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Život podľa zákona alebo podľa Ducha? 
 
Už ste niekedy počuli od iných kresťanov výčitku, že my ako adventisti kladieme malý dôraz na 
Svätého Ducha? Že o ňom málo hovoríme, málo kážeme ...  
Chcem dnes hovoriť práve o tejto téme. Myslím si totiž, že táto výčitka je oprávnená, a chcem hovoriť 
o tom, čo je toho príčinou. 
 
Viete, že existujú dva názory na to, ako môže byť človek spasený – z viery, alebo zo skutkov. 
Ako adventisti sa jednoznačne hlásime k tomu, že sme spasení jedine vierou. A to je správne, 
spasenie z viery je hlavné posolstvo nového zákona. Znamená to, že človek túžiaci po spasení, po 
večnom živote, si nemusí toto svoje spasenie nijako zaslúžiť, dodržiavať nejaké pravidlá, aby bol 
Bohom posúdený ako vyhovujúci. 
To, čo sa od človeka očakáva, je len to, že si uvedomí, že kvôli svojim hriechom je odsúdený na 
smrť, a že uverí tomu, že je spasený zadarmo, milosťou, bez ohľadu na to, aký zlý bol jeho 
predchádzajúci život.  
 
Na potvrdenie prečítam len dva novozákonné texty z pera apoštola Pavla, ktorý bol Ježišom 
poverený hlásať túto skvelú správu hlavne medzi nežidmi, pohanmi.  
Čo teda hovorí Pavel o spasení z viery a nie zo skutkov? 
 
Rim 3,28  Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. 
 
Gal 2,16  však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v 
Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a 
nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. 
 
To sú asi také najznámejšie texty o spasení z viery, ktoré ste už iste mnohokrát počuli alebo čítali. 
 
Môžeme teda smelo veriť tomu, že Boh dáva človeku večný život z milosti, na základe viery, bez 
ohľadu na to, aký hriešny je, čo všetko napáchal a čo všetko dodržiaval alebo nedodržiaval.  
 
Ale asi každému z nás sa vzápätí v mysli objavuje jedno veľké ALE: 
Ale ako má človek žiť po svojom obrátení? Má sa riadiť Božím zákonom, napr. desatorom? 
Povedali sme si síce, že dodržiavanie prikázaní nám k spáse nepomáha, ale čo ak ich 
nedodržiavame?  
Ako adventisti veríme tomu, že dodržiavaním zákona si spásu nezaistíme, ale veríme aj tomu, že 
nedodržiavaním zákona sa o spásu pripravujeme. Chápeme to tak, že po svojom obrátení ukazujeme 
Bohu svoju poslušnosť a vďačnosť práve dodržiavaním zákona. V desatore, ale aj iných Božích 
prikázaniach vidíme Božie vedenie životom, jeho ochranu a požehnanie. Ak by sme Božie prikázania 
nebrali vážne, tak tým ukazujeme, že si Boha nevážime a o spasenie vlastne nestojíme. Súhlasíte? 
 
Okrem toho, ak by sme pripustili, že po obrátení už nie je dôležité zákon dodržiavať, tak vás asi 
napadne, že to by tu vládol riadny chaos. Ak by sa obrátený človek necítil byť viazaný desatorom, tak 
by mohol veselo vraždiť, kradnúť, atď. a ešte by mohol tvrdiť, že to má podložené Bibliou.   
 
Takto to však určite nie je.  
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Je jasným posolstvom Písma, a v podstate aj zmyslom obrátenia človeka, aby človek už nežil ako 
predtým hriešnym životom bez Boha, ale má byť novým človekom, lepším, ktorý žije v súlade 
s Božou vôľou a pre svoje okolie je požehnaním a prínosom. Veď práve preto robil pokánie 
a vyznával svoje viny, lebo vie, že ten jeho starý spôsob života ho vedie do smrti, a chce to zmeniť.  
 
Novozákonní pisatelia venovali veľký dôraz tomu, ako má vyzerať život obráteného človeka. Určite 
žiadny text nepripúšťa nejakú anarchiu, povolenie na robenie zla. 
 
