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Abstract: Interpretation possibilities of the phrase avnh.ravnh.ravnh.ravnh.r te,leioj te,leioj te,leioj te,leioj in the 
context of unity of faith and knowledge in Eph 4, 13  

The main objective of this article is to show diverse interpretation of the phrase 
avnh.r te,leioj1 in verse Ef 4,13 in the context of the entire letter. The sources of 
this article are reflections on different translations and exegetic commentaries 
of the given phrase including the interpretation of the question – who 
symbolizes the perfect man? In this context it is important to give a new 
dimension of union which has its origin in Christ. Jesus Christ points to 
himself through the church as his body. Suggesting the goal of the church 
through Christ as its body gives a new perspective on the future of the church 
in today's society. 
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1 Úvod do problematiky 

 Problematika interpretácie slovného spojenia avnh.r te,leioj nevychádza iba z možného 

pochopenia tohto spojenia v kontexte verša Ef 4, 13, ale v prvom rade ide o jeho hlbšiu 

analýzu, v rámci ktorej sa chceme zamerať na otázku, kto je, respektíve môže byť tento „muž 

dokonalý“ aj v rámci kontextu celého listu. Odborné komentáre sa v tejto súvislosti primárne 

zameriavajú na charakteristiku, analýzu a interpretáciu obsahu Listu Efezanom a pokúšajú sa 

zároveň predstaviť a argumentačne preukázať vlastné pochopenie významu listu, jeho obsahu 

a teológie. Na úvod je však nutné poznamenať, že proces hľadania a nachádzania odpovedí na 

otázku o povahe celého listu je a stále ostáva problematický. Komentáre k Listu Efezanom 

uvádzajú množstvo rôznorodých interpretácií, v ktorých nie je ľahké sa zorientovať. Samotný 

výklad celej perikopy Ef 4, 1 – 16 tiež podáva rad interpretácii od rôznych teológov, ktoré 

ponúkajú odlišné teologické exegetické analýzy. V tomto procese hľadania odpovedí, ešte 

skôr ako sa budeme venovať samotnej problematike interpretácie a významu slovného 

spojenia avnh.r te,leioj, by sme radi ponúkli aj vlastný pohľad na obsah tohto listu. K tomu je 

                                                 
1 Voľný preklad: muž dokonalý.  
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potrebné bližšie si všimnúť aj základnú charakteristiku tohto listu, vrátane otázok autorstva 

a podobnosti s Listom Kolosanom. 

 

2 Základná charakteristika Listu Efezanom  

 Už len samotné pochopenie významu tohto listu, jeho obsahu a teológie prináša hneď 

na úvod množstvo otázok. Akú formu má List Efezanom? Komu bol list adresovaný? Kto je 

autorom tohto listu?  

V úvode sa dozvedáme, že adresátmi sú „svätí kresťania v Efeze“, hlavnom meste 

senátorskej provincie Ázia. V najstarších rukopisoch sa zmienka o Efeze ako mieste 

doručenia nenachádza (Ef 1, 1).2 Tradícia dosvedčená vetami pripísanými na záver najstarších 

majuskulných rukopisov a a B zo 4. storočia, ako aj v Muratoriho kódexe potvrdzuje však jej 

existenciu už v 2. storočí.3 O tom aké bolo pôvodné určenie tohto listu sa mnoho diskutovalo 

a podľa viacerých odborníkov išlo o obežník, do ktorého sa len vpisovalo miesto určenia.4 

