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ÚVOD LISTU EFEZANOM 



Pavol, z Božej 
vôle apoštol 
Krista Ježiša, 
svätým v Efeze 

Ef 1,1-21: analýza textu 

Apoštol z Božej vôle – čím Pavol zdôrazňuje svoje povolanie priamo Kristom pri 
Damašku. 

Svätým v Efeze – slovo „svätý“ má niekoľko významových rovín: 

a) Niečo, čo si zasluhuje úctu pre svoj vzťah k Bohu – napríklad aj chrám, knihy 
Biblie,… alebo aj preto, že to je Bohom priamo posvätené – Mária napríklad v Lk 
hovorí o Bohu, ktorý „pamätá na svoju svätú Zmluvu“. 

b) Niečo, čo je oddelené z profánneho používania a úplne zasvätené službe 
Bohu – napríklad obeta,… 

c) v morálnom zmysle slova niečo, čo je dokonalé, nepoškvrnené, bez kazu a 
chyby, napríklad: „ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo 
všetkom svojom počínaní;“ (1Pt 1,15 SSV) 

Všetky tieto tri významy sa vzťahujú a majú vzťahovať na Kresťanov: Sú Bohom 
vyvolení a povolaní (a odtiaľ ich dôstojnosť Božích detí), sú povolaní, aby patrili 
Bohu a slúžili Mu („Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo 
vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení.“ 
(1Kor 6,19-20 SSV)) a Božím zámerom a vôľou určení k svätosti a dokonalosti vo 
všetkom – porov. ďalej: „v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme 
boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,4 SSV) 



Milosť vám a 
pokoj od Boha, 
nášho Otca, i od 
Pána Ježiša 
Krista. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

Milosť vám – slovo ‚milosť‘ (gr. charis) pôvodne značí niečo, čo spôsobuje radosť, 
potešenie, rozkoš, sladkosť, príťažlivosť,… V gréckej mytológii sa charitkami 
nazývali bohyne pôvabu a krásy, dcéry boha Dia. Rozdávali radosť a láskavosť, 
pomáhali skrášľovať život. Podľa mýtov stáli na počiatku všetkého milého a 
pekného a im vďačili dievčatá i chlapci za svoju krásu. 

Sloveso charitoo potom značí preukazovať niekomu priazeň formou daru – čiže 
charis, dar daný slobodne, zadarmo, vľúdne a hlavne veľkoryso.  

Nakoniec môže toto slovo vyjadrovať aj vďačnosť – napr.: „Je azda povinný 
ďakovať (gr. charin) sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?“ (Lk 17,9 SSV) “ 

BOŽIA MILOSŤ je teda zadarmo daný dar, prejav Božej prajnosti a lásky voči 
človekovi, dávaný s opravu Božou veľkorysosťou, zadarmo, s cieľom pozdvihnúť 
život človeka a urobiť ho neporovnateľne lepším, krajším, skvelejším… 
Vrcholným prejavom je dar spásy, čiže zbožštenia človeka. 

a pokoj – v náboženskom význame stav odpočinku, vnútornej harmónie, 
neprítomnosti strachu, úzkosti a nebezpečenstva. V dokonalej podobe Boží šabat 
na konci vekov, keď bude konečne všetko zavŕšené a dokončené v sláve Božieho 
Kráľovstva – porov. „A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal: 
‚Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!‘“ (Hebr 4,3 SSV) 



Milosť vám a 
pokoj od Boha, 
nášho Otca, i od 
Pána Ježiša 
Krista. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

Od Boha, nášho Otca – Zdrojom všetkého je, samozrejme, Boh: 

• Boh je ten, kto nám vo svojej láske daroval svoju milosť; 

• Boh je ten, ktorý volá a vovádza do svojho pokoja; 

• Boh je preto „alfou a omegou“ všetkého – a dôvodom, prečo kresťania sú svätí, 
čiže patriaci Bohu, slúžiaci Bohu, napodobňujúci Boha a súčasne majúci 
dôstojnosť, odvodenú od Boha. 

i od Pána Ježiša Krista – Ježiš je titulovaný ako „Kyrios“, Pán – slovom, ktoré sa 
síce používa aj v profánnom zmysle slova na úctivé oslovenie iného človeka 
(„Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: ‚Pane, ak si ho ty odniesol, 
povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.‘“ (Jn 20,15 SSV)), ale súčasne je aj 
slovom, ktorým sa do gréčtiny v LXX prekladá Božie Meno JHWH. NZ ho v 
náboženskom zmysle slova používa výlučne na označenie Boha Otca a Ježiša 
Krista (a ešte možno Ducha Svätého) – ale nikdy nie na označenie anjela, či iného 
stvorenia. zaznieva tu ozvena Trojičnej podstaty Boha, ktorú ešte Pavol (pre 
chýbajúce termíny a pojmy) nedokáže presne definovať, súčasne ju ale dokáže 
podobnými spôsobmi jasne vyjadrovať. 



Milosť vám a 
pokoj od Boha, 
nášho Otca, i od 
Pána Ježiša 
Krista. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

Od Boha, nášho Otca – Zdrojom všetkého je, samozrejme, Boh: 

• Boh je ten, kto nám vo svojej láske daroval svoju milosť; 

• Boh je ten, ktorý volá a vovádza do svojho pokoja; 

• Boh je preto „alfou a omegou“ všetkého – a dôvodom, prečo kresťania sú svätí, 
čiže patriaci Bohu, slúžiaci Bohu, napodobňujúci Boha a súčasne majúci 
dôstojnosť, odvodenú od Boha. 

i od Pána Ježiša Krista – Ježiš je titulovaný ako „Kyrios“, Pán – slovom, ktoré sa 
síce používa aj v profánnom zmysle slova na úctivé oslovenie iného človeka 
(„Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: ‚Pane, ak si ho ty odniesol, 
povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.‘“ (Jn 20,15 SSV)), ale súčasne je aj 
slovom, ktorým sa do gréčtiny v LXX prekladá Božie Meno JHWH. NZ ho v 
náboženskom zmysle slova používa výlučne na označenie Boha Otca a Ježiša 
Krista (a ešte možno Ducha Svätého) – ale nikdy nie na označenie anjela, či iného 
stvorenia. zaznieva tu ozvena Trojičnej podstaty Boha, ktorú ešte Pavol (pre 
chýbajúce termíny a pojmy) nedokáže presne definovať, súčasne ju ale dokáže 
podobnými spôsobmi jasne vyjadrovať. 

Táto úvodná veta vlastne vyjadruje všetko, vrátane 
Pavlovho zámeru i samého jeho poslania: 

• sprostredkovať všetkým „Božiu milosť“, 

• ktorá robí život človeka nadpozemsky nádherným 
– „osláveným“! 

• a tak vovádza človeka do „pokoja“ dokonalej 
jednoty a harmónie s Bohom v sláve Božieho 
Kráľovstva 

• a to všetko ako dar Boha a Ježiša Krista,  

• ktorých Apoštol ohlasuje ako cestu k osvojeniu si 
týchto Božích darov. 