Čím sa teda má vo svojom živote riadiť kresťan, podľa čo má žiť? 
Už sme si povedali, že naša odpoveď je: Dodržiavajme zákon. Nedodržiavajme ho preto, aby sme 
ním boli spasení, ale preto, aby sme žili tak, ako si to Boh praje.  
 
Tento prístup má ale niekoľko slabých miest. Jedným z nich je, že musíme rozdeliť zákon na to, čo 
pre nás platí a čo neplatí. Toto je veľmi ťažká úloha, lebo takéto rozdeľovanie zákona (napr. na 
morálne, ceremoniálne, zdravotné zákony) nie je Biblii vlastné. Boh ani Mojžiš takto zákon 
nerozdeľovali, a nič také nenachádzame ani v Ježišovom učení ani u Pavla či iných novozákonných 
pisateľov. 
 
Chcem ale hovoriť o závažnejšom probléme, ktorý zo sebou prináša dodržiavanie zákona z vďačnosti 
za spasenie, a tým je, že takéto uvažovanie nám bráni prijať Svätého Ducha a odovzdať sa mu. 
Ale práve Svätý Duch je tým, bez ktorého nová zmluva potvrdená Ježišovou obeťou, nemá zmysel. 
Chcem preto hovoriť o nenahraditeľnej úlohe Ducha Svätého v živote obráteného človeka, a aj o 
vzťahu medzi Duchom a zákonom, tak ako o tom píše apoštol Pavel. 
 
Pavel obrátil k Bohu mnoho ľudí, pohanov, a založil mnoho zborov. Bolo jeho najväčším želaním, aby 
títo ľudia žili na česť a slávu Božiu, a aby boli svetlom pre ostatných ľudí. Napísal im mnoho listov, 
v ktorých ich učil, ako majú žiť. Písal im, čo majú robiť, čomu sa majú vyhýbať ...  
 
Chcem sa zamerať hlavne na jeden jeho list, list Rimanom, kde Pavel rieši otázku toho, ako má žiť 
kresťan. 
Zbor v Ríme je tvorený kresťanmi zo židov i z pohanov. Tento list sa považuje za taký, v ktorom 
Pavel najsúhrnnejšie podáva svoju teológiu. Je to zrejme preto, že Pavel tam predtým ešte nebol. 
Keď totiž Pavel píše do zboru, kde už bol, a niečomu v tom liste nerozumieme, tak si môžeme 
povedať: Oni mali už túto tému rozdiskutovanú, takže Pavel už nepíše o tom tak komplexne. Alebo ak 
v jeho liste do zboru, kde už bol, nenájdeme niečo, čo by sme tam čakali, tak povieme: On im to 
nepíše, lebo im to už povedal osobne.  
Ale list Rimanom je v tomto výnimočný. Pavel tam ešte nebol, preto podrobne a komplexne 
vysvetľuje to, čomu verí, a čo chce naučiť aj kresťanov v Ríme. 
Chcem teraz stručne priblížiť, o čom píše v kapitolách 1 až 8.  
 
Hneď v 5. verši prvej kapitoly Pavel píše, čo je úlohou apoštolov, akým je aj on: 
Rim 1, 5 aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K nim patríte aj 
vy 
Táto zmienka o poslušnosti hneď v úvode je dôležitá. Vidíme, že Pavel rozumie tomu, že obrátený 
človek má byť poslušný Bohu, a tým aj ukazuje, o čom bude jeho list. 
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V prvých troch kapitolách Pavel čitateľovi dokazuje, že každý človek je hriešny. Také typické texty 
z tejto časti sú uvedené v 3. Kapitole: 
Rim 3, 10 Nieto spravodlivého, niet ani jedného 
   23  všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.   
 
V tejto tretej kapitole Pavel spomína aj zákon a ukazuje, aká je jeho úloha: 
Rim 3,  19-20  Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umĺkli 
všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred 
ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.   
To je v súlade s tým, čo sme si povedali už na začiatku, že Zákon neslúži na ospravedlnenie človeka, 
ale, ako tu píše Pavel, na to, aby človek videl, že je hriešny. 
 
V štvrtej kapitole Pavel ukazuje na príklad Abraháma, ktorý bol ospravedlnený z viery, keď ešte nič 
nespravil, len uveril Bohu. 
A Pavel na jeho ukazuje, že podobne je spasenie z viery ponúkané aj nám. Aj my môžeme byť pred 
Bohom spravodliví, ak uveríme v Ježiša.    
 
