLOVO nás pripodobňuje Bohu (ak si ho osvojujeme) a 
robí nás tak „duchovnými“, čiže Bohu podobnými; 

• Nakoniec BOŽIE SLOVO, to je Kristus, „Božie Slovo“ (porov. Jn), 
ktoré sa stalo Telom a je prítomné v slovách EVANJELIA („živé je 
Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ 
(Hebr 4,12 SSV)), je prítomný v Tele CIRKVI, pretože ona je Jeho 
Telom – a to prostredníctvom daru DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je 
spojivom medzi nami a Kristom: „A že ostávame v ňom a on v 
nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.“ 
(1Jo 4:13 SSV) a „kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.” 
(Rom 8:9 SSV). 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 



14 Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si 
pohotovosť pre evanjelium pokoja! 
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky 
ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte 
si aj prilbu spásy a meč Ducha, 
ktorým je Božie slovo! 18 Vo 
všetkých modlitbách a prosbách sa 
modlite v každom čase v Duchu! A 
v ňom vytrvalo bdejte a proste za 
všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby 
mi bola daná reč, keď otvorím 
ústa, a aby som smelo zvestoval 
tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

ÚTOČNÁ VÝZBROJ 

Božie slovo – gr. séma: označuje najmenšiu súčasť reči, ktorou je 
jedno slovo, doslova „to, čo bolo vyslovené hlasom“. Prenesene 
potom môže značiť to, čo bolo vyslovené, čo bolo povedané,…  

Ak sa vrátime k trom významom slova „duch“: 

• Náš vnútorný človek rastie BOŽÍM SLOVOM, ktoré ho formuje, 
prebúdza, posilňuje,… 

• BOŽIE SLOVO nás pripodobňuje Bohu (ak si ho osvojujeme) a 
robí nás tak „duchovnými“, čiže Bohu podobnými; 

• Nakoniec BOŽIE SLOVO, to je Kristus, „Božie Slovo“ (porov. Jn), 
ktoré sa stalo Telom a je prítomné v slovách EVANJELIA („živé je 
Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ 
(Hebr 4,12 SSV)), je prítomný v Tele CIRKVI, pretože ona je Jeho 
Telom – a to prostredníctvom daru DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je 
spojivom medzi nami a Kristom: „A že ostávame v ňom a on v 
nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.“ 
(1Jo 4:13 SSV) a „kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.” 
(Rom 8:9 SSV). 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 

ZHRNUTIE: 

OBLEČENIE vyjadruje najzákladnejšie predpoklady úspechu: 

• OCHOTA, horlivosť za Pánove diela, Evanjelium, Kráľovstvo 
• PRIPRAVENOSŤ spočívajúca v poznaní PRAVDY, čiže REALITY, 
toho, čo je skutočné a nie klamné, či vymyslené… 

OCHRANNÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ: 

• VIERA, čiže skalopevné priľnutie k pravde a realite a 
odmietnutie lži, výmyslov, ideológií,… nech sú akékoľvek. 
• SPRAVODLIVOSŤ – čiže v Božej sile radikálne zanechanie 
hriechu, umŕtvovanie starého človeka, dokonalosť, svätosť,… 
• SPÁSA – istota v to, že Boh je pri mne, dal mi všetko pre to, aby 
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14 Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si 
pohotovosť pre evanjelium pokoja! 
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky 
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mi bola daná reč, keď otvorím 
ústa, a aby som smelo zvestoval 
tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

„DELOSTRELECKÁ PODPORA“ 

Útočiacich legionárov podporovali 
pomocné zbory a jednotky: 
lukostrelci, oddiely balíst (vrhače 
šípov) a katapultov (vrhače 
kameňov) a pod. Dnes takisto 
útočiacu pechotu podporuje 
delostrelectvo, letectvo,… 

Pre Pavla je takouto „delostreleckou podporou“ vytrvalý 
modlitebný život, neprestajná podporná modlitba. 

vo všetkých modlitbách – gr. proseuché, modlitba, alebo aj 
modlitebňa, miesto určené na modlitbu; 

a prosbách – gr. deésis: potreba, chudoba; následne potom 
hľadanie, dožadovanie sa, prosenie, žobranie,… 

Je to vytrvalé napĺňanie prosby Modlitby Pána: „Posväť sa Meno 
Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja…“, či výzvy v Zjavení: 
„A Duch i nevesta volajú: "Príď!" Aj ten, čo počúva, nech volá: 
"Príď!““ (Zjv 22,17 SSV). 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 

KRESŤANSKÁ PROSEBNÁ MODLITBA: 

JEŽIŠ nám dal tri príklady modlitby: 

• OTČENÁŠ – modlitba za víťazstvo Kráľovstva, za našu schopnosť slúžiť mu 
(chlieb každodenný) a prosba o odpustenie, ak sme v tejto vojne niečo 
zanedbali, ustúpili, zradili,… a za ochranu pred Zlým, aby sme to už nikdy viac 
nezopakovali. 

• VEĽKŇAZSKÁ MODLITBA, v ktorej je Ježiš znovu celkom a úplne upriamení a 
modlí sa za svoje dielo Kráľovstva, ktoré práve završuje. 

• GETSEMANY, kde znova prosí, aby sa diala Otcova vôľa a nie jeho – aj keď to 
znamená obetovať sa v diele Kráľovstva. 

TOTO CHARAKTERIZUJE MODLITBU KRESŤANA: 

• Neprosí za seba – veď jeho život je už „s Kristom ukrytý v Bohu“ (Kol 3,3 SSV) a 
nič viac už pre seba nepotrebuje, všetko ostatné sú už len „odpadky“ (Flp 3,8 
SSV), na ktorých už kvôli ním samým nijako nezáleží; 

• prosí ale vytrvalo za Božie dielo, aby vzrastalo Kráľovstvo na zemi tak, ako je 
víťazne prítomné v Nebi – a aby on sám bol vo všetkej sile najlepším možným 
služobníkom tohto kráľovstva – a ostatní kresťania s ním! 
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tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

aby mi bola daná reč – ako hovorí Ježiš: „Keď vás budú vodiť do 
synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa 
budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú 
hodinu poučí, čo treba hovoriť.“ (Lk 12,11-12 SSV). 

aby som smelo zvestoval  

– gr. parresia: sloboda v hovorení, vyjadrovaní; úprimnosť, 
otvorenosť, priamosť; neohrozenosť v reči; následne potom 
odvaha, sebadôvera, sebaistota, s ktorou niečo ohlasujeme… 

– gr. gnorizó potom znamenán robiť niečo známym, vysvetľovať 
niečo.  Nielen teda „zvestovať“ niekde na ulici, ale naplniť to, čo 
hovorí II. vatikánsky koncil: „Pravda, nestačí, aby kresťanský ľud 
bol v nejakom národe prítomný a organizovaný, ani nestačí, aby 
konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je tam nato, 
jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom 
nekresťanom zvestoval Krista slovom a skutkom a pomáhal im 
plne prijať Krista.“ (Ad gentes 16).  

tajomstvo evanjelia – „mystérium radostnej zvesti“ v zmysle: „… 
tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa 
zjavilo jeho svätým. My ho zvestujeme…“  (Kol 1,26.28 SSV) 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 

DIELO BOHA A ČLOVEKA: 

Bez Boha a Jeho milosti nemôžeme nič urobiť (Jn 15,5). 

MODLITBA je „kanálom“, ktorým na nás táto milosť zostupuje a napĺňa 
nás: „„A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali 
tvoje slovo so všetkou odvahou.  Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno 
tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy.“ A keď 
sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých 
naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.“ (Sk 4,29-31 SSV) 

Na druhej strane, MY sme KRISTOVÝM TELOM:  
„Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci 

alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu 
pokrstení v jedno telo.“ (1Kor 12,13 SSV) 

Kristus teda koná cez nás, sme Jeho 
spolupracovníci a Jeho Telo sa hýbe natoľko, 

nakoľko sa hýbeme my, Jeho údy.  

Nestačí preto iba modlitba. Je potrebné v jej 
sile ísť a bojovať – ak len nechceme odpadnúť 

od Krista ako chromé a mŕtve údy… mŕtve 
ratolesti (Jn 15,2)…  
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Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 

DIELO BOHA A ČLOVEKA: 

Bez Boha a Jeho milosti nemôžeme nič urobiť (Jn 15,5). 
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alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu 
pokrstení v jedno telo.“ (1Kor 12,13 SSV) 

Kristus teda koná cez nás, sme Jeho 
spolupracovníci a Jeho Telo sa hýbe natoľko, 

nakoľko sa hýbeme my, Jeho údy.  

Nestačí preto iba modlitba. Je potrebné v jej 
sile ísť a bojovať – ak len nechceme odpadnúť 

od Krista ako chromé a mŕtve údy… mŕtve 
ratolesti (Jn 15,2)…  

A V TOM SPOČÍVA LOŽ SATANA: 

„Nemusíš bojovať spolu s 
Kristom… nemusíš slúžiť Kristovi… 
stačí ti byť ‚dobrým‘ a nikomu 
nerobiť ‚zle‘ – a keby aj, Pán Boh 
ti predsa odpustí, on je dobrý. 

Pokojne sa môžeš celý život 
starať o sebe, žiť vo svete podľa 
sveta, vyhýbať sa námahe a 
budovaniu Kráľovstva – a keď 
zomrieš, dobrotivý Boh ťa predsa 
iste vezme do Neba…“ 

… pričom nám zatajuje, že Nebo 
nie je „miesto“, ale „stav“, v 
ktorom žijeme a konáme ako Boh 
– a ak tak nežijeme a nekonáme, 
žiadne Nebo pre nás neexistuje! 



14 Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si 
pohotovosť pre evanjelium pokoja! 
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky 
ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte 
si aj prilbu spásy a meč Ducha, 
ktorým je Božie slovo! 18 Vo 
všetkých modlitbách a prosbách sa 
modlite v každom čase v Duchu! A 
v ňom vytrvalo bdejte a proste za 
všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby 
mi bola daná reč, keď otvorím 
ústa, a aby som smelo zvestoval 
tajomstvo evanjelia, 20 ktorého 
vyslancom som aj v okovách, aby 
som mal v ňom odvahu hovoriť, 
ako som povinný.“ 

vyslancom aj v okovách – gr. presbeuo: doslovne starší. 
Prenesene potom niekto, kto je vyslancom, reprezentantom 
nejakej autority, moci – napríklad člen Veľrady, senátu,…;  

AJ V OKOVÁCH: 

Tak, ako Pavol pred chvíľou vyjadril, že spása je univerzálne 
dostupná – je jedno,  či je niekto muž, či žena, či otrok, či 
slobodný, či bohatý, či chudobný, či zdravý, či chorý,… VŽDY A 
VŠADE MÔŽEM BYŤ SVÄTÝM; 

Takisto aj POSLANIE, ktoré ako kresťania máme, je UNIVERZÁLNE 
dostupné a teda uskutočňovateľné VŽDY A VŠADE: jedno, či na 
slobode, alebo vo väzení, doma, či v cudzine, v rodine, v škole, v 
zamestnaní, v meste a na ulici,… VŠADE môžem a ako kresťan 
som povinný a musím (lebo som sa k tomu zaviazal) konať toto 
poslanie budovania Kráľovstva! Inak by som odpadol od Krista a 
prestal byť Jeho Telom, čiže kresťanom v Kristovi!!! 

ako som povinný – gr. dei: zaviazaný k niečomu; ako je potrebné, 
nevyhnutné niečo; ako je správne a zodpovedajúce: „to je moja 
povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ 
(1Kor 9,16 SSV). 

Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 
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Do tretice si môžeme 
pripomenúť Emila 
Kapauna, ktorému ani 
prostredie 
komunistického 
čínskeho zajateckého 
tábora nezabránilo 
plniť toto poslanie: 
hlásať a slúžiť…! 
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Ef 6,10–20: KULTÚRNA VOJNA 

BYŤ KRISTOVÝM TELOM (= KRISTOM) znamená BYŤ 
KRISTOVÝM TELOM (= KRISTOM): 

• Ak Kristus  hlása evanjelium, potom nutne aj my. 

• Ak Kristus slúži, potom nutne aj my. 

• Ak Kristus kladie svoj život a obetuje svoje telo, potom 
nutne aj my. 

AK TO NEROBÍME, 

tak potom to znamená, že nie sme Kristom, nie sme Jeho 
Telom, potom sme oné „odrezané ratolesti“, ktoré nenesú 
Kristovo ovocie. Sme zatratení. 

NEMÔŽEME súčasne mať i nemať účasť na Kristovom 
Božom živote: užívať si Jeho ovocie v podobe nebeskej 
blaženosti, ale súčasne odmietať prácu, námahu, službu 
lásky,… (ktorá nakoniec tú blaženosť plodí, že?). 
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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? 

„ 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká 
zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami 
tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si 
vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať 
a obstáť! 14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri 
všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy 
zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie 
slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase 
v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 19 Aj za 
mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo 
zvestoval tajomstvo evanjelia, 20 ktorého vyslancom som aj v okovách, 
aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.“ 



23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista.  24 Milosť so všetkými, čo milujú 
nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti. 

pokoj – gr. eiréné. Ako hovorí inde: „Ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho 
Pána Ježiša Krista“ (Rim 5,1 SSV), pretože „nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a 
dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, 
čo sa jemu páči“ (1Jn 3,21-22 SSV).  

láska s vierou – obe sú kľúčom k tomu, aby sme tento hlboký a radostný pokoj života s Bohom 
mohli opravdivo žiť.  

Milosť so všetkými, ktorí milujú Krista… – ak máme v Kristovi istotu viery a opravdivo Ho 
milujeme – potom „máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom“ (1Jn 1,3 SSV), 
veď „kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1Jn 4,16 SSV). A potom nás napĺňa 
vrchovato Božia milosť, oná charis, ktorá robí náš život skvelým, nádherným, víťazným, 
blaženým: „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho mali život.“ (1Jn 4,9 SSV).  

v neporušenosti – gr. aftarsia: neporušenosť, nepoškvrnenosť, čistota; NZ používa aj o 
blaženej nesmrteľnosti a neporušiteľnosti vzkriesených na Konci vekov; niečo, čo už viac 
nepodlieha rozkladu, smrti, ani zániku, je večné, trvalé, nezničiteľné – a takou majú byť viera i 
láska tých, ktorí nasledujú Krista, inak neuspejú…  
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• Božím nástrojom spásy sveta je BOŽIE KRÁĽOVSTVO – „joint 
venture“ Boha a človeka. Ono bolo srdcom Kristovho života a 
poslania tu, na zemi. 

• Toto Božie Kráľovstvo je prítomné v CIRKVI, ktorá je božsko-
ľudskou ustanovizňou, spoločenstvo ľudí i Telom Krista, samým 
Kristom súčasne. Ona je centrom a stredom Božieho plánu spásy 
a záchrany človeka. Táto Cirkev Kristova tu, na zemi, najplnšie a 
so všetkými znakmi a nástrojmi, existuje v Katolíckej Cirkvi. 

• CIRKEV na zemi je tak akoby „STROJ NA PREMENU ĽUDÍ NA 
SYNOV (DCÉRY) BOHA“. 

• PAVLOVA apoštolská stratégia spočívala v tom, že ZAKLADAL 
CIRKVI: spoločenstvá kresťanov, napojené na „apoštolský úrad“ 
prostredníctvom starších (biskupov), ktorých im ustanovil. 



i 

• SPOLOČENSTVO 
CIRKVI SA RODÍ TAK, 
že je z ľudí, ktorí ju 
vytvoria, odstránená 
„maska hriechu“ – 
„vonkajší človek“ – a 
je obnovený 
„vnútorný človek“, 
ten, ktorého v nás 
stvoril Boh na svoj 
obraz. 

• DEJE SA TAK VIEROU 
EVANJELIU: 



i 
• ZÁKLADNOU JEDNOTKOU CIRKVI JE RODINA – 
„domáca cirkev“, spoločenstvo muža a ženy, ktoré na 
sebe zhmotňujú ŽENÍCHA (Krista, Hlavu) a NEVESTU 
(Cirkev, Telo): 
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• ZÁKLADNOU JEDNOTKOU CIRKVI JE RODINA – 
„domáca cirkev“, spoločenstvo muža a ženy, ktoré na 
sebe zhmotňujú ŽENÍCHA (Krista, Hlavu) a NEVESTU 
(Cirkev, Telo): 
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• Ako Kristovo telo sme všetci vo vojne so Zlým – pretože 
buď sme Kristom – a potom žijeme, konáme a máme 
účasť na všetkom Kristovom; alebo to nerobíme – a 
potom nie sme Kristom, sme od Neho oddelení, stratení, 
zatratení… 

• Aby sme uspeli, musíme byť primerane vyzbrojení: 

OBLEČENIE vyjadruje najzákladnejšie predpoklady úspechu: 

• OCHOTA, horlivosť za Pánove diela, Evanjelium, Kráľovstvo 
• PRIPRAVENOSŤ spočívajúca v poznaní PRAVDY, čiže REALITY, toho, čo je skutočné a nie 
klamné, či vymyslené… 

OCHRANNÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ: 

• VIERA, čiže skalopevné priľnutie k pravde a realite a odmietnutie lži, výmyslov, 
ideológií,… nech sú akékoľvek. 
• SPRAVODLIVOSŤ – čiže v Božej sile radikálne zanechanie hriechu, umŕtvovanie starého 
človeka, dokonalosť, svätosť,… 
• SPÁSA – istota v to, že Boh je pri mne, dal mi všetko pre to, aby som zvíťazil, nezradí ma, 
neopustí, v Ňom zvíťazím! 

ÚTOČNÁ VÝZBROJ: 

• BOŽIE SLOVO – v podobe PÍSMA a TRADÍCIE, ktorými sa živíme a ktoré ohlasujeme a 
ktoré pretvárajú srdcia ľudí, ale aj v podobe ŽIVÉHO SLOVA – KRISTA, ktorý je Cirkvou a v 
nej je to „miesto“ premieňania ľudí na synov a dcéry Boha a sveta na odblesk Kráľovstva! 
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• BOŽIE SLOVO – v podobe PÍSMA a TRADÍCIE, ktorými sa živíme a ktoré ohlasujeme a 
ktoré pretvárajú srdcia ľudí, ale aj v podobe ŽIVÉHO SLOVA – KRISTA, ktorý je Cirkvou a v 
nej je to „miesto“ premieňania ľudí na synov a dcéry Boha a sveta na odblesk Kráľovstva! 

SÚČASNE JE TO PAVLOV ZÁVEREČNÝ 
PORTRÉT CIRKVI: 

• ZAPÁLENÉ spoločenstvo ľudí, ktorí horlia za 
Božie Kráľovstvo a preto sú v službe Kristovi; 

• PRIPRAVENÉ spoločenstvo ľudí, ktorí robia 
všetko pre to, aby čo najlepšie porozumeli 
svetu, ľuďom a to všetko vo svetle PRAVDY – 
Boha a Jeho zámerov a pozvaní a diel; 

• PLNÉ DÔVERY v Krista, stojace v ISTOTE, 
ktorú im dáva Božia spása, Božia vernosť, 
usilujúce o SVÄTOSŤ a dokonalosť na obraz 
Krista; 

• ZÁPASIACE dňom i nocou skutkami i 
modlitbami o spásu sveta a proti každému 
zlu i Zlému – a tento zápas vnímajú ako 
zásadné životné poslanie rovnako, ako ho 
takto chápal sám Kristus. 

TOTO JE CIRKEV TAK, AKO JU 
VNÍMA PAVOL! 
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podobenstvo vysvetlené… 
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Boh stvoril človeka, aby 
sa s ním podelil sám so 
sebou – aby sa človek 
zbožštil v Bohu a aj sám 
sa tak stal bohom v 
Bohu. 



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



podobenstvo vysvetlené… 

V
 S

K
U

TO
Č

N
O

ST
I…

 

Našim Mazerom 
Rackhamom je Syn Boha, 
Boh Ježiš Kristus! 

On nás zachránil pred 
úplnou porážkou! 



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



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



podobenstvo vysvetlené… 

V
 S

K
U

TO
Č

N
O

ST
I…

 

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



podobenstvo vysvetlené… 

V
 S

K
U

TO
Č

N
O

ST
I…

 

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

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



podobenstvo vysvetlené… 

V
 S

K
U

TO
Č

N
O

ST
I…

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

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



malé podobenstvo… 

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

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

… tí, ktorí 
neuspeli, 
ostávajú 
ponechaní v 
PEKLE… 

V
 S

K
U

TO
Č

N
O

ST
I…

 



i Kto, s kým, za koho a proti komu? 

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

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

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

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

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

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

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



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

(Lk 11,23 SSV) 

i 

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

(porov. Andrew „Ender“ Wiggin) 

Mohli by sme 
parafrázovať…: Existuje len jediný zmysel, 

jediný význam, jediný cieľ 
sveta, Vesmíru, všetkého: 

SPÁSA KAŽDÉHO 
JEDNÉHO ČLOVEKA 
VRÁTANE NÁS. 

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