3 Nech je 
zvelebený Boh a 
Otec nášho 
Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás 
v Kristovi 
požehnal 
všetkým 
nebeským 
duchovným 
požehnaním. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

V Kristovi požehnal – V tejto chvíli Pavol odhaľuje úlohu Ježiša Krista, Božieho 
Syna, v tomto diele: 

• Božia milosť, ktorá k nám zostupuje od Boha, aby pretvorila a urobila krásnym 
a nesmrteľným naše životy 

• a ktorá nás zase spätne volá do Božieho pokoja Nebeského Kráľovstva 

toto všetko sa uskutočňuje V JEŽIŠOVI KRISTOVI, doslova „vo vnútri Neho“. 

všetkým nebeským duchovným požehnaním –  

• všetkým (gr. pas) – vyjadruje najvyšší stupeň niečoho, alebo úplnosť niečoho. V 
Kristovi teda Boh dáva všetko 

• nebeské duchovné požehnanie – duchovný neznamená v hebrejskom myslení 
„nehmotný“, ale „božský“, označuje to, čo prináleží Bohu a pramení z Boha. 
Požehnanie (gr. eulogia) znamená doslova dobrorečenie, v prípade Boha 
požehnanie v zmysle zahrnutia človeka Božími darmi, čiže Božou milosťou.  

V Kristovi teda Boha dal úplne všetko, úplne samého seba, celého a úplne a už 
niet, čo by nám ešte viac mohol dať – porov.: „Keď on vlastného Syna neušetril, 
ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ 
(Rim 8,32 SSV) Kristus je najvyššou možnou úrovňou darovania sa Boha 
človekovi.  
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Ef 1,1-21: analýza textu 

V Kristovi požehnal – V tejto chvíli Pavol odhaľuje úlohu Ježiša Krista, Božieho 
Syna, v tomto diele: 

• Božia milosť, ktorá k nám zostupuje od Boha, aby pretvorila a urobila krásnym 
a nesmrteľným naše životy 

• a ktorá nás zase spätne volá do Božieho pokoja Nebeského Kráľovstva 

toto všetko sa uskutočňuje V JEŽIŠOVI KRISTOVI, doslova „vo vnútri Neho“. 

všetkým nebeským duchovným požehnaním –  

• všetkým (gr. pas) – vyjadruje najvyšší stupeň niečoho, alebo úplnosť niečoho. V 
Kristovi teda Boh dáva všetko 

• nebeské duchovné požehnanie – duchovný neznamená v hebrejskom myslení 
„nehmotný“, ale „božský“, označuje to, čo prináleží Bohu a pramení z Boha. 
Požehnanie (gr. eulogia) znamená doslova dobrorečenie, v prípade Boha 
požehnanie v zmysle zahrnutia človeka Božími darmi, čiže Božou milosťou.  

V Kristovi teda Boha dal úplne všetko, úplne samého seba, celého a úplne a už 
niet, čo by nám ešte viac mohol dať – porov.: „Keď on vlastného Syna neušetril, 
ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ 
(Rim 8,32 SSV) Kristus je najvyššou možnou úrovňou darovania sa Boha 
človekovi.  

Táto druhá veta je zase vysvetlením predchádzajúcej: 
Ako môže Božia milosť urobiť náš život krajším a 
lepším? V čom spočíva onen „Boží pokoj“? Čo presne 
nám to vlastne Boh dáva? 

A Pavol odpovedá: 

V KRISTOVI NÁM BOH DAROVAL ÚPLNE VŠETKO, ÚPLNE 
CELÉHO SEBA – A TEDA TÝM PÁDOM AJ SAMO NEBO!  

Už neplatí: „Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem 
dal synom človeka.“ (Ž 115,16 SSV). Božie požehnanie v 
Kristovi je „duchovné“ – lebo Boh v ňom dáva samého 
seba! – a preto aj „nebeské“, veď kde je Boh, tam je 
Nebo a Blaženosť a toto všetko sa nám teraz s Bohom a 
v Bohu otvára! 



Veď v ňom si 
nás ešte pred 
stvorením sveta 
vyvolil, aby sme 
boli pred jeho 
tvárou svätí a 
nepoškvrnení v 
láske; 

Ef 1,1-21: analýza textu 

Pred stvorením sveta vyvolil – toto vyvolenie teda nie je výsledkom toho, že sme 
si ho nejako zaslúžili, ani sme nemohli, pretože Boh ho uskutočnil ešte omnoho 
skôr, než sme boli stvorení! Samotný svet a Vesmír boli stvorené ako dôsledok a 
nástroj tohto vyvolenia! 

„Lebo „jeho milosťou sme spasení“, ako hovorí Apoštol, „nie zo skutkov, aby 
sa nik nevystatoval; lebo sme spasení jeho milosťou“. Veď tomu 
nepredchádzal nejaký dobrý život, ktorý by bol musel on zhora milovať a 
obdivovať a povedať: Poďme, pomôžme týmto ľuďom, lebo dobre žijú.“ (sv. 
Augustín) 

V Ňom – a zase ono tajomné „v Ňom“, ktoré ukazuje, že ak na jednej strane my 
nemáme žiadnu zásluhu, ani žiaden vplyv na toto vyvolenie, Ježiš Kristus je preň 
osobou kľúčovou, pretože toto vyvolenie sa zase odohráva vo vnútri Neho! 

svätí a nepoškvrnení – Pavol doplňuje slovo „svätí“ slovom „nepoškvrnení“ (gr. 
amomos), čím zdôrazňuje morálny význam tohto slova. Toto slovo sa používalo v 
bohoslužobnej terminológii na označenie bezchybného zvieraťa, ktoré tak 
spĺňalo požiadavky na to, aby mohlo byť obetované Bohu. List Hebrejom ho 
vzťahuje na Krista, ktorý „sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny“ 
(Hebr 9,14 SSV). Rovnako nepoškvrneným a dokonalým má byť aj kresťan, čiže 
„svätý“ – presne k tomu ho Boh pred stvorením sveta vyvolil! O toto ide! 



Veď v ňom si 
nás ešte pred 
stvorením sveta 
vyvolil, aby sme 
boli pred jeho 
tvárou svätí a 
nepoškvrnení v 
láske; 

Ef 1,1-21: analýza textu 

v láske – táto svätosť a nepoškvrnenosť sa uskutočňuje, resp. spočíva „v láske“ 

Pavol používa slovo agapé, ktoré označuje lásku, charakterizovanú: 

• postojom, ktorý si človek uvážlivo vybral a rozhodol sa preň 

• ktorého podstatou je vysoká úcta, vysoké uznanie, porozumenie voči tomu, 
koho touto láskou miluje. 

Kresťania vybrali práve tento termín, aby ním vyjadrili jednak Božiu lásku k 
človekovi, ale aj lásku, ku ktorej je človek povolaný voči Bohu a aj smerom k 
ľuďom. 

Nie je to FÍLIA, ktorá označuje skôr na citoch založené sympatie až romantickú 
zamilovanosť; 

nie je to ani EROS, ktorý označuje lásku v sexuálnom zmysle slova, telesnú 
príťažlivosť. 

Je to OPRAVDIVÁ LÁSKA, založená na zrelom a uváženom postoji rozumu a vôle, 
ktorou prijímame voči druhému záväzok a súčasne zodpovednosť. Presne tak, 
ako to v celej Biblii vyjadruje koncept ZMLUVY človeka a Boha, dosahujúci príve 
v Kristovi svoj vrchol a plnosť! 



On nás podľa 
dobrotivého 
rozhodnutia 
svojej vôle 
predurčil, aby 
sme sa skrze 
Ježiša Krista 
stali jeho 
adoptovanými 
synmi na chválu 
a slávu jeho 
milosti, ktorou 
nás obdaroval v 
milovanom 
Synovi. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

predurčil – (gr. proorizó) – rozhodnúť o niečom vopred, prv, než nastane čas. 