Teologický výklad listu, ktorý by tak vysvetľoval samotnú povahu a zmysel jeho napísania, 

nie je možné vymedziť, pretože tu chýba konkrétna zmienka o situácii adresátov.5 Hlavné 

námietky voči názoru, že tento list bol napísaný do cirkevného zboru v Efeze vychádzajú zo 

skutočnosti Pavlovho viac ako dvojročného pobytu v tomto meste.6 Podľa Sk 20 bol s členmi 

cirkevného zboru v osobnom vzťahu.7 V rámci v súčasnosti prevládajúcich názorov sa preto 

zdá byť otázne, či by Pavol napísal do Efezu list tak neformálneho charakteru. „Spomína sa 

síce, že Pavol je vo väzení (3, 1; 4, 1; 6, 20; cf 3, 13), ale zdá sa, že autor nemá nijaký osobný 

vzťah k čitateľom.“8 V liste Pavol neodpovedá na žiadne problémy alebo otázky zboru. Jeho 

adresáti sú skôr anonymní, keďže tento list neobsahuje žiadne oslovenie väčšieho počtu 

osôb.9 Práve tento nesúlad medzi správou o Pavlovom dlhom pobyte v Efeze, osobným 

vzťahom k tamojším kresťanom v Skutkoch apoštolov a úplne neosobnom a na správach 

založenom vzťahu10 sa považuje za silný argument proti Pavlovmu autorstvu.  

                                                 
2 POKORNÝ, P. 1993. Teologický a literární úvod do Nového zákona, s. 12.   
3 POKORNÝ, P. 1993. Teologický a literární úvod do Nového zákona, s. 12.  
4 Tento názor zastávajú A. Lindemann, U. Luz a H. Hübner. Pozri bližšie: POKORNÝ, P. 1993. 
Teologický a literární úvod do Nového zákona, s. 12. POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český 
ekumenický komentář k Novému zákonu. Svazek 10. s. 5.   
5 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Svazek 10. s. 2. 
6 BARNES, A. 1949. Notes on the New Testament, Explanatory and Practical. Ephesians, Philippians 
and Colossians, s. 8 – 10. 
7 ÁBEL, F. 2009. Úvod do Novej zmluvy, s. 141. 
8 ÁBEL, F. 2009. Úvod do Novej zmluvy, s. 141.  
9 BARNES, A. 1949. Notes on the New Testament, Explanatory and Practical. Ephesians, Philippians 
and Colossians, s. 10. 
10 STOTT, J. R. W. 1992. Výklad epištoly Efežanom, s. 11. 
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Autor sa snaží svojim poslucháčom priblížiť a vysvetliť to, čo je jemu vlastné. Dáva 

im možnosť spoznať „tajomstvo Kristovo“ : „Po prečítaní tohto môžete poznať, ako som 

pochopil tajomstvo Kristovo“11 (3, 4). „List Efezským byl napsán jako obecná epištola, 

vlastně jako liturgický a povzbuzující (parenetický) traktát pro všechny křesťany, kteří jsou 

skutečně věrní Ježíši Kristu.“12 O adresátoch nevieme takmer nič, okrem toho, že autor počul 

o ich viere v Pána Ježiša Krista (1, 15). Obsah tohto listu nielenže často poukazuje na Pavlovo 

autorstvo (1, 1), ale jeho téma o spojení Židov a pohanov (Nežidov) skrze Božie zmierlivé 

dielo v Kristovi je v úplnej zhode s tým, čo sa o apoštolovi pohanov dozvedáme aj na iných 

miestach.13 Jediné, čo sa o autorovi dozvedáme z listu je, že sám sa predstavuje ako „Bohom 

poverený misionár pohanov“ (3, 2nn) a zvesť, ktorú cirkevný zbor počul spomína ako niečo, 

čo nekonal on osobne (4, 21).14  

„Obraz (metafora) církve jako duchovního chrámu z Ef 2, 20 – 21 svědčí pro datování 

vzniku této epištoly do doby po zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 po Kr.“15 

Predpokladá sa, že autor bol pohanokresťan. Keďže najstaršie zmienky o tomto liste sú 

z polovice 2. storočia v listoch Ignatia z Antiochie (IgnSm 1, 2)16 a zreteľné citáty 

nachádzame z obdobia len o málo neskoršieho u Polykarpa (EpPolyc 1, 3)17, 

najpravdepodobnejším datovaním vzniku tohto listu sú osemdesiate roky prvého storočia.18 

List Efezanom svojim obsahom nesie Pavlovu zvesť misijného rozmeru, ktorú konal 

ako apoštol pohanov. Napriek tomu, že tento list sa skôr podobá listom apoštola Pavla a teda 

skôr patrí do obdobia Pavlovej školy, je tu cítiť vplyv Pavla ako osoby na vtedajšie obdobie.  

2.1 Vzťah Listu Efezanom k Listu Kolosanom  

 V súvislosti s úvodnými informáciami o Liste Efezanom je potrebné v krátkosti sa 

venovať aj jeho príbuznosti s Listom Kolosanom, ktorú nie je možné poprieť. Predstavenie 

vzťahu Listu Efezanom k Listu Kolosanom považujeme za dôležité vzhľadom na fakt, že tieto 

listu sú veľmi príbuzné. Pri predstavení súčasného stavu riešenia danej problematiku vzťahu 

oboch listov je potrebné vychádzať zo zásadnej otázky, do akej miery tieto dva listy sa 

navzájom ovplyvňovali a či vôbec je možné hovoriť o jednom autorovi.  

                                                 
11 Skratky a názvy biblických kníh, ak nie je uvedené inak, vychádzajú zo slovenského prekladu Biblie 
z roku 1999, vydaného Slovenskou biblickou spoločnosťou v Banskej Bystrici. 
12 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 5. 
13 STOTT, J. R. W. 1992. Výklad epištoly Efežanom, s. 14. 
14 ÁBEL, F. 2009. Úvod do Novej zmluvy, s. 141. 
15 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 9. 
16 Ide o Ignácov List Smyrňanom, kde v časti 1, 2 nachádzame podobnosť s Ef 2, 14 – 16. Pozri bližšie: 
GÁBRIŠ, K. 2004: Spisy apoštolských otcov, s. 93.  
17 Ide o Polykarpov list Filipanom, kde v časti 1, 3 nachádzame podobnosť s Ef 2, 8 – 9, v časti 10, 2 
zase podobnosť s Ef 5, 21. Pozri bližšie: GÁBRIŠ, K. 2004: Spisy apoštolských otcov, s. 99 – 103.  
18 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 9. 
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 List Kolosanom je približne jednou tretinou slov obsiahnutý v liste Efezanom; jedna 

štvrtina slov v liste Efezanom sa nachádza v liste Kolosanom.19 Tematika, stavba listu, 

myšlienkový sled akoby poukazovali nielen na príbuznosť týchto dvoch listov, ale aj na 

možnosť pozrieť sa na ne ako na dielo toho istého autora. List Efezanom však obsahuje nielen 

celú skupinu slov, ktoré je možné nájsť aj v Liste Kolosanom, ale aj zoskupenia viet, na 

základe ktorých je možné usudzovať, že každý z nich bol napísaný iným autorom. „Je málo 

pravděpodobné, že by tak tvořivý autor, jakým byl bezesporu pisatel epištoly Koloským, tak 

otrocky opakoval své dříve vyslovené výroky.“20 Vety alebo skupiny slov sú v Liste 

Efezanom použité v nových slovných konštrukciách alebo v iných významoch, a tak 

dostávajú aj nový, odlišný zmysel ako je tomu v Liste Kolosanom, ktorý sa považuje za skorší 

list.21  

V oboch listoch sú tiež nápadné určité teologické rozdiely, ktoré tak tieto listy 

zaraďujú do odlišných literárnych druhov. Duch svätý je v Liste Efezanom dôležitou témou, 

zatiaľ čo v Liste Kolosanom sa s týmto pojmom stretávame len raz (Kol 1, 8).22 V oboch 

listoch sa môžeme stretnúť s témami a slovnými spojeniami, ktoré sú odlišné, respektíve 

použité v úplne inom zmysle. Napríklad: List Kolosanom opisuje Krista ako stvoriteľa sveta 

(1, 15 – 17); List Efezanom opisuje Boha ako stvoriteľa sveta (3, 9), ale Kristus je 

stvoriteľom nového ľudstva (2, 15). Božia plnosť najprv napĺňa Krista a potom cirkev (Kol 1, 

