
Nedeľa Deviatnik, 13.2.2022 

ODSÚDENÍ NA NEÚSPECH 

Gal 5,4: „Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, 

odpadli ste z milosti.“ 

 

„Odsúdení na neúspech“ – je to názov podcastu o vyčlenených komunitách, ktorý 

s manželom počúvame. Jeho autorkou je Zuzana Kovačič Hanzelová a vyšiel v spolupráci 

s organizáciou Človek v ohrození. Dnes som si požičala názov tohto podcastu, aby som nám 

možno viac priblížila náš vlastný, osobný neúspech v snahe zachrániť svoje duše pre večnosť. 

V snahe získať Božiu milosť za naše zásluhy.  

Napríklad: na neúspech sa odsudzujeme, keď si hovoríme: „Musím sa dostatočne dlho 

modliť, aby ma Pán Boh vypočul.“, alebo „musím skoro ráno vstávať, aby som mal 

dostatočne dlhý čas na čítanie Biblie, vtedy bude Pán Boh so mnou spokojný!“; alebo „keď 

budeme pravidelne chodiť do kostola, Pán Boh sa nado mnou zľutuje, veď plním Jeho slovo 

a neopúšťam spoločné zhromaždenie!“  Na neúspech sa tiež odsudzujeme v okamihu, keď 

porovnávame svoju vieru s vierou iných ľudí, či vyzdvihujeme svoju schopnosť dodržiavať 

zákon. Popravde, „Odsúdení na neúspech“ sme vždy, keď si myslíme, že naše snahy, naša 

poslušnosť, inými slovami povedané „naše dodržiavanie zákona“ nám získajú Božie 

požehnanie a viac Božej milosti.  

Ap. Pavel dnes v liste Galatským píše: „Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, 

odtrhli ste sa od Krista, odpadli ste z milosti.“ (G 5,4). Hovorí tu o tom , čo ja som spomínala 

pred chvíľkou. V okamihu, kedy z dodržiavania zákona urobíme pre seba východisko Božej 

milosti, sme odtrhnutí od Krista a vypadávame z Jeho milosti.  

Je zaujímavé porovnať si rôzne preklady tohto verša: NKJV (New King James Version) 

píše „... odcudzili ste sa Kristovi...“; Peshitta (sýrsky preklad) – „...prestali ste sa držať 

Krista...“, ČEP (Český ekumenický preklad) – „...odloučili jste se vy všichni od Krista...“. 

Tieto preklady sa zhodujú v jednom: sami, svojou vlastnou aktivitou sa trháme od Krista 

a Jeho milosti. Nie tým, že by sme robili niečo zle, ale tým, že sme nepochopili, čím nás 

zahŕňa a obdarováva. A to znamená, že sa odsudzujeme na neúspech v podobe večného 

zatratenia. A čo je najsmutnejšie – sami svojou vlastnou snahou.  

Aj keď na druhej strane – snaha konať je nám vlastná a celkom prirodzená. Ak je niekto 

výslovne letargický a do ničoho sa nemá, automaticky je to pre nás znak choroby, niečoho 

neprirodzeného. Ani Božia milosť nie je tom, že sa z nás majú stať letargickí, nič 

nerobiaci kresťania. NIE. Len si musíme dať pozor v našom podliehaní hriechu, aby sme 

svoje snaženie a konanie nebrali ako spôsob zaplatenia si Božej milosti. Pretože všetko naše 

konanie je len dôsledkom Božej milosti v našom živote, nie jej predpokladom a príčinou.  

Ako to teda je s Božou milosťou? A prečo si ju nemôžeme zaslúžiť svojou vlastnou snahou 

a pričinením sa? Jednoducho – preto, lebo na to nemáme kapacitu, nemáme na to dostatok 

odhodlania, ani vôle, nemáme na to dostatok síl a vytrvalosti. Nech by sme sa akokoľvek 

snažili o to vytrvať v dostatočne dlhom čase na modlitbách, v pravidelnom čítaní Biblie, 

v pravidelných návštevách bohoslužieb, v dodržaní prikázaní a tým v boji s hriechom – proste 

to nedáme.  

Biblia to má veľmi jasne zadefinované: všetci sme zhrešili, všetci si zaslúžime smrť, nikto 

z nás nemá nárok na Božiu slávu. A v dôsledku toho je pre všetkých pripravený večný súd 

v ohnivom jazere a večná smrť (R 3,23  6,23   Kaz 7,20   1J 1,8   Zjav 20,12-15). V dôsledku 

toho by sme práve teraz boli všetci odsúdení na večnú smrť. S ohľadom na to je vlastne každý 

deň, ktorý žijeme, darom Božieho milosrdenstva. Lebo milosrdenstvo je to, že nás Pán Boh 

netrestá podľa toho, ako si to pre našu hriešnosť zaslúžime. 

Božia milosť voči nám sa zjavuje ako ničím nezaslúžená priazeň. My si od Pána Boha 

nič nezaslúžime. Ani On nám nie je nič dlžný. A predsa – Pán Boh vstupuje do nášho života 

s dobrými vecami. Poskytuje nám nehodným svoju láskavosť a žehná nás napriek tomu, 



že si to nezaslúžime. Zadržuje a odsúva súd, ktorý si zaslúžime a namiesto toho nám 

odpúšťa, čo si vôbec nezaslúžime.  