Niektorí teológovia, či protestantské smery (napr. Kalvíni) z toho vyvodili, že sú 
ľudia, ktorí sú nevratne Bohom predurčení na spásu a preto sa aj spasia; a sú 
ľudia, ktorých Boh vopred určil, že budú zatratení a tí sa potom aj neomylne a 
nevyhnutne na základe Božieho predurčenia zatratia. Čo ale odporuje Božiemu 
slovu, ktoré hovorí o Bohu, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali 
pravdu.“ (1Tim 2,4 SSV). 

Skôr by sme mohli tieto slová chápať dvojako: 

• V zmysle, ktorý Pavol od začiatku listu Efezanom deklaruje, ako vyjadrenie 
faktu, že Boh stvoril svet a človeka k spáse, ešte pred stvorením sveta predurčil, 
že človek má byť spasený – a ak človek slobodne toto predurčenie neodmietne 
(lebo predurčenie nemôže zrušiť slobodu človeka, bez nej by totiž zbožštenie, 
čiže spása, neboli možné!), tak potom je nezvratne isté, že sa spasí! 

• Alebo v zmysle, že tých, „ktorých predpoznal“, že uveria a príjmu Boží dar, Boh 
„aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna“ (Rim 8,29 SSV), aby sa 
tak ich túžba, ktorou odpovedajú na Božie volanie, aj úplne naisto naplnila!  
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Ef 1,1-21: analýza textu 

adoptovanými synmi – (gr. hyothesia – zo slovo hyos, syn a thesis, tvrdenie, 
vyhlásenie) – adopcia.  

„Podľa rímskeho zákona bolo osvojenie veľmi zložité, no keď sa to podarilo, bolo 
to navždy.“  

Po prebehnutí úkonu adopcie teda nebol rozdiel medzi narodeným 
a adoptovaným synom ako nejakým „menejcenným“. Dokonca ak adoptovaný 
bol osvojený skôr ako zrodený, stal sa dedičom on a nie ten druhý! A, na rozdiel 
od narodeného, adoptovaný už nemohol byť z rodiny vydedený. V tomto smere 
teda na tom vlastne bol lepšie, ako narodený…! 

Pavol tak týmto termínom vyjadruje zase dve veci: 

• Nie sme od prírody božskí (ako napr. dnes verí new Age a pod.), ale Boh nás 
prijíma, osvojuje si nás, zbožšťuje nás v sebe. 

• Je to na druhej strane dar plný istoty – ak si nás Boh osvojil, je to už navždy, 
lebo „Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV) a ak aj „sme 
neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ (2Tim 2,13 SSV) 
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Ef 1,1-21: analýza textu 

na chválu a slávu Jeho milosti – Tak, ako slávou dobrého remeselníka je jeho 
dielo, tak aj opravdivou slávou Boha je Jeho dielo. Nie tituly „Prevelebný pane 
Bože“, nie poklonkovanie ľudí typu „Čo najpokornejšie sa Ti koríme…“, ani 
výzdoba chrámov, ani nič podobné.  

„Boh je oslávený v človekovi plnom života“, hovorí Klement Alexandrijský – čiže v 
človekovi, na ktorom sa pred tvárou celého sveta naplnili Jeho zámery – čiže Jeho 
MILOSŤ, dar, ktorý náš život robí vskutku nadzemským! 

Na to by sme nemali nikdy zabúdať: Kvety do kostola, spev pri omši a podobne 
sú dobrá a pekná vec – ale jediná skutočná OSLAVA Boha je tá, keď sme svätí a 
nepoškvrnení pred tvárou celého sveta – rovnako ako vari jediné opravdivé 
RÚHANIE je to, ak sa označujeme Menom Ježiša Krista bez toho, aby sme takí 
boli, alebo aby aspoň na nás bolo vidieť, že sa takými zo všetkých síl usilujeme 
byť: „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu.“ (Rim 2,24 SSV) 

v milovanom Synovi – a znova Pavol zakľučuje, že toto všetko sa uskutočňuje a 
odohráva v Ježišovi Kristovi, v Ňom, „vo vnútri“ Krista. 



V ňom máme 
vykúpenie skrze jeho 
krv, odpustenie 
hriechov, podľa 
bohatstva jeho 
milosti, 8 ktorou nás 
štedro zahrnul vo 
všetkej múdrosti a 
rozumnosti, 9 keď nám 
dal poznať tajomstvo 
svojej vôle podľa 
svojho dobrotivého 
rozhodnutia, čo 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 1,1-21: analýza textu 

vykúpenie skrze Jeho Krv – slovo „vykúpiť“ (gr. apolytrosis) znamená zaplatiť 
za niekoho a tak ho vyslobodiť, vykúpiť z otroctva, alebo zo zajatia. 

V súvislosti s Kristom má pojem vykúpenia niekoľko rozmerov: 

•  Vykúpenie z hriechov: Naše hriechy sú zločinom voči bohu i voči ľuďom. 
Mnohé majú nielen časné následky (niekomu spôsobíme škodu, ublížime,…). 
ale aj večné (prispejeme, že niekto sa zatratí…). Všetko toto podľa 
spravodlivosti vyžaduje trest – a večné následky žiadajú večný trest… Boh 
môže odpustiť to, čo sa týka Jeho – ale nie to, čo sa týka ľudí. Preto sa Boh 
stal človekom, ako človek vzal na seba a vytrpel následky všetkých hriechov 
aké kedy boli, sú a budú spáchané v dejinách („Vskutku on niesol naše 
choroby a našimi bôľmi sa on obťažil“ (Iz 53,4 SSV)) až po utrpenie 
zatratenia („Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46 SSV)) – aby 
mohol odpustiť tieto hriechy aj ako človek, v mene ľudstva. 

•  Vykúpenie z „márneho spôsobu života“: Kedy Boh akoby hovoril: 
„Zanechaj svoj starý život a svoj hriech – a ako náhradu, ako ‚výkupnú cenu‘ 
ti za neho ponúkam seba a život Boha! Prijímaš? Stačí to?“ – porov.: „zo 
svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie 
porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného 
a nepoškvrneného Baránka.“ (1Pt 1,18-19 SSV) 



V ňom máme 
vykúpenie skrze jeho 
krv, odpustenie 
hriechov, podľa 
bohatstva jeho 
milosti, 8 ktorou nás 
štedro zahrnul vo 
všetkej múdrosti a 
rozumnosti, 9 keď nám 
dal poznať tajomstvo 
svojej vôle podľa 
svojho dobrotivého 
rozhodnutia, čo 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 1,1-21: analýza textu 

múdrosti a rozumnosti – týmito slovami Pavol upozorňuje na to, že celý 
tento proces, v ktorého centre je Kristus, je výsledkom dôkladného Božieho 
plánovania a premysleného zámeru, ktorý Boh cieľavedome uskutočňuje od 
„okamihu“ ešte pred stvorením sveta:  múdrosť (gr. sofia) označuje v prvom 
rade schopnosť chápať, rozumieť veciam,  rozumnosť (gr. fronésis) zase 
označuje schopnosť konať prezieravo, plánovať, predvídať… 

Zjednotiť v Kristovi… – a toto je cieľ, ku ktorému všetko smeruje – a o 
ktorom sme už hovorili minule. 