19; 2, 9 – 10); v Liste Efezanom najprv Kristus napĺňa cirkev a potom ostatné veci (1, 22 – 

23; 3, 19; 4, 10).23 Na základe toho je dôležité stavať sa k Listu Kolosanom ako k listu, ktorý 

odpovedá na konkrétne problémy adresátov. List Efezanom predstavuje obežník alebo 

„obecný traktát, vybavený jen několika rysy dopisu.“24 

Z toho plynie, že List Efezanom môže byť závislý na Liste Kolosanom, ktorý tak 

autor použil ako predlohu pre napísanie Listu Efezanom. Svedčí o tom napríklad časť Kol 3, 

18 – 19, ktorá je zameraná na kresťanskú domácnosť, pričom v časti Ef 5, 21 – 33 ide 

viditeľne o kresťanskú domácnosť v širšom zmysle ako v prípade Kol 3, 18 – 19.  

 

 

                                                 
19 WALTER F. T., 1985. Augsburg Commentary on the New Testamen. Ephesians, Colossians, s. 11. 
20 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 6. 
21 V tejto súvislosti sa objavili domnienky, že List Kolosanom bol použitý ako predloha pre List 
Efezanom (Synge 1941; Coutts 1958). Ďalší bádatelia sa pridŕžali názoru, že List Efezanom bol 
použitý ako predloha pre List Kolosanom (Lincoln 1990), niektorí ďalší však tvrdia, že autor Listu 
Kolosanom a Listu Efezanom použil ako predlohu tretí list (Van Roon 1974). Všetky argumenty, ktoré 
sa týkajú písomného zdroja oboch listov sú založené na podobnosti v myšlienkovej postupnosti daných 
listov. Pozri bližšie : TALBERT, H. CH. 2007. Ephesians and Colossians, s. 4. 
22 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 7. 
23 Pozri bližšie : TALBERT, H. CH. 2007. Ephesians and Colossians, s. 5. 
24 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 7. 
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2.2 Otázka autorstva listu 

 Vetné konštrukcie sú nápadne dlhé súvetia tvorené vzťažnými vetami 

a vysvetľujúcimi (epexegetickými) genitívmi (1, 8; 2, 1; 5, 27).25 Časť Ef 1, 3 – 10 tvorí len 

jedna veta, ktorá obsahuje 130 slov.26 Tieto rysy, pre Pavla nie typické, možno vidieť aj 

v niektorých výrazoch, ktoré Pavol nepoužíval v autentických listoch. Sú to napríklad pojmy: 

božstvo (qeo,thtoj – Kol 2, 9) alebo diabol (dia,boloj    v Ef 4, 27; 6, 11).“27  

Na základe toho, ako vnímajú jednotliví exegéti autorstvo tohto listu sa odlišujú aj 

rôzne exegetické výklady jeho obsahu, čo je zrejmé už z toho, čo sme uviedli doteraz. 

V otázke autorstva sa exegéti rozdeľujú na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria teológovia28, 

ktorí podporujú priame Pavlovo autorstvo Listu Efezanom. Druhú skupiny tvoria 

teológovia29, ktorí Pavlovo autorstvo spochybňujú, pričom vychádzajú z nových poznatkov 

a upozorňujú na zvláštny štýl a spôsob, akým bol list napísaný. Práve poznatky získané pri 

štúdiu hodnotenia literárneho štýlu môžu byť veľkou pomocou pri určovaní autorstva listu.30 

Viac ako 80 slov v Liste Efezanom sa nenachádza na žiadnom inom mieste v Pavlových 

listoch. Tridsaťosem z nich sú hapax legomena.31 Na druhej strane treba podotknúť, že tento 

počet slov nie je väčší ako v iných Pavlových listoch (List Galaťanom). Okrem iných 

argumentov voči Pavlovmu autorstvu sa zdá byť najväčším problémom veľká podobnosť 

s Listom Kolosanom. „Myšlienky z Listu Kolosanom sú nanovo premyslené a s novými 

myšlienkami organicky spojené do bohatšieho a hlbