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Medzi znovuzrodením a oslávením (časť 4) 
Už (raz a navždy, definitívne) – ešte nie (dokončene, v plnosti) 

Vytrhnutie z tela smrti 
 

Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?! 
Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja, ten istý,  

slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu (Rímskym 7:24–25) 
 
Aby sme mohli byť spasení, zachránení pre večný vzťah s Bohom, musíme byť „vytrhnutí z tela smrti“. Aj 
túto zložku spásy máme skrze Ježiša Krista. Ak sme v Kristovi, sme vytrhnutí z tela smrti. Aj toto vytrhnutie 
z tela smrti máme nadvakrát: už (rozhodujúco, raz a navždy) pri uverení v evanjelium, a aj ešte nie, pretože 
telo ešte nie je vykúpené. 
 

Ak by sme nedostali darom Svätého Ducha, telom by sme slúžili zákonu hriechu, cele. Preto je darovanie 
Ducha absolútne nevyhnutné pre našu spásu.  
 

Rímskym 8:1–2  A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa 
tela, ale podľa Ducha. Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti 
 

Ak sme spasiteľne uverili evanjeliu, sme v Kristovi. Ak sme v Kristovi, máme jeho Ducha. Kristov Duch v nás 
trvale prebýva. Ak máme Kristovho Ducha, žijeme „zákon Ducha života“. Kde je Duch, tam je život, tam je 
sloboda. Ak máme Ducha, sme oslobodení od zákona hriechu a smrti. Už viacej neslúžime zákonu hriechu. 
Sme vytrhnutí z tela smrti. Táto zmena je skutočná a definitívna, stala sa raz a navždy. 
 

O ospravedlnení z viery samotnej vieme, že vďaka ospravedlneniu už pre nás niet viac odsúdenia. Ale Rim 
8:1 sa na to  pozerá z iného uhla: Nieto už pre nás nijakého odsúdenia preto, lebo nechodíme podľa tela, 
ale chodíme podľa Ducha. Naša vnútorná premena je pre spásu rovnako dôležitá ako ospravedlnenie. Aj 
vďaka vnútornej premene niet pre nás už viac žiadneho odsúdenia. Bez vnútornej premeny by to o nás 
neplatilo. 
 

Ak nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha, tak je naplnené právo zákona v nás (8:4). Je to tak preto, lebo 
sme v Kristovi a „Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh pošlúc 
svojho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele“ (8:3). 
 

Ak sme spasiteľne uverili evanjeliu, sme v Kristovi a máme jeho Ducha, a 
Nie sme v tele, ale sme v Duchu, nechodíme podľa tela ale chodíme podľa ducha, 

nemáme myseľ tela, ale máme myseľ Ducha 
Táto premena sa udiala definitívne (raz a navždy) 

 

Súčasťou tejto našej vnútornej premeny je aj: 
 Už viac nemyslíme na veci tela, ale myslíme na veci Ducha (8:5) 
 Už viac nemáme myseľ tela (myseľ tela je smrť), ale máme myseľ Ducha  

(myseľ Ducha je život a pokoj) (8:6) 
 Už viac nie sme nepriatelia Boží a priestupníci zákona (pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti 

Bohu a nepodriaďuje sa zákonu Božiemu) 
 

 Ak máme Ducha Kristovho, tak nielenže sme v Kristovi, ale aj Kristus je v nás (8:10). 
 Ak v nás prebýva Kristov Duch, máme istotu budúceho vzkriesenia a vykúpenia tela pri druhom 

príchode Krista (8:11). 
 

Táto premena sa udiala raz a navždy (rozhodujúco), ale ešte nie je zavŕšená, kým telo nie je vykúpené 
 

Z tela smrti sme už síce vytrhnutí raz a navždy (definitívne/rozhodujúco), avšak toto vytrhnutie ešte nie je 
zavŕšené, ešte nie je dokončené, pretože telo ešte nie je vykúpené. 
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A to je dôvod, prečo musíme žiť nasledovné prikázania a varovania: 
 

Príkaz nežiť podľa tela: 
Rímskym 8:12  A tak teda, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. (táto možnosť nám ale hrozí) 
Varovanie: 
Rímskym 8:13  Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. 
 
Keby skutočnosť, že už nie sme v tele a že už nechodíme podľa tela znamenala, že hriešnosť a telesnosť 
prebývajúca v našom tele už nič nezmôže a nemôže nám už nijako uškodiť, potom by takéto prikázania 
a takéto varovania nedávali žiaden zmysel. Medzi znovuzrodením a vykúpením tela sme v stave, kedy síce 
sme rozhodujúco a navždy vytrhnutí z tela hriechu a smrti, avšak nevykúpené telo stále ešte žiada proti 
Duchu, a preto život znovuzrodeného Božieho dieťaťa bude charakterizovaný týmto antagonizmom 
a týmto bojom: 
 

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) 

 

Príkaz: Choďte Duchom (a výsledok:) a nevykonáte žiadosti tela (Galatským 5:16) (keď je to na 100 %) 
 

Príkaz: Ducha neuhášajte (1 Tesalonickým 5:19) 
 
Každý človek, ktorý žije podľa tela, zomrie (a zahynie naveky)(Rim 8:).  
Žiaden človek, ktorý robí skutky tela, nebude dediť Božieho kráľovstva (Galatským 5:21) 
 

Chodiť podľa Ducha znamená Duchom mŕtviť skutky tela (Rim 8:13) 
Chodiť podľa Ducha znamená byť vedený Duchom (Galatským 5:18) 

 

A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, 
čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstvá, 
hodovania a tomu podobné, … (Galatským 5:19–21) 
 
Náš stav musí byť principiálne (méta je 100 %) kompatibilný s našim postavením: 
(Galatským 5:24) A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami (keď je to na 100 %) 
(Rímskym 6:6  vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej 
pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu.) 
 

ZÁVER 
 

Aby sme sa stali Božími deťmi, dedičmi Božieho kráľovstva a večného života, 
Musela sa nám udiať rozhodujúca a skutočná premena že nie sme viac v tele, ale sme v Duchu, 

že už viac nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa Ducha. 
To, že sa takáto premena s nami udiala bude potvrdené tým, bude sa poznať podľa toho, 

že Duchom mŕtvime skutky tela, že sme vedení Duchom, že Duchom chodíme. 

 
Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme (Galatským 5:25) 

Peter Vajda 