V piatej kapitole Pavel porovnáva Adama a Ježiša. Adam priniesol ľuďom hriech a smrť, ale Ježiš 
prináša všetkým milosť, odpustenie a život. A čím viac ľudia vidia svoju hriešnosť, tým viac milosti sa 
im dostáva. 
 
Šiestu kapitolu začína preto Pavel dôležitou otázkou:  
1. Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?   
Inými slovami, budeme ďalej hrešiť, aby nám Boh mohol prejaviť ešte väčšiu milosť a lásku? 
Ale hneď si aj sám odpovedá:  
2  Určite nie!  
 
Vo verši 15. kladie znovu tú istú otázku, ktorú si položil v prvom verši: 
15  Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou?  
A znovu si odpovedá rovnako ako predtým: 
Určite nie!  
Pavel jasne opakovane hovorí, že hrešiť nesmieme.  
 
V siedmej kapitole Pavel ešte podrobnejšie vysvetľuje úlohu zákona.  Začína príkladom 
z manželstva. Píše, že žena je povinná byť verná svojmu mužovi. To je zákon. Ale ak jej muž zomrie, 
zákon prestáva platiť a ona sa môže znovu vydať.  
A Pavel hovorí, že s nami je to podobne. Boli sme podriadení zákonu, ale Kristova smrť nás od neho 
oslobodila: 
 6  Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, 
takže teraz slúžime novým spôsobom Ducha, a nie starým spôsobom litery.   
 
Pavel tu dáva do protikladu „starý spôsob služby podľa litery“ teda život podľa príkazov zapísaných 
v zákone, a nový spôsob služby podľa Ducha. Bohu nemáme slúžiť podľa litery, podľa to, čo je 
napísané, dodržiavaním hŕby predpisov. Znamená to, teraz môžeme a máme slúžiť Bohu celkom 
novým spôsobom – skrze Ducha Svätého. O ňom si o chvíľu povieme viac.  

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=23&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=19&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=2&cislo_1=6&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=15&cislo_1=6&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=6&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
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Keďže táto myšlienka znie dosť revolučne, a mnohí by sa mohli pohoršiť, čo to Pavel píše o zákone, 
či to znamená že zákon je zlý, Pavel kladie ďalšiu otázku: 
7  Čo teda povieme? Je zákon hriechom?  
Sú Božie zákony zlé? A hneď na to odpovedá: 
Určite nie. 
A vysvetľuje: Zákon nie je zlý, je predsa prejavom Božej vôle. Ale bez Božích zákonov by som 
nepoznal, čo je hriech. Nevedel by som, že to, čo robím, tie zlé veci, ma vedú do smrti. Ale zákon za 
to nemôže, že ja mám umrieť, za to môže hriech. V tejto časti Pavel píše ten známy verš: 
 12  A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré.  
 
Zákon pochádza od Boha, zákon nie je zlý. Tam nie je problém, ale problém je vo mne, ja som len 
slabý človek. Zákon odo mňa požaduje niečo, čo nie som schopný dodržať, ani keď sa veľmi snažím. 
 
Ďalej, od verša 15, nasleduje dôležitá časť, kde Pavel opisuje vnútorné pocity človeka, ktorý robí 
všetko preto, aby žil podľa zákona. Myslím, že to dobre poznáme. Snažíme sa zo všetkých síl 
dodržiavať Boží zákon, ale stále a stále zlyhávame a padáme: 
 15  Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. 
 16  Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. 17  Potom to však 
nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18  Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, 
neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. 19  Nerobím 
totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem.   20  Ak však robím to, čo nechcem, 
nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 
V mysli teda súhlasím s Božím zákonom, že je dobrý, že to, čo odo mňa požaduje, je správne, ale 
súčasne vidím aj to, ako v skutočnosti žijem. Je to zúfalstvo, a zdá sa, že to nemá riešenie. Preto sa 
Pavel na záver tejto siedmej kapitoly zmôže len na zúfalý dramatický výkrik: 
 24  Ja úbohý človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?  
Pavel sa pýta: Je tu niekto, kto by mi pomohol a vyslobodil ma z tohto otroctva? Z tohto 
nekončiaceho boja, ktorý stále prehrávam?  
Je nejaké riešenie? 
 