Ide konkrétne u človeka o zbožštenie, ktoré Pavol ešte nenazýva týmto 
termínom, ale nazýva ho  „vykúpením tela“ („celé stvorenie spoločne 
vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my 
sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a 
očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.“  (Rim 8,22-
23 SSV)), „oslávením“ („ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ 
(Rim 8,17 SSV) a „neporušiteľnosťou“ („Veď toto porušiteľné si musí obliecť 
neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15,53 SSV) 

To sa ale naozaj dá len tým, že budeme pripojení k Bohu: „Lebo inak sme 
nemohli získať neporušiteľnosť a nesmrteľnosť, iba tak, že sme boli pripojení 
k neporušiteľnosti a nesmrteľnosti.“ (sv. Irenej z Lyonu, 2. st.) 



V ňom máme 
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krv, odpustenie 
hriechov, podľa 
bohatstva jeho 
milosti, 8 ktorou nás 
štedro zahrnul vo 
všetkej múdrosti a 
rozumnosti, 9 keď nám 
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múdrosti a rozumnosti – týmito slovami Pavol upozorňuje na to, že celý 
tento proces, v ktorého centre je Kristus, je výsledkom dôkladného Božieho 
plánovania a premysleného zámeru, ktorý Boh cieľavedome uskutočňuje od 
„okamihu“ ešte pred stvorením sveta:  múdrosť (gr. sofia) označuje v prvom 
rade schopnosť chápať, rozumieť veciam,  rozumnosť (gr. fronésis) zase 
označuje schopnosť konať prezieravo, plánovať, predvídať… 

Zjednotiť v Kristovi… – a toto je cieľ, ku ktorému všetko smeruje – a o 
ktorom sme už hovorili minule. 

Ide konkrétne u človeka o zbožštenie, ktoré Pavol ešte nenazýva týmto 
termínom, ale nazýva ho „vykúpením tela“ („celé stvorenie spoločne 
vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my 
sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a 
očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.“  (Rim 8:22-
23 SSV)), „oslávením“ („ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ 
(Rim 8,17 SSV) a „neporušiteľnosťou“ („Veď toto porušiteľné si musí obliecť 
neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15,53 SSV) 

To sa ale naozaj dá len tým, že budeme pripojení k Bohu: „Lebo inak sme 
nemohli získať neporušiteľnosť a nesmrteľnosť, iba tak, že sme boli pripojení 
k neporušiteľnosti a nesmrteľnosti.“ (sv. Irenej z Lyonu, 2. st.) 

Ak si to prepojíme, dostaneme vlastne už v tomto verši 
takmer kompletné posolstvo: 

• Pavol ohlasuje BOŽIU MILOSŤ, 

• darovanú nám v JEŽIŠOVI KRISTOVI, 

• v ktorom nám Boh ODPÚŠŤA naše hriechy a 
VYKUPUJE NÁS z našich hriechov a starého života, 

• aby nás JEDNOTOU S KRISTOM  

• priviedol k OSLÁVENIU S KRISTOM, k zbožšteniu v 
Kristovi! 



? ! i 



V ňom ste boli aj vy, 
keď ste počuli slovo 
pravdy, evanjelium o 
svojej spáse, a keď ste 
v neho uverili, 
označení pečaťou 
prisľúbeného Ducha 
Svätého, 14 ktorý je 
závdavkom nášho 
dedičstva na 
vykúpenie tých, 
ktorých si získal, na 
chválu jeho slávy. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

označení pečaťou Ducha – gr. sfragizó znamená zabezpečiť niečo tak, že sa 
to zapečatí – slovo je napríklad použité v súvislosti s Veľradou, ktorá dá 
zapečatiť Ježišov hrob. 

Kresťan je teda doslova zapečatený, čiže zaistený, poistený, chránený práve 
prostredníctvom daru Ducha Svätého, ktorého dostávame na to, aby v nás 
isto a bezpochyby toto dielo spolu s nami dokončil a zavŕšil, porov.: 

„…má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní 
pred svoju slávu“ (Jud 1,24 SSV) 

„…ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého 
urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme“ (Ef 3,20 SSV) 

„Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. A my všetci s 
odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch 
nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2Kor 3,17-18 SSV) 

Preto je prijatie daru Ducha Svätého a spolupráca s Ním kľúčová: „… nežijete 
telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá 
Kristovho Ducha, ten nie je jeho. … Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú 
Božími synmi.“ (Rim 8,9.14 SSV) 



V ňom ste boli aj vy, 
keď ste počuli slovo 
pravdy, evanjelium o 
svojej spáse, a keď ste 
v neho uverili, 
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prisľúbeného Ducha 
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chválu jeho slávy. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

závdavok dedičstva na vykúpenie –  

• vykúpenie – tu Pavol používa toto slovo v zmysle „vykúpenie tela“, čiže 
vykúpenie zo smrteľnosti, z porušiteľnosti a dosiahnutie plnosti slávy s 
Ježišom Kristom v Nebi: Vykúpení od hriechov už sme, vykúpenými z 
márneho spôsobu života sa stávame s pomocou Ducha Svätého a Jeho 
milosti, vykúpenie k večnosti (= vzkriesenie) ale ešte len očakávame. Ešte nie 
sme stále v Nebi, „lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní 
dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.“ (2Kor 5,7 SSV) 

• závdavok dedičstva – Ale toto očakávané dedičstvo („ak sme deti, sme aj 
dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8:17 SSV)) napriek tomu 
už teraz do istej miery prežívame a ochutnávame práve vďaka daru Ducha 
Svätého, ktorý je Bohom a v ktorom sme už teraz spojení s Kristom a 
napojení na Jeho život: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5 SSV). Dar Ducha je tak závdavok (gr. 
arrabón) – toto slovo vyjadruje zálohu, ktorú zákazník platí vopred za 
objednaný tovar a tým zaručuje, že celý obchod v budúcnosti aj naozaj 
prebehne. Boh nám už teraz dal dar Ducha ako zálohu a istotu (takmer by 
sme povedali: „rukojemníka“ ) toho, že v budúcnosti naozaj to, čo začal, aj 
dokončí v Nebi. 



V ňom ste boli aj vy, 
keď ste počuli slovo 
pravdy, evanjelium o 
svojej spáse, a keď ste 
v neho uverili, 
označení pečaťou 
prisľúbeného Ducha 
Svätého, 14 ktorý je 
závdavkom nášho 
dedičstva na 
vykúpenie tých, 
ktorých si získal, na 
chválu jeho slávy. 

Ef 1,1-21: analýza textu 

závdavok dedičstva na vykúpenie –  
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vykúpenie zo smrteľnosti, z porušiteľnosti a dosiahnutie plnosti slávy s 
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milosti, vykúpenie k večnosti (= vzkriesenie) ale ešte len očakávame. Ešte nie 
sme stále v Nebi, „lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní 
dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.“ (2Kor 5,7 SSV) 

• závdavok dedičstva – Ale toto očakávané dedičstvo („ak sme deti, sme aj 
dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8:17 SSV)) napriek tomu 
už teraz do istej miery prežívame a ochutnávame práve vďaka daru Ducha 
Svätého, ktorý je Bohom a v ktorom sme už teraz spojení s Kristom a 
napojení na Jeho život: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5 SSV). Dar Ducha je tak závdavok (gr. 
arrabón) – toto slovo vyjadruje zálohu, ktorú zákazník platí vopred za 
objednaný tovar a tým zaručuje, že celý obchod v budúcnosti aj naozaj 
prebehne. Boh nám už teraz dal dar Ducha ako zálohu a istotu (takmer by 
sme povedali: „rukojemníka“ ) toho, že v budúcnosti naozaj to, čo začal, aj 
dokončí v Nebi. 

