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Medzi znovuzrodením a oslávením tela (časť 1) 
Spasenie v nádeji a vykúpenie tela 

 

Rímskym 8:22–25 
Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí ako v pôrode až doteraz. 

No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe,  
očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. 

Lebo sme spasení v nádeji.  
Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? 

Ale ak sa nadejeme na to, čoho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti. 
 

Úvod 
Položím vám dôležitú otázku: Ak sme uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, tak sme spasení, 
alebo budeme spasení? Je o našom spasení definitívne (raz a navždy) rozhodnuté, alebo je to niečo, o čom 
sa rozhodne v budúcnosti? Podobná otázka znie: Už sme vzkriesení, alebo len budeme vzkriesení? 
 

VZKRIESENIE – SME VZKRIESENÍ A BUDEME VZKRIESENÍ 
 

(čítaj Efezským 2:4–8) Ak sme uverili v Krista, tak sme spolu s ním vzkriesení (Ef 2:6), spolu s ním oživení 
(Ef 2:5), spolu s Kristom sme vstali z mŕtvych (Kol 2:12). Toto vzkriesenie máme raz a navždy (definitívne) 
vďaka prvotine Ducha (Rim 8:23), vďaka zapečateniu Duchom (2.K 1:22) a vďaka závdavku Ducha (2.K 5:5). 
 

už sme vzkriesení raz a navždy (definitívne) avšak vzkriesenie ešte nie je zavŕšené, ešte nie je úplné 
 

Avšak je ešte vzkriesenie, ktoré leží pred nami, ktoré ešte nemáme, predstavuje budúcu udalosť. Ešte 
musíme zomrieť, čakať u Pána na vzkriesenie, byť vzkriesení do života, dostať nové nebeské (duchovné) 
oslávené telo. Pri druhom príchode Pána, v deň Hospodinov, sa v konkrétnej eschatologickej udalosti 
(Zj 20:5–6) – pri prvom vzkriesení (vzkriesení spravodlivých do života) –  udeje naše vzkriesenie, pri ktorom 
dostaneme nové oslávené (nebeské/duchovné) telo (čítaj 1.K 15:35,40–54). 
 

(1.Korintským 15:42–44) Tak aj vzkriesenie mŕtvych.  
Seje sa (sme vzkriesení) v porušenosti (zemské telo),  

vstane (budeme vzkriesení) v neporušiteľnosti (nebeské telo); 
seje sa (sme vzkriesení) v nečesti (zemské telo),  

vstane (budeme vzkriesení) v sláve (oslávené nebeské telo);  
seje sa (sme vzkriesení) v slabosti (zemské nevykúpené telo),  

vstane v moci (oslávené nebeské telo); 
seje sa duševné telo zmyselné, vstane duchovné telo (oslávené nebeské telo).  

(Ak) je duševné telo, je i duchovné telo 
 

VYKÚPENIE TELA 
 

Ak sme uverili (živou spasiteľnou vierou) v Krista, tak sme boli vykúpení. Vykúpení sme raz a navždy 
(definitívne). Dôkazom nášho vykúpenia je závdavok Ducha. Závdavok sa používa pri kúpe, pri 
nadobudnutí. Naše vykúpenie, ktoré je definitívne a isté (bezpečné), ale ešte nie je zavŕšené. Čakáme na 
vykúpenie tela (Rim 8:23). Vykúpenie tela sa udeje pri vstaní z mŕtvych (prvé vzkriesenie), kedy naše 
duševné zmyselné zemské telo bude zamenené za duchovné nebeské telo. Vzkriesenie z mŕtvych „sa seje“ 
v tele, ktoré nemôže vojsť do večného života: „Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť 
kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti“ (1.K 15:50). Vykúpenie nášho tela znamená 
naše oslávenie. Našim oslávením, čiže vykúpením tela, sa završuje naše spasenie: „A vieme, že tým, ktorí 
milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Lebo ktorých 
predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými 
bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, 
tých aj oslávil“ (Rímskym 8:28). 
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SPASENIE – SME SPASENÍ A BUDEME SPASENÍ 
 

Ak sme uverili (živou spasiteľnou vierou) v Krista, tak sme spasení. Spasení sme raz a navždy (definitívne). 
Už pri uverení sme prešli zo smrti do života a je isté, že neprídeme na súd/odsúdenie (Ján 5:24). Od 
uverenia máme bezpečnú istotu, že máme večný život (Ján 3:36, 5:24, 6:47). A predsa Písmo hovorí 
o našom spasení aj ako o budúcej udalosti (Rímskym 5:10): 
 

Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho Syna,  
tak je o mnoho istejšie, že súc zmierení budeme spasení jeho životom 

 

už sme spasení raz a navždy (definitívne) ale ešte nie je spasenie zavŕšené, ešte nie je úplné 
 

Keď Písmo hovorí o tom, že budeme spasení, tak má na mysli zavŕšenie, dokončenie našej spásy v zmysle 
vykúpenia tela, v zmysle nášho oslávenia. Je veľmi dôležité aby sme toto správne uchopili. Správne 
pochopenie totiž povedie k správnemu postoju ako žiť svoj život medzi uverením v Krista (ospravedlnením 
a znovuzrodením) a svojou fyzickou/telesnou smrťou či prípadne vychvátením (čokoľvek príde skôr). Tým 
správnym chápaním je to, že sme spasení v nádeji. Náš život ako spasených (s prvotinou Ducha) avšak 
v nevykúpenom tele je život vzdychania samých v sebe, pretože nevykúpené telo robí šarapatu (Rím 8:23): 
„No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, 
vykúpenie svojho tela“. Náš život ako „spasených v nádeji“ je život očakávania. Očakávame druhý Kristov 
príchod, očakávame zavŕšenie nášho synovstva, očakávame vykúpenie tela. Život v očakávaní, spasenie 
v nádeji pôsobí trpezlivosť, pričom Duch pomáha našim slabostiam, a pričom všetko nám spolu pôsobí na 
dobré (ak Boha milujeme), pretože sa všetko deje podľa Božej zvrchovanej vôle (Rímskym 8:23–28). 
 

DVE ZLOŽKY SPASENIA (OSPRAVEDLNENIE A PREMENA) – UŽ (RAZ A NAVŽDY) VS EŠTE NIE (OČAKÁVAME) 
 

Ako sa toto spasenie „nadvakrát“ (sme spasení raz a navždy vs budeme spasení) premieta do dvoch zložiek 
spásy, o ktorých sme už hovorili? Prvou zložkou spásy je ospravedlnenie, ktoré rieši našu vinu a postavenie 
(postavenie pred Bohom a pred súdom: spravodlivý vs nespravodlivý). Ospravedlnenie je raz a navždy. Je 
definitívne. Je celé a dokončené (definitívne vybavené) v momente spasiteľného uverenia. Nemá žiadnu 
budúcu zložku, ktorou by sa zavŕšilo. Naopak mnohé aspekty našej premeny zo starého človeka na nové 
stvorenie (nového človeka) sú „nadvakrát“ (už: definitívne raz a navždy, avšak ešte nie: v úplnosti 
a dokončene) ako sme o tom hovorili už vyššie a budeme hovoriť aj nabudúce. 
 