Našťastie na túto zúfalú otázku plnú bezradnosti má aj odpoveď.  
A v celej nasledujúcej ôsmej kapitole vysvetľuje, ako človek môže byť vyslobodený. Táto ôsma 
kapitola je vyvrcholením Pavlových úvah o hriechu, o zákone, o tom ako žiť. 
 
Najdôležitejšie slovo v tejto ôsmej kapitole je slovo Duch, Boží, Svätý Duch. A tento Duch je tým 
Božím zázračným riešením, ktoré nám Boh ponúka, aby nám pomohol vymaniť sa z pod nadvlády 
hriechu a smrti.  
 
Slovo Duch sa v celom liste Rimanom vyskytuje asi 30 krát.  
V prvej kapitole jeden krát, v druhej jeden krát, v tretej a štvrtej vôbec, v piatej jeden krát, v šiestej 
vôbec, v siedmej jeden krát. 
V ôsmej kapitole 17 krát! 
(A ďalej: v deviatej zas len jeden krát, v desiatej a jedenástej vôbec, v dvanástej jeden krát ... ) 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=7&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=12&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=15&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=16&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=17&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=18&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=19&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=20&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=24&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
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Teraz, keď Pavel ide v ôsmej kapitole svojho listu vysvetliť, ako môžeme vyhrať ten nerovný boj 
s hriechom, tak tým riešením, o ktorom nám chce povedať, je Duch, preto ho v tejto časti spomína až 
17 krát. 
 
Je teraz dôležité povedať, že úloha Svätého Ducha v novej zmluve je od začiatku kľúčová, 
nenahraditeľná a vopred ohlasovaná. 
 
Jeremiáš najprv prorokoval, že Boh plánuje uzavrieť s ľuďmi novú zmluvu, keďže tú starú, zo Sinaja, 
izraelci neustále porušovali: 
 
Jeremiáš 31, 31 - 33 Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hospodina —, keď uzavriem novú zmluvu s 
domom Izraela a s domom Júdu.  Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. 
Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. 
 
Ezechiel túto myšlienku o srdci rozvíja a hovorí aj o Duchu, ktorý má byť ľuďom daný: 
 
Ezechiel 36, 26-27  Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa 
mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.  
 
Ale aj iní proroci hovorili o Duchu, ktorý mal byť ľuďom daný: 
Joel 3, 1  Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. 
 
Začiatok tej sľubovanej novej zmluvy prišiel s Ježišom. On bol ten, ktorý zomrel za všetkých ľudí 
a oslobodil ich z odsúdenia zákona. Ježiš veľa hovoril svojim učeníkom o Svätom Duchu a tak ich 
pripravoval na nové obdobie novej zmluvy, ktorého hlavnou charakteristikou bude práve Svätý Duch . 
 
Z evanjelistov najviac Ježišových slov o Duchu zaznamenáva Ján. Napríklad: 
 
Ján 3,   5  Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.  
 
Ján 14,  16  A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky  
Aká bude úloha tohto Tešiteľa: 
 26  No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a 
pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.  
 
Ján 16,  13  Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť 
sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť.   
14  On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.  
 
Chceli by ste, aby aj v dnešnej dobe bol na Zemi Ježiš, ako to bolo niekedy? Ježiš hovorí, že 
prítomnosť Ducha je pre nás lepšie riešenie: 
Ján 16,   7  Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, 
Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. 
 
Znovu chcem zdôrazniť, že úloha Ducha v Novej zmluve je veľmi dôležitá a nenahraditeľná. 
 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jer&cislo_2=31&cislo_1=31&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=ezk&cislo_2=26&cislo_1=36&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jol&cislo_2=1&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=5&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=16&cislo_1=14&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=26&cislo_1=14&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=13&cislo_1=16&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=14&cislo_1=16&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=7&cislo_1=16&hl_druh=0#ts1
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Biblická kniha Skutky apoštolov, ktorú napísal Lukáš, opisuje život cirkvi v prvých rokoch jej 
existencie. V tejto knihe sa slovo Duch vyskytuje vyše 60 krát. Už to hovorí o tom, že Svätý Duch bol 
pre prvých kresťanov absolútne nevyhnutný. Celé to začalo tým, že na dovtedy vystrašených 
Ježišových učeníkov zostúpil Svätý Duch a zmocnil ich hlásať dobrú správu o spasení. 
Ďalej sa tam píše, že každý veriaci dostal Ducha: zostupoval na nich pri kázaniach, pri krste, alebo 
vzkladaním rúk. Svätý Duch viedol cirkev, dával im rady ako čo robiť, pomáhal im v rozhodovaniach, 
a aj niečo nedovolil, keď to bolo potrebné. Veriacim dával rôzne dary, ktorými si navzájom slúžili. 
A čo je veľmi dôležité, Duch sa prejavoval rovnako pri židoch aj pri pohanoch. Rozdiely medzi 
národnosťami boli zmazané. 
 
Apoštol Pavel bol priamym účastníkom toho všetkého, vedenie Duchom prežíval každodenne vo 
vlastnom živote, preto vedel, že bez Svätého Ducha sa jednoducho nedá byť kresťanom, a zabúdať 
na neho je veľký omyl. 
 
Čo teda hovorí Pavel v tej ôsmej kapitole listu do Ríma, kde v súvislosti so životom kresťana spomína 
Ducha 17 krát? Prečítam niektoré verše: 
 
2  Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. 
   
   
5  Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na 
duchovné veci.    
 
6  Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju.   
 
9  No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží Duch. Ale ak niekto nemá 
Kristovho Ducha, ten nie je jeho.  
 
10  Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale Duch je život pre spravodlivosť.    
 
11  Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil 
Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.    
 
13  ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.    
 
14  Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia.    
 
15  Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha 
synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.    
 
16  Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti.  
 
Kto má Božieho Ducha, je oslobodený od odsúdenia zákona. Kto má Ducha, má život, má pokoj, má 
jeho zmýšľanie. Kto má Ducha, je Božím dieťaťom. 
Avšak kto nemá Ducha, ten nie je Kristov. 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=2&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=5&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=6&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=9&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=10&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=11&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=13&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=14&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=15&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=16&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
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Už sme si čítali text Rim 7,6, kde Pavel dáva do protikladu službu podľa litery zákona a službu podľa 
Ducha. 
V podobnom zmysle o protiklade zákona s Duchom píše Pavel aj v liste do Korintu: 
2 Kor 3,  6-8  ... sme služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, ale 
Duch oživuje.  Ak teda služba smrti vyrytá písmenami do kameňa bola taká slávna, že synovia 
Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď pominuteľný,  o čo slávnejšia 
bude služba Ducha?   
 
Pavel tu znovu píše o tom, že služba podľa zákona, ktorý bol vyrytý do kameňa, teda podľa desatora, 
vedie k smrti. Úlohou zákona vždy bolo ukazovať na hriech človeka a pripomínať mu odsúdenie, 
ktoré si zaslúži, a toto sa nezmenilo ani po Ježišovej smrti. Preto muselo prísť niečo kvalitatívne 
úplne iné, niečo, čo nám dá život. Ducha sme nedostali preto, aby nám pomáhal dodržiavať zákon. 
Ducha sme dostali preto, lebo je to omnoho, omnoho lepšie, ako zákon.  
 
Povedal som predtým, že zameranosť na zákon nám bráni prijať Ducha. Prečo je to tak? 
Ukázali sme si, že Pavel zavrhuje starú službu podľa litery zákona a jednoznačne hovorí o službe 
pod vedením Ducha. To je aj rozdiel medzi zmluvou zo Sinaja a novou zmluvou, potvrdenou 
Ježišovou obeťou. Izraelci pod Sinajom dostali zákon, a ich úlohou bolo ho zachovávať. Veriaci 
v novej zmluve však dostávajú Ducha, ktorý ich vedie. V novej zmluve nedostávajú veriaci žiadne 
zapísané konkrétne úlohy, ktoré by mali plniť. Práve naopak, Boh je ten, kto berie na seba novú 
úlohu - povedal, že on spôsobí, že ho budeme poslúchať. Tak sme to čítali u Ezechiela.   
 
Pavel stavia službu zákonu a službu Ducha do protikladu. Buď jedno, alebo druhé. Zákon odsudzuje, 
Duch dáva život. Vyberte si. 
Kto sa stále obracia ku zákonu a zdá sa mu, že to je ten pevný bod, ktorého sa môže chytiť, ten sa 
vzdáva Ducha. Nedá sa mať oboje, tak ako sa nedá sedieť na dvoch stoličkách. Človek, ktorý 
kontroluje svoje správanie podľa prikázaní, žije stále v starej zmluve, ktorá prináša odsúdenie 
a neponúka žiadne riešenie. 
A toto nebezpečenstvo nám môže hroziť. 
 
Pavel bol asi v trvalom konflikte s ľuďmi, čo tvrdili, že sa treba riadiť podľa zákona. Boli to najmä 
židia, ktorí obchádzali zbory z pohanov a hovorili im, že musia dodržiavať  zákon. Takto pomýlili aj 
mnohých kresťanov v Galácii. Takým Pavel píše, že si nemôžu vyberať, ktoré zákony budú 
dodržiavať a ktoré nie. To by sa tak trochu mohlo týkať aj nás. Ak sa niekto rozhodne žiť podľa 
zákona, musí dodržiavať všetky prikázania a predpisy. Až potom pochopí, že sa vybral zlou cestou:  
Gal 5, 2  Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje.   3  A 
znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. 
 
Podobne píše aj Jakub:  
Jakub 2,  10  Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, 
previnil by sa proti všetkým.  
Ak chce niekto mať dobrý pocit z toho, že dodržiava zákon, nech si dobre uvedomí, či dodržiava 
úplne všetko. Lebo až vtedy zistí, že zákon sa nedá dodržať, že to nie je cesta ako žiť.  
 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=6&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=2&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=3&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jas&cislo_2=10&cislo_1=2&hl_druh=0#ts1
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Pre Židov bol Jeruzalem symbolom ich identity. V Jeruzaleme mali chrám, kde mal prebývať sám 
Boh. A v chráme mali zákon, ktorý považovali za jediné správne vyjadrenie jeho vôle. 
Dosky zákona sa nenávratne stratili už niekoľko storočí pred Kristom, počas dobytia mesta 
Babylončanmi. Jeruzalem i chrám, aj keď boli opakovane obnovované, boli nakoniec zničené 
Rimanmi. Tým im Boh ukázal, že aj keď im to všetko dal on sám, nie je to to najdôležitejšie. Ani 
mesto, ani chrám, ani dosky zákona. 
 
Podľa Pavla bol zákon daný pre konkrétne historické obdobie, od Sinaja po Ježiša: 
Gal 3, 17  Zmluvu (myslí sa zmluva s Abrahámom),  ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon 
vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti.    
19  Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení do čias, kým nepríde prisľúbený potomok; 
 
Úlohou zákona bolo naučiť ľudí, že sú hriešni a že potrebujú pomoc, aby mohli byť zachránení. Už 
sme si čítali text 
Rim 3, 20  Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.   
 
Podobne sa o účele zákona píše aj v  
1 Tim 1, 8  Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru a 
uvedomuje si, že zákon nie je určený spravodlivému, ale pre tých, čo prestupujú zákon 
 
Zákon bol daný s nejakým zámerom. Nie je určený spravodlivému. Spravodlivý je ten, kto pochopil, 
že spravodlivým sa nestane dodržiavaním zákona, ale prijatím ospravedlnenia zadarmo, pre Ježišovu 
obeť. Zákon nie je na to, aby ho niekto dodržal. On sa ani nedá dodržať, to nie je v ľudských silách.  
Nikto ho nedodržal. Povedal to aj Ježiš: 
Ján 7 19  Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. 
 
Ježiš počas svojho života ukazoval, že zákon má iný zmysel  - má viesť ľudí k Spasiteľovi: 
Ján 5,  39  Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o 
mne. 
 
Zo zákona mali ľudia pochopiť, že sú hriešni, a že jedinou záchranou je Božia milosť, ktorá sa 
prejavila v Ježišovi Kristovi. Ježiš je naplnením zákona. 
Ježiš tiež učil, že existuje aj iné, lepšie vyjadrenie Božej vôle ako desať strohých zákazov a príkazov.  
 
Na vrchu blahoslavenstva, ako to zaznamenáva Matúš v 5. kapitole svojho evanjelia, dáva Ježiš do 
protikladu staré formulácie „Počuli ste, že bolo povedané“ s novými myšlienkami „Ale ja vám 
hovorím“. Doteraz to bolo tak, ale teraz to bude inak.  
 
Tiež učil, že zákon aj proroci sa dajú vyjadriť dvomi prikázaniami: Miluj Boha a Miluj svojho 
blížneho (Mat 22, 39-40) 
 
Na inom mieste to Ježiš vyjadruje inými slovami, čo je obsahom zákona: 
Mat 7 12  Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. 
 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=19&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=20&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1ti&cislo_2=8&cislo_1=1&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=19&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=39&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mat&cislo_2=12&cislo_1=7&hl_druh=0#ts1
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Ježiš takto pripravoval ľudí na to, že v období novej zmluvy, ktoré malo čoskoro nastať, nebude 
dostatočné len mechanicky dodržiavať množstvo príkazov, ale pre človeka sa pripravuje niečo 
omnoho lepšie.  
 
Pavel, i keď rázne vystupoval proti zákonu, plne uznával prikázanie lásky: 
Gal 5, 14  Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho 
ako seba samého!  
 
Podobne píše v Rim 13, 8  kto miluje blížneho, naplnil zákon. 
 
A to isté vyzdvihol aj Jakub: 
Jakub 2,  8  Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš 
svojho blížneho ako samého seba!  
 
Bojíte sa, že milovať nemusí byť dostatočné? Že by ste mohli urobiť niečo zle, ak by ste sa riadili len 
láskou? 
Rim 13, 10  Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.   
Ale ako sa teda dá napĺňať prikázanie milovať svojho blížneho? Mám sa nejako neustále porovnávať 
s týmto prikázaním? Alebo si to treba rozpísať na desiatky a stovky podrobnejších príkazov a 
zákazov? Nie. 
Pripomínam vám slová proroka Ezechiela, že Boh sám to spôsobí. On to nedáva za úlohu nám, ako 
to bolo v starej zmluve, ale on berie na seba úlohu spôsobiť to v našom vnútri. A robí to 
prostredníctvom svojho Ducha. 
 
V liste Galaťanom, potom ako Pavel povedal, že je potrebné milovať svojho blížneho, ďalej 
upresňuje, ako sa to dá dosiahnuť: 
Gal 5, 16 – 18  Hovorím však: Žite podľa Ducha. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.  
 
Znovu ten silný dôraz na Ducha, podobne ako v liste Rimanom, a tiež aj dôraz na protichodnosť so 
zákonom. Ak vás vedie Duch, nemôžete sa prehrešiť proti zákonu.   
 
Keď Pavel píše kresťanom v Galácii, ako majú žiť, tak im nehovorí nejaké konkrétne prikázania z 
desatora, napr. nezabíjajte, nesmilnite, neklamte ... , ale im káže, aby sa podriadili Duchu. Duch je 
ten, ktorý určuje správanie človeka po jeho obrátení.  
 
Dobré alebo zlé konanie človeka v novej zmluve sa už neposudzuje podľa zákona, ale podľa Ducha.  
Ak sa človek nenechá viesť Duchom, tak robí zlé veci. Toto Pavel nazýva skutkami tela a v ďalších 
veršoch opisuje, ako to asi vyzerá: 
 
19  A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,   20  modloslužba, čary, 
nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky,   21  závisť, opilstvo, hýrenie a 
im podobné.  
On už nehovorí, že taký človek porušuje prikázania zákona, desatora. On považuje zákon za 
prekonaný. To však neznamená, že sa nedá robiť zle. Dá sa, a on to nazýva skutky tela. A tých zlých 
skutkov vymenoval omnoho viac, než je prikázaní v desatore.    
 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=14&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=8&cislo_1=13&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jas&cislo_2=8&cislo_1=2&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=rom&cislo_2=10&cislo_1=13&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=16&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=19&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=20&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=21&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1


10 
 

A čo sa deje s tým, kto sa nechá viesť Duchom? O tom hovoria ďalšie verše:  
22  No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,   23  
miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.   
25  Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme. 
 
Hovorí: Konajme podľa Ducha.  
Nehovorí: Konajme podľa zákona. 
 
Pavel nehovorí, že obrátený človek poslúcha prikázania zákona. On považuje zákon za prekonaný. 
To však neznamená, že sa nedá robiť dobre. Dá sa, a on to nazýva ovocím Ducha, lebo Duch nás 
vedie ku konaniu dobra. A pri vymenovávaní tých dobrých vecí sa neriadi prikázaniami desatora.    
 
Aký je teda rozdiel medzi zákonom a Duchom? Aký je rozdiel medzi tým, keď niekto dodržuje zákon 
a tým, kto sa nechá viesť Duchom?  
 
Moc Ducha, vedenie Duchom, ovocie Ducha, je omnoho viac, než dodržiavanie prikázaní. Je to fajn, 
keď niekoho nezabijete, alebo neokradnete, ako káže zákon. Ak to zvládnete, tak vás neukameňujú. 
Ale byť láskavý, zhovievavý, mierny ... to je úplne iná úroveň, úplne iný level. 
Na túto úroveň sa ale nedostaneme dodržiavaním prikázaní, porovnávaním sa s desatorom, ale 
odovzdaním sa vplyvu Ducha. Nie my sa budeme snažiť niečo dodržať, ale On nás bude viesť tak, že 
budeme milovať Boha aj blížneho, a nikomu nebudeme robiť zle, ale len dobre.  
Kto miluje, naplnil zákon. Kto miluje, nerobí zle. Nemusíme sa stále vracať k tým prikázaniam vyrytým 
do kameňa a porovnávať sa s nimi.  
 
A ako sa dá Boží Duch získať?  
Zdá sa mi, že prvá vec je, že sa ho nesmieme báť. Myslím si, že to je náš veľký problém. Keď 
dodržiavame zákon, vieme presne, čo budeme robiť, ako bude náš život vyzerať. Ale akoby sme mali 
strach podvoliť sa Božiemu Duchu, pretože nevieme, ako a kam nás bude viesť, nevieme čo sa bude 
diať.  
 
V súvislosti s Novou zmluvou a s Duchom sa často hovorí o slobode, napr.:  
2 Kor 3, 17  Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 
 
Keď boli izraelci oslobodení od otroctva, spočiatku boli radi, boli slobodní. Ale sloboda neznamená, 
že človek nemá žiadne problémy. Čítame, že neskôr sa im žiadalo sa do Egypta vrátiť. Volili radšej 
istotu otroctva než neistotu na slobode. 
Možno práve strach zo slobody je pre niekoho prekážkou odpútať sa od zapísaných prikázaní, 
zákazov a ustanovení a vystaviť sa pôsobeniu Ducha. Keď sa riadime zákonom, kde je napísané 
všetko, čo máme robiť, môže nám to dávať určitý pocit istoty, ale je to falošný pocit.  
Ak je niekto vo väzení, všetko je zorganizované a zabezpečené. Väzeň presne vie, čo sa kedy robí. 
Má kde spať, dostane jesť. Nie je to ktovie čo za posteľ, ani to nie je ktovie čo za jedlo, ale je to isté. 
Keď väzňa prepustia na slobodu, zrazu sa musí starať sám o seba. Je slobodný, ale je aj 
zodpovedný za svoj život.  
Sú ľudia, ktorí si radšej volia istotu väzenia, než slobodu. 
Sú ľudia, ktorí si radšej volia život podľa zákona, než podľa Ducha. 
  

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=22&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=23&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gal&cislo_2=25&cislo_1=5&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=17&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
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Nebojme sa ísť do tohto rizika slobody. Boh nás k tomu vyzýva a sľubuje vedenie svojím Duchom. 
 
A keď sa rozhodneme skúsiť život s Duchom, Ježiš hovorí, že máme o neho prosiť. Prečítam už 
posledný dnešný text: 
Luk 11, 13  Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá 
nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!   
 
Boh čaká na to, kedy zatúžime po jeho Duchu, aby nás ním mohol obdarovať. 
 
Prajem vám, aby ste sa k tomu odhodlali a zakúsili tie netušené možnosti, ktoré nám Boh 
prostredníctvom svojho Ducha ponúka.  
 
Amen 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=luk&cislo_2=13&cislo_1=11&hl_druh=0#ts1