Pripojme si ďalší bod Pavlovho posolstva: 

• Pavol ohlasuje BOŽIU MILOSŤ, 

• darovanú nám v JEŽIŠOVI KRISTOVI, 

• v ktorom nám Boh ODPÚŠŤA naše hriechy a 
VYKUPUJE NÁS z našich hriechov a starého života, 

• aby nás JEDNOTOU S KRISTOM  

• priviedol k OSLÁVENIU S KRISTOM, k zbožšteniu v 
Kristovi 

• a to tým, že PRÍJMEME DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je 
Kristovým Duchom 
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„V KRISTOVI“ 
(časť 1.) 



? 

Čo je to vlastne 
„spása“? 

A prečo sa 
uskutočňuje v 

Kristovi? 



FREDERICK IRVING HERZBERG 

Frederic Irwing 
HERZBERG 
 
1923 – 2000 
Americký psychológ, skúmal otázky 
motivácie zamestnancov. Tvorca 
motivačno – hygienickej teórie. 



HERZBERGROV OBJAV 

Herzberg pri svojom 
výskume preštudoval 
výsledky 150 štúdií, 
popisujúcich 
motiváciu u zhruba  
11 000 zamestnancov 
rôznych podnikov v 
rôznych miestach.  
Nakoniec zistil, že 
všetky naše potreby a 
túžby sa dajú rozdeliť 
do dvoch veľkých 
kategórií: 

• „HYGIENICKÉ POTREBY“ 
• Keď ich nemáme uspokojené, chýbajú 
nám. 
• Cítime silnú potrebu uspokojiť ich. 
• Keď sa tak stane, sme spokojní, ale nie 
šťastní, berieme to ako prirodzenú 
samozrejmosť. 

• „RASTOVÉ POTREBY“ 
• Ak ich nemáme uspokojené, 

nemusíme cítiť žiadnu naliehavú 
potrebu urobiť to. 
• Ak čím viac ich napĺňame, tým silnejší 
pocit uspokojenia, naplnenia, a šťastia v 
sebe cítime! 



Príklad hygienických 
potrieb 

Príklad rastových 
potrieb 

• Kontrola, riadenie 
a politika spoločnosti,  

• vzťahy so 
spolupracovníkmi 

• odmeňovanie,  

• istota trvalého 
zamestnania 

• pracovné podmienky 

• mať zodpovednosť  

• dosahovať osobné 
naplnenie  

• vnímať uznanie okolia 

• atraktívna náplň práce  

• osobný postup, kariéra, 
napredovanie  

• podávať výkon 

HERZBERGROV OBJAV 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



ABRAHAM HAROLD MASLOW 

Abraham Harold 
MASLOW 
 
1. apríl 1908 – 8. jún 1970 
Americký psychológ, psychiater a 
filozof, autor známej Maslowovej 
pyramídy. 



Maslow zistil, že: 
• Všetky naše túžby a 
potreby sa dajú zhrnúť 
do zhruba šiestich 
kategórií 
• a dajú sa zoradiť do 
poradia podľa toho, ako 
sme náchylní postupovať 
pri ich uspokojovaní 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 



Fyziologické potreby  
sú potreby nášho tela a majú najväčšiu prednosť. 
Ich nedostatok cítime najnaliehavejšie. Preto ich 
zvykneme uspokojovať ako prvé. 

• potreba dýchania 
• potreba regulácie 
telesnej teploty 
• potreba vody 
• potreba spánku 
• potreba prijímania 
potravy 
• potreba vylučovania 
• potreba pohlavného 
styku* 

* radí sa sem preto, že sem svojou 
povahou zapadá, nie preto, že by bola 
nutnou podmienkou holého prežitia 
jednotlivca…  

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 



Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

Hrdina románu 
Daniela Defoea, ktorý 
stroskotal na 
opustenom ostrove, 
kde žil dlhé roky, kým 
ho nezachránili. 

Obyčajný človek, 
robotník,… 

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 



Prežitie 

Za búrky po 
stroskotaní lode pláva 
na pevninu, aby sa 
zachránil…  
Hľadá vodu… niečo na 
jedenie… prístrešie… 

Je nezamestnaný 
a hľadá si robotu. 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 



Potreba istoty  
je hneď na druhom mieste. Túžba po istote, 
stabilite, aby sme denne nemuseli bojovať o svoje 
holé prežitie… 

• istota zamestnania 
• istota príjmu a 
prístupu k zdrojom 
• fyzická bezpečnosť - 
ochrana pred násilím 
a agresiou 
• morálna a 
fyziologická istota 
• istota rodiny 
• istota zdravia 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 

Istota 



Istota 

Zachraňuje z vraku 
veci, nástroje… 
Buduje si obydlie, 
hradbu, obrába pole, 
chová kozy… 

Nachádza 
zamestnanie. 

Uzatvára 
pracovnú zmluvu 

a ostatné 
potrebné veci. 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 



Sociálne potreby, 
túžba po ľudskej spoločnosti, po tom, aby sme 
neboli sami… 

• priateľstvo 
• partnerský vzťah 
• rodina 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 



Spoločnosť 

Túži po spoločnosti. 
Zachraňuje život 
domorodcovi, z 
ktorého sa stáva jeho 
druh: Piatok. 

Zoznamuje sa s 
pracovným 

kolektívom, s 
ostatnými 

zamestnan-
cami… 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 



Potreba uznania a úcty, 
– túžba po dôležitosti a postavení v rámci 
spoločnosti, potreba sebavedomia, rešpektu voči 
sebe, sebaúcty, pocitu dôležitosti, hodnoty,… 

AŽ POTIAĽTO sa spravidla dopracuje každý 
priemerný zdravý človek. 

• rešpekt zo strany 
okolia 
• ocenenie, uznanie 
• prestíž 
• vplyv, autorita, moc 
• spoločenské 
postavenie 
• sloboda, nezávislosť 
• atď. 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 



Dôležitosť 

Treba jasne vymedziť 
vzťahy: 
Robinson je PÁN; 
Piatok je SLUHA! 

Zaujíma ho jeho 
postavenie, 

možnosť 
postupu.  

„Robí kariéru“. 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 



MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Sebaaktualizácia 
čiže „inštinktívna potreba naplniť svoje schopnosti a 
snaha byť najlepším akým len človek môže byť.“ (A. 
H. Maslow).  

Nie každý sa dostane až sem, Maslow sám 
odhadoval, že na tejto úrovni žijú len asi 2% ľudí… 

• snaha prekonávať seba 
a svoje obmedzenia 
• snaha byť najlepším 
možným 
• už sa nepotrebujú 
porovnávať s okolím, či 
mať pocit postavenia, 
slávy, prestíže,… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 



Sebaaktualizácia 

Keď sa na obzore objaví 
loď, Robinson neváha: 
nechá sa zachrániť, 
Piatka predá  a ide si 
budovať nový život v 
civilizácii… 

Keď mu už 
zamestnanie nestačí, 
dá výpoveď a otvorí 
si vlastnú firmu, kde 
uskutočňuje vlastné 

sny a plány 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 



MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

VPLYV NA ŽIVOT: 
Maslow považuje spodné štyri poschodia za 
NEDOSTATKOVÉ. 
Až SEBAAKTUALIZÁCIU považuje za úroveň, na 
ktorej človek žije naozaj šťastný a naplnený život. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



VIKTOR EMIL FRANKL 

Viktor Emil FRANKL 
 
26. marec 1905 – 2. september 1997,  
Rakúsky neurológ a psychiater, 
zakladateľ logoterapeutickej školy, u 
človeka rozlišuje dimenzie biologickú, 
psychologickú a noologickú 
(duchovnú, metafyzickú) 



ČO POCHOPIL FRANKL V OSVIENČIME 

„Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba. Prílišná 

sebarealizácia je slepá ulička. K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. … 
Podstata ľudskej existencie spočíva v sebatranscendencii. Byť človekom 
znamená už vždy byť zameraný a namierený na niečo alebo niekoho, byť 
oddaný dielu, ktorému sa človek venuje, človeku, ktorého miluje, Bohu, 

ktorému slúži.“ 

Potrebu transcendencie – čiže mimo nás sa 
nachádzajúceho zmyslu života – považoval za 
základný princíp života človeka ako takého. Bez 
neho v človekovi ostáva „existenciálne vákuum“, 
ktoré je zdrojom nespokojnosti, nenaplnenosti a 
nie-šťastia človeka. 



POSLEDNÁ A KĽÚČOVÁ ROVINA 

TRANSCENDENCIA 
byť súčasťou niečoho večného, presahujúceho, 
vznešeného, čo dáva zmysel nášmu bytiu, životu, 
konaniu i utrpeniu… 

• byť súčasťou niečoho 
väčšieho, presahujúceho 
• byť súčasťou niečoho 
trvácneho 
• nájsť zmysel svojho 
života – niečo, pre čo sa 
oplatí žiť a zomrieť Jej potrebu si dodatočne 

uvedomil aj Maslow a neskôr 
doplnil svoju hierarchiu aj o 
potreba „sebatranscendencie“. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 



PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

? 
O tom už Defoe nič viac 
nepíše…  

Svoje postavenie a 
zisky využíva na 

„vznešené ciele“: 
charita, 

sponzorovanie 
nádejných vedcov, 

zveľaďovanie svojho 
mesta,… 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  



MASLOW, FRANKL A HERZBERG 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Podľa zistení modernej psychológie a sociológie človek 
žije najšťastnejší a najplnší možný život vtedy, keď: 

RASTOVÉ POTREBY: 

Ak ich nemám uspokojené, tak okrem 
pocitu „niečo mi chýba“ si to ani 
nemusím uvedomiť. 

Ak ich ale uspokojené mám, prežívam 
pocit šťastia a naplnenia. 

HYGIENICKÉ POTREBY: 

Ak ich nemám uspokojené, cítim naliehavé 
nutkanie tak urobiť. 
Ich uspokojenie prináša spokojnosť, ale nie 
šťastie, ani pocit naplnenia. 



„SCHÉMA ŠŤASTIA“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Podľa zistení modernej psychológie a sociológie človek 
žije najšťastnejší a najplnší možný život vtedy, keď: 

• žije najlepší možný život a je aj sám 
najlepším možným, akým len dokáže byť; 

• pričom svoju dokonalosť dáva do služby 
niečoho väčšieho, než je on sám, 
presahujúceho, čo dáva  celému jeho životu 
hlboký zmysel, pre ktorý by bol ochotný bez 
váhania aj zomrieť. 

• To mu dáva hlboký pocit hodnoty a 
dôležitosti, 

• ktorý môže zdieľať s inými, podobne 
žijúcimi ľuďmi v spoločenstve. 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



„V KRISTOVI“ 
(časť 2.) 



? 

Ako to súvisí so 
spásou? 

A ako to súvisí s 
Bohom? 



ČO TEDA 
ROBÍ BOHA 
BOHOM? 



Zďaleka najdôležitejšie informácie, 
ktoré Boh o sebe samom zjavil, sú 
ale tieto: 
• BOH JE BLAŽENÝ 
• BOH JE LÁSKA 
• BOH JE SVÄTÝ 
• BOH JE STVORITEĽ 



„Nekonečne 
dokonalý a 
sám v sebe 
blažený 
Boh…“ 

(KKC 1) 

Kresťanstvo (a aj 
židovstvo a 
náboženstvá 
všeobecne) sú o tom 
presvedčené. 



ALE PREČO JE BOH 
BLAŽENÝ? 

V ČOM JEHO 
BLAŽENOSŤ 
PRAMENÍ? 



„Kto nemiluje, nepoznal Boha, 
lebo Boh je láska … Boh je 
láska; a kto ostáva v láske, 
ostáva v Bohu a Boh ostáva v 
ňom.“ 

(1Jn 4,8.16 SSV) POZOR! 
• Nehovorí: „Boh miluje!“ 
• Hovorí: „Boh JE láska!“  
Láska je podstatou Boha, nie 
činnosťou, ktorej sa venuje.  
Patrí k Jeho prirodzenosti a preto 
Boh jednoducho  

NEMÔŽE NEBYŤ 
LÁSKOU! 



„Choďte teda, učte všetky národy a 
krstite ich v mene Otca i Syna i 
Ducha Svätého.“ 

(1Jn 4,8.16 SSV) 

„Boh je jediný,  ale nie osamotený!“ 
(Vyznanie pápeža Damaza, 5. storočie) 

TRI SKUTOČNE ODLIŠNÉ OSOBY… 
… ale zjednotené tak veľkou láskou a jednotou, že 
dohromady sú LEN JEDINÝ BOH! 
Láska je totiž vzťah – a jedine takto môže Boh naozaj 
BYŤ láskou, od večnosti, sám v sebe! 

„Toto je katolícka viera: uctievať jedného Boha v  
Trojici, Trojicu v Jednote, bez zmätenia osôb a 
delenia  podstaty: lebo iná je Osoba Otca, iná Osoba 
Syna a iná Osoba  Ducha Svätého, ale božstvo Otca, 
Syna a Ducha Svätého je  jedno, patrí im rovnaká 
sláva a rovnako večná je aj ich  veleba.“ 

(Sv. Atanáz, 3. – 4. storočie) 
 

„My pevne veríme a úprimne vyznávame, že je iba 
jeden  pravý Boh, večný a nesmierny, 
nepochopiteľný, všemohúci  a nevyjadriteľný, Otec, 
Syn a Duch Svätý: tri osoby, ale  jedna existencia, 
jedna podstata a absolútne jednotná  prirodzenosť.“ 

(IV. lateránsky koncil, 1215) 



„Kto je rovný tebe medzi bohmi, Pane, kto je rovný 
tebe, čo vynikáš svätosťou?“  

(Ex 15,11 SSV) 

„V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána 
sedieť na vysokom a vznešenom tróne; … Nad ním 
stáli serafíni; … A jeden druhému volal: "Svätý, 
svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho 
slávy.““  

(Iz 6,1-3 SSV) 

Svätosť, svätý (hebr. kadoš) – od slova 

kadaša, odrezať, oddeliť. 

V Biblii vyjadruje Božiu vlastnosť, ktorej znakmi je: 
• Úplná odlišnosť a nepodobnosť Boha v porovnaní so 
svetom 
• a to v zmysle úplnej novosti, inakosti, vyvýšenosti a 
jasu, ktoré vzbudzujú v človekovi bázeň 

(porov. Adolf Novotný, Biblický slovník) 



„Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej 
tmy. “ 

(1Jn 1,5 SSV) 

100% dobra, 
dokonalosti, 
svetla; 
 
000% zla, 
pokrútenosti, 
temnoty… 

Každé ZLO je vo svojej 
podstate aktom 
SEBECTVA, kedy 
uprednostňujem seba 
pred iným. 

VRAŽDA: obetujem život iného kvôli svojim 
záujmom; 
KRÁDEŽ: privlastním si majetok na úkor 
iného; 
LOŽ: podvediem iného, aby som tým sebe 
prospel 
atď. 

Každé DOBRO je vo 
svojej podstate aktom 
LÁSKY, kedy konám 
nezištne v prospech 
iného. 

CHARITA: obetujem svoj čas a peniaze, aby 
pomohol inému; 
ČESTNOSŤ: oželiem svoj prospech, ale 
neublížim a nepodrazím iného; 
POCTIVOSŤ: aj za cenu námahy odvediem 
primeranú prácu, aby som nepoškodil 
zamestnávateľa, ktorý ma za ňu platí; 

BOH JE DOKONALE DOBRÝ (SVÄTÝ) PRÁVE PRETO, ŽE JE 
DOKONALOU LÁSKOU  

A JE TEDA DOKONALE NESEBECKÝ. 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



„Chceš azda vystihnúť Božiu podstatu, obsiahnuť 
dokonalosť Všemohúceho?“  

(Job 11,7 SSV) 

„Skalou je: dokonalé je jeho dielo, lebo všetky jeho 
cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, 
spravodlivý je a priamy.“ 

(Dt 32,4 SSV) 

Dokonalosť (hebr. taklít) – dovŕšenosť, 

perfektnosť, ale aj extrémnosť. 

• Toto slovo výborne dopĺňa pojem „svätý“ a ešte viac 
poukazuje na dôvod, prečo je Boh úplne nepodobný 
svetu a úplne od sveta odlišný, oddelený a iný: 

• Je ním Božia bezchybnosť a dokonalosť. 
(porov. Adolf Novotný, Biblický slovník) 



Aj dokonalosť je ovocím 
LÁSKY: 

• KVÔLI SEBE by Bohu 
(človeku) možno stačila aj 
priemernosť: „Mne to stačí,  
ja som skromný, ja viac 
nepotrebujem…“ 

• ALE LÁSKA sa s 
priemernosťou neuspokojí, 
vždy túži dať to najlepšie, čo 
je v jej moci! 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



„Zvelebený je Pán, 
náš Boh, ktorý 
stvoril nebo i 
zem.“   

(Judit 13,18 SSV) 

Božia túžba deliť sa so 
sebou samým sa 
neobmedzila iba na 
Neho, ale prejavila sa aj 
v stvorení sveta a 
človeka, s ktorým chce 
Boh zdieľať samého 
seba. 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

• LÁSKA = transcendencia 

• SVÄTOSŤ = sebaaktualizácia 

• STVORITEĽSTVO = oboje 
dohromady 

Podľa toho, čo vieme, 
je takýto život ten 

najblaženejší možný. 



„Nekonečne 
dokonalý a 
sám v sebe 
blažený 
Boh…“ 

(KKC 1) 

Božia blaženosť pramení práve z tohto Trojičného spoločenstva 
lásky, kde každá osoba: 
• sa nekonečne a do krajnosti daruje a je nekonečne a do 
krajnosti obdarovaná; 
• bezvýhradne a bezpodmienečne prijíma ostatné osoby a je 
rovnako bezvýhradne a bezpodmienečne prijímaná; 
• v dokonalej svätosti a dokonalosti, dokonalom súzvuku, 
harmónii, jednote, porozumení, zdieľaní všetkého! 

BOH OTEC 

• miluje a je milovaný 

• dáva v láske celého seba 
a je súčasne rovnako 
obdarovaný Synom a 
Duchom 

• a súčasne s Duchom 
zdieľa lásku k Synovi a so 
Synom lásku k Duchu. 

BOH SYN 

• miluje a je milovaný 

• dáva v láske celého seba 
a je súčasne rovnako 
obdarovaný Otcom a 
Duchom 

• a súčasne s Duchom 
zdieľa lásku k Otcovi a s 
Otcom lásku k Duchu. 

BOH DUCH SVÄTÝ 

• miluje a je milovaný 

• dáva v láske celého seba 
a je súčasne rovnako 
obdarovaný Otcom a 
Synom 

• a súčasne s Otcom zdieľa 
lásku k Synovi a so Synom 
lásku k Otcovi. 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



„V KRISTOVI“ 
(časť 3.) 



? 

A ako to 
súvisí so 
spásou? 



poďme na to logicky a od samého začiatku! 

BOH JE LÁSKA. 
DOKONALÁ, ÚPLNÁ, 
NAJLEPŠIA A NAJVÄČŠIA 
MOŽNÁ LÁSKA. 

Je to tak? 



poďme na to logicky a od samého začiatku! 

ČO JE TO  
LÁSKA? 
čo v praxi znamená:  
milovať niekoho?  
čo robí lásku láskou? 



poďme na to logicky a od samého začiatku! 

LÁSKA – to je, keď… 

Záväzok, v ktorom samých seba darujeme 
milovanému s cieľom pomôcť mu stať sa 

najlepším možným. 



poďme na to logicky a od samého začiatku! 

ak je Boh najväčšou možnou láskou a 
takto miluje človeka…: 

ČO NAJVÄČŠIE MÔŽE 
BOH ČLOVEKOVI 
DAROVAŤ? 



„Nekonečne dokonalý a 
sám v sebe blažený Boh 
podľa číro dobrotivého 
rozhodnutia slobodne 
stvoril človeka, aby mu 
dal účasť na svojom 
blaženom živote.“ 

(KKC 1, 1. veta) 



„Bůh nechtěl stvořit živou loutku, svoji věc, ani 
šťastného a poslušného živočicha, ale bytosti 
„k svému obrazu a nám podobné" (Gn 1,26). 
Chtěl stvořit boha, jak říká Písmo: „řekl jsem, 
jste bohové" (Žl 82,6). Tuto větu pak přejímá 
Ježíš ve své odpovědi Židům: „Což nestojí ve 
vašem Zákoně: řekl jsem, jste bohové?" (J 
10,34). Bůh nemůže potřebovat povolné 
otroky. Bůh chtěl stvořit bytosti schopné 
podílet se na jeho životě ve Trojici, na radosti 
tří tvořících osob této svaté Jednoty … 
podobná jemu, nestvořenému Tvůrci, a hodná 
podílet se na jeho životě a jeho radosti.“ 

(Claude Tresmontant, filozof) 



„… aby sa človek spojil s Božím Slovom (= 
Kristom) a bol prijatý za syna, a tak sa stal Božím 
synom. Lebo inak sme nemohli získať  
neporušiteľnosť a nesmrteľnosť, iba tak, že sme 
boli pripojení k neporušiteľnosti a nesmrteľnosti.“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie) 

„Mám byť s Kristom pochovaný a s Kristom vstať 
z mŕtvych, mám byť Kristovým spoludedičom, 
stať sa Božím synom, a tak samým Bohom.“  

(Sv. Gregor Naziánsky, 4. storočie) 

„Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – 
prijíma ten, kto je milosťou zbožšťovaný.“  

(Sv. Maxim Vyznávač, 6. storočie) 

HOVORÍ SA TOMU 
ZBOŽŠTENIE 

„Boh sa stal človekom preto,  
aby sa človek mohol stať Bohom!“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie) 



„Boh sa stal človekom preto,  
aby sa človek mohol stať Bohom!“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie) 

HOVORÍ SA TOMU 
ZBOŽŠTENIE 



„… aby sa človek spojil s Božím Slovom a bol prijatý za syna, a tak 
sa stal Božím synom. Lebo inak sme nemohli získať  neporušiteľnosť 
a nesmrteľnosť, iba tak, že sme boli pripojení k neporušiteľnosti a 
nesmrteľnosti.“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie)  

„Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím je Kristus svojou 
prirodzenosťou. 

