
1  Peter Vajda, NKZ BA 5/5/2019 

 

Medzi znovuzrodením a oslávením tela (časť 2) 
Už (raz a navždy, definitívne) – ešte nie (dokončene, v plnosti) 

 

A že ste synovia, poslal Boh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! (Galatským 4:6) 
… aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo… (Rímskym 8:23) 

 

REKAPITULÁCIA 
 

Už minule sme načrtli, že sú aspekty nášho spasenia, ktoré dostávame takpovediac „nadvakrát“ – 
v momente uverenia v evanjelium, uverenia v Ježiša Krista (spasiteľnou živou vierou) ich dostávame 
definitívne, raz a navždy, a predsa ich nedostávame ešte v plnosti, pretože sa očakáva ich definitívne 
naplnenie či zavŕšenie pri druhom príchode Krista, keď bude vykúpené aj naše telo. Toto napätie medzi 
tým, že tieto aspekty spásy z jednej strany už máme raz a navždy a definitívne, a že je dokonca isté, že ich 
máme v úplnosti (vlastníme ich celé, ale ešte sa nezrealizovali v úplnosti), čo sa však vyplní až ako budúca 
udalosť pri vykúpení tela, vytvára aj reálne, skutočné napätie v našom živote – Lebo telo žiada proti Duchu 
a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli (Galatským 5:17). 
Pozrime sa na to aj z pohľadu dvoch zložiek nášho spasenia: 
 

Ospravedlnenie 
Ospravedlnenie rieši naše postavenie – postavenie pred Bohom ako spravodlivým Sudcom. Ospravedlnení 
sme raz a navždy a definitívne. Ospravedlnenie nemá žiadnu zložku, ktorá by očakávala budúce naplnenie 
či zavŕšenie. Ospravedlnenie je zavŕšené v momente nášho uverenia. Nie je „nadvakrát“. V ospravedlnení  
sú naše hriechy a vina počítané Kristovi a Kristova spravodlivosť je počítaná nám. Nie je nič, čo by sa 
k ospravedlneniu dalo doplniť v budúcnosti. 
 

Premena 
Ospravedlnenie nerieši náš stav, nerieši našu padlú prirodzenosť. Ak máme byť spasení, musíme byť okrem 
ospravedlnenia aj premenení. Premenení zo starého človeka na nového (na nové stvorenie). Premenení zo 
stavu „mŕtvy vo svojich hriechoch a previneniach a v neobrezanosti svojho tela“ do stavu „živý Bohu, 
oživený, vzkriesený, majúci Ducha“. Premenený zo stavu „telesný, v tele, chodiaci podľa tela“ do stavu 
„duchovný, nie v tele ale v Duchu, chodiaci podľa Ducha“. O tomto sme už hovorili podrobne. Avšak tu 
vstupuje do toho všetkého skutočnosť, že mnohé aspekty tejto premeny máme „nadvakrát“:  

 

pri uverení v evanjelium: už, raz a navždy, definitívne, 
avšak až pri oslávení, čiže pri vzkriesení tela: zavŕšene, v plnosti 

 

Medzi našim uverením (znovuzrodením) a oslávením (vykúpením tela) žijeme život v napätí medzi tým, že 
mnohé aspekty našej premeny máme už, definitívne a raz a navždy a zároveň o tých istých aspektoch platí, 
že ich ešte nemáme (v tom zmysle, že ich ešte nemáme v plnosti, nie sú ešte zavŕšené). A na túto vec sa 
ideme pozrieť podrobnejšie a do hĺbky: 
 

VZKRIESENIE – UŽ SME VZKRIESENÍ (RAZ A NAVŽDY) A BUDEME VZKRIESENÍ (OSLÁVENÍ) 
 

O vzkriesení sme už podrobne hovorili minule, teraz si to len pripomenieme. Ak sme uverili v Krista, tak už 
sme (raz a navždy) spolu s ním vzkriesení (Ef 2:6), už sme (raz a navždy) spolu s ním oživení (Ef 2:5), spolu 
s Kristom už sme (raz a navždy) 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). Jedna vec nám však ešte chýba, čaká nás až v budúcnosti, ešte ju nemáme: oslávenie. 
Vzkriesenie z mŕtvych, kedy bude vykúpené naše telo, kedy dostaneme nové nebeské, čiže duchovné telo 
leží pred nami ako budúca udalosť. Vzkriesenie z mŕtvych sa seje v porušenom nevykúpenom zemskom tele 
(duševné zmyselné telo), zavŕšené bude vykúpením tela a oslávením v novom neporušiteľnom nebeskom 
tele (duchovné telo) (1.Korintským 15:42–44). 
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VYKÚPENIE – UŽ SME VYKÚPENÍ (RAZ A NAVŽDY) A BUDEME VYKÚPENÍ 
 

Aj o vykúpení sme hovorili už minule, len si pripomeňme. Ak sme uverili (živou spasiteľnou vierou) v Krista, 
tak už sme vykúpení: (Ef 1:7 aj Kol 1:14: v ktorom (Kristovi) máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie 
hriechov. Vykúpení sme raz a navždy (definitívne), pozri aj 1.Peter 1:18. Dôkazom nášho vykúpenia je 
závdavok Ducha. 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. Práve preto sme Duchom 
zapečatení, práve preto Duch predstavuje závdavok na zaistenie tejto kúpnej transakcie: „… zapečatení ste 
Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého 
vlastníctva, na chválu jeho slávy“ (Ef 1:13–14), „A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste 
zapečatení ku dňu vykúpenia“ (Ef 4:30). Deň vykúpenia je budúci deň, kedy sa zavŕši naše vykúpenie. Pečať 
a závdavok Ducha robí naše vykúpenie istým a bezpečným.  
 

Vyzliekli sme starého človeka (je ukrižovaný), a predsa ho musíme vyzliekať 
Starý človek je ukrižovaný už raz a navždy (Rim 6:6):  „vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný…“ 
Vyzliekli sme starého človeka raz a navždy (Kol 3:9):  „…, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami“ 
Príkaz vyzliekať starého človeka (Ef 4:22): „aby ste zložili podľa drievneho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho 
starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach“ 
Príkaz vyzliecť či vyzliekať starého človeka prikazuje neklamať (Ef 4:25), nezotrvávať v hneve čo by bol 
hriech (26), nedávať priestor diablovi (27), nekradnúť (28), nehovoriť mrzké slová (29), nezarmucovať 
Svätého Ducha (30), vyzliekať horkosť, prchkosť, hnev, krik, rúhanie, nešľachetnosť a čokoľvek zlé (31). 

 

Starý človek je vyzlečený: už, raz a navždy, definitívne, 
Avšak do času vykúpenia tela je nutné ho neustále vyzliekať 

 

Obliekli sme Krista, obliekli sme nového človeka, a predsa ho musíme obliekať 
Obliekli sme Krista raz a navždy (Gal 3:27): „Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli“. 
Obliekli sme nového človeka raz a navždy: (Kol 3:10) 
Sme nové stvorenie raz a navždy (2.Kor 5:17): „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne 
pominulo, hľa, všetko je nové“ 
Príkaz obliecť nového človeka (Ef 4:24): „a obliekli si (a aby ste si obliekli) nového človeka, stvoreného podľa  
      Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ 
Príkaz obliecť či obliekať nového človeka prikazuje obnoviť sa v duchu svojej mysle (Ef 4:23), hovoriť len 
pravdu (25), pracovať a z plodov svojej práce aj pomáhať núdznym (28), hovoriť dobré slová, Božie pravdy, 
aby bola sprostredkovávaná milosť počúvajúcim (29), byť si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, 
odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil nám (32). 
Príkaz obliecť či obliekať nového človeka prikazuje (Kol 3:12–17): A tak si oblečte ako vyvolení Boží, svätí a 
milovaní srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť znášajúc jeden druhého a 
odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ale nad to nado všetko 
oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v 
jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti; učiaci a napomínajúci sa 
žalmami, hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte 

slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho. A ďalej pokračuje 
prikázanie o obliekaní nového človeka prikázaniami (Kol 3:18 – 4:6) o žene a mužovi v manželstve, 
o výchove detí a vzťahu rodičov k deťom a detí k rodičom, o vzťahoch podriadený–nadriadený, 
o spravodlivej mzde, o modlitbe a ďakovaní, a o reči (o hovorení správnych slov). 
 

Nový človek je nové stvorenie, ktorého stvoril Boh keď nás znovuzrodil. 
Obliekli sme ho keď sme dostali Kristovho Ducha. Nový človek sa obnovuje. 

„a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril“ (Kol 3:10) 
 

Nový človek je oblečený: už, raz a navždy, definitívne, 
Avšak do času vykúpenia tela sa potrebuje obnovovať – tým že ho neustále obliekame 