Zaslúžime si súd, ale ak prijmeme Ježiša Krista ako Spasiteľa, dostaneme milosrdenstvo 

od Boha a budeme oslobodení od súdu. Namiesto súdu dostávame z milosti spasenie, 

odpustenie hriechov, život v hojnosti (Ján 10:10) a večnosť v nebi, na tom najúžasnejšom 

mieste, aké si vôbec vieme predstaviť (Zjavenie 21-22). To je milosť. Za nič - hojnosť a 

požehnanie. Ako sa za to vôbec chceme revanšovať?  

Ap. Pavel v liste Galatským poukazuje na dve veci: Tou prvou je, že návratom k zákonu 

sa nestaneme svätejšími, ani lepšími a ani neprestaneme bojovať s hriechom. A tou 

druhou je upozornenie, že zákonom je všetko, čo nás vedie k porovnávaniu, povyšovaniu 

sa nad vieru iného človeka, je ním každá snaha získať svojím konaním lepšie postavenie 

v Božích očiach i v očiach ostatných ľudí. Práve naopak, to všetko povedie k tomu, že sa 

„odtrhneme“, „odcudzíme“, „odlúčime“ z milosti, ktorá nám bola daná, napriek tomu, že sme 

si ju nezaslúžili. A v takom prípade, náš život bude odsúdený na neúspech.  

A čo s tým? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme nevypadli z Božej milosti svojim vlastným 

pričinením? Ap. Pavel na to dáva Galatským odpoveď: „Žite podľa Ducha..., lebo ak vás 

vedie Duch, nie ste pod zákonom. ... ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 

láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. 

... Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa 

navzájom a nezáviďme jeden druhému!“ (G 5,16-25). 

Toto poznanie prajem nám všetkým, celému nášho cirkevnému zboru. Pretože iba takýto 

život podľa Ducha prinesie vzácne ovocie Ducha. A naša skutky už nebudú len našou 

vlastnou snahou a zásluhami, ale stanú sa dôsledkom a dôkazom konania Božej milosti 

v našom živote. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky ku kázni:  

NASB  "Boli ste oddelení od Krista" 

NKJV  "Odcudzili ste sa Kristovi" 

NRSV  "Vy ste sa odrezali od Krista" 

TEV  "odstrihli ste sa od Krista" 

NJB  "oddelili ste sa od Krista" 

Peshitta  "Prestali ste sa držať Krista" 

„κατηργήθητε“ (katérgéthéte) – odpadli ste (evanj. preklad), sa prekladá mnohými spôsobmi: 

1. urobiť zbytočným 

2. urobiť bezmocným 

3. urobiť neproduktívnym 

4. nerentabilné 

5. prázdny 

6. Zrušiť 

7. zrušiť a zrušiť 

8. ukončiť 

9. anihilovať 

10. oddeliť od 

Pavol ho použil viac ako dvadsaťkrát vo svojich listoch. Ak sa niekto snaží byť v poriadku 

s Bohom (v dobrom vzťahu s Bohom, zaslúžiť si Jeho milosť) svojim ľudským úsilím, 

oddeľuje sa od milosti, spravodlivosti ako prostriedku spásy (Gal 5:12): 

1. v počiatočnom spasení (keď Galaťania prvýkrát prijali evanjelium) 

2. v dokonalosti alebo zrelosti zameranej na prácu (keď Galatskí uvažovali o tom, že 

teraz budú nasledovať mojžišovský zákon) 

5:4 „ktorí hľadajú ospravedlnenie zo zákona“ Teologická téma Galatským 3 a 4 je, že naše 

prijatie Bohom je založené výlučne na Jeho charaktere, zmocnení Ducha a diele Jeho milosti 

a milosrdenstva cez Mesiáša. Toto je podstata Pavlovho radikálneho, nového evanjelia o 

ospravedlnení z milosti jedine skrze vieru (porov. Rim 4-8). 

NASB, NKJV, NJB, Peshitta  "vypadol si z milosti" 

NRSV, NET  "vypadol si z milosti" 

TEV  "Si mimo Božej milosti" 

REB  "vydali ste sa mimo Božej milosti" 

Tí, ktorí hľadajú Boha ľudským konaním, stratili prístup k slobodnej milosti, ktorý sa 

nachádza v dokončenom diele ukrižovaného Mesiáša. Tento kontext sa primárne nezaoberá 

modernou teologickou otázkou o možnosti tých, ktorí mali spásu a teraz ju stratili, ale ako 

ľudia nachádzajú spásu. Všimnite si však, že spasenie zahŕňa počiatočnú a pokračujúcu 

reakciu. Je to bod a proces, pričom oba zahŕňajú milosť a vieru. Oboje je kľúčové (Gal 5:7). 

Pavol sa v tomto liste zaoberal legalizmom spojeným so spasením. Dnes väčšina legalizmu v 

cirkvi súvisí s kresťanským životom (Gal 3:1-3). Väčšina legalistických kresťanov je podobná 

„slabým bratom“ z Ríma. 14:1-15:13. Nie sú schopní prijať slobodu a oslobodenie evanjelia. 

Nedôverujú svojmu výkonu pre spásu, ale obávajú sa, že nejako urazia Boha. Tento 

postoj je však predmetom odsudzujúcej kritiky voči iným veriacim. Toto narušenie 

spoločenstva sa vyskytlo v galatských cirkvách a stále sa vyskytuje v cirkvách našej doby. 