(Sv. Ján Damascénsky, 7. storočie)  

• Človek sa nestáva „iným bohom“ vedľa „Boha 
JHWH“. Nie je to nakoniec ani možné… 
• Vstupuje však do bytostnej jednoty s Bohom, 
v ktorej má účasť a podiel na všetkom tom, čím 
Boh je, čo má a čo žije.  

Stáva sa jeden s 
Bohom. 

„Ostaňte vo mne a ja vo vás. 
… 5 Ja som vinič, vy ste 
ratolesti. Kto ostáva vo mne a 
ja v ňom, prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa nemôžete nič 
urobiť.  6 Ak niekto neostane 
vo mne, vyhodia ho von ako 
ratolesť a uschne.“ 

(Jn 15,4-6 SSV) 



„… aby sa človek spojil s Božím Slovom a bol prijatý za syna, a tak 
sa stal Božím synom. Lebo inak sme nemohli získať  neporušiteľnosť 
a nesmrteľnosť, iba tak, že sme boli pripojení k neporušiteľnosti a 
nesmrteľnosti.“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie)  

„Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím je Kristus svojou 
prirodzenosťou. 

(Sv. Ján Damascénsky, 7. storočie)  

• Človek sa nestáva „iným bohom“ vedľa „Boha 
JHWH“. Nie je to nakoniec ani možné… 
• Vstupuje však do bytostnej jednoty s Bohom, 
v ktorej má účasť a podiel na všetkom tom, čím 
Boh je, čo má a čo žije.  

Stáva sa jeden s 
Bohom. 

„Ostaňte vo mne a ja vo vás. 
… 5 Ja som vinič, vy ste 
ratolesti. Kto ostáva vo mne a 
ja v ňom, prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa nemôžete nič 
urobiť.  6 Ak niekto neostane 
vo mne, vyhodia ho von ako 
ratolesť a uschne.“ 

(Jn 15,4-6 SSV) 

Je to rovnaký princíp, ako keď si kráľ 
berie svoju manželku: 
• Aj ona sa stáva kráľovnou, 
• ale nie preto, že má nejaké 
svoje kráľovstvo, 
• ale preto, že získava „účasť“ 
na dôstojnosti, moci a 
kráľovskej hodnosti svojho 
manžela, s ktorým sa v 
manželstve zjednotila! 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



„Boh sa stal človekom preto,  
aby sa človek mohol stať Bohom!“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie) 

ak je to tak… 
kto je teda 
potom kresťan? 



„Boh sa stal človekom preto,  
aby sa človek mohol stať Bohom!“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie) 

Kresťan je človek, ktorý 
prijal toto Božie 

pozvanie a rozhodol sa 
stať bohom v Bohu!  



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

TRANSCENDENCIA: Slúžim 
samotnému Bohu, milujem Ho a On 
mňa – a naše spoločné dielo pretrvá 
doslova naveky! 

SEBAAKTUALIZÁCIA: v sile Božej moci 
môžem byť svätý, dokonalý, úplne 
najlepší možný, ako sám Boh! 

DÔLEŽITOSŤ: Som milovaným, 
vzácnym synom (dcérou) samého 
Boha, Boh sám za mňa dal život, tak 
ma miluje! 

ZDIEĽANIE: Toto všetko môžem 
zdieľať v rodine Cirkvi a spoločne sa 
tak radovať a tešiť z tejto nádhernej 
reality! 



„Boh sa stal človekom preto,  
aby sa človek mohol stať Bohom!“ 

(Sv. Irenej z Lyonu, 2. storočie) 

Celé kresťanstvo by sme mohli 
zhrnúť do troch krokov: 

• VERÍŠ Bohu, že aj Ty môžeš 
byť ako Boh? 

• CHCEŠ byť ako Boh? 

• BUĎ ako Boh! 



ZÁKON PODOBNOSTI 
Ak chcem byť ako Boh, 
musím byť ako Boh. 

Ak chcem žiť ako Boh, 
musím žiť ako Boh. 

Kresťan je učeník, ktorý sa 
od Boha učí vo všetkom 
byť a žiť ako Boh. 



ZÁKON PODOBNOSTI 
Ak chcem byť ako Boh, 
musím byť ako Boh. 

Ak chcem žiť ako Boh, 
musím žiť ako Boh. 

Kresťan je učeník, ktorý sa 
od Boha učí vo všetkom 
byť a žiť ako Boh. 



ZÁKON IDENTITY 
Byť ako Boh znamená 
skutočne takým BYŤ. 

Nestačí niečo dodržiavať, konať, 
praktikovať, niekam, chodiť… 

Musím byť ako Boh celým 
svojim bytím, celým svojim 
myslením, postojmi, 
všetkým, čím som a čo 
mám! 



ZÁKON VÝLUČNOSTI 
Naraz môžem mať len 
jednu identitu. 

Naraz môžem žiť len jeden 
život. 

Nemôžem súčasne byť i 
nebyť ako Boh, žiť i nežiť 
ako Boh! 



ZÁKON SMRTI A ZNOVUZRODENIA 

Ak chcem byť ako Boh, musím najprv 
zomrieť svojej doterajšej identite a 
osvojiť si novú identitu Božieho syna 
(dcéry) 

Ak chcem žiť ako Boh, musím najprv 
zomrieť svojmu doterajšiemu 
spôsobu života a potom si osvojiť 
nový, Boží životný štýl. 



ZÁKON DUCHA SVÄTÉHO 
Podobnosť s Bohom ešte 
nie je zbožštenie. 

Podobnosť nám ale 
umožňuje JEDNOTU s 
Bohom, kedy sa s Bohom 
stávame jedno a účasťou 
na Bohu sa aj sami 
stávame Bohom! To sa deje 
prijatím Ducha Svätého. 



ZÁKON DUCHA SVÄTÉHO 

„Byť JEDNO S KRISTOM (= BOHOM)“ totiž nie je niečo 
abstraktné, ale niečo veľmi konkrétne – a vyžaduje to 
naozaj OPRAVDIVÉ ZJEDNOTENIE sa s Kristom: 
• Byť s Kristom ZAJEDNO s Jeho myslením…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO s Jeho postojmi…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO s Jeho hodnotami…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO s Jeho túžbami…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO s Jeho cieľmi…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO s Jeho konaním…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO s Jeho životom…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO v Jeho vzťahoch…; 
• Byť s Kristom ZAJEDNO VO VŠETKOM! 

Celé doterajšie úsilie podobať sa Bohu malo 
zmysel v tomto: aby nám „podobnosť“ 
umožnila opravdivú „jednotu“ s Bohom a 
tým ÚČASŤ NA BOHU – zbožštenie sa! 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 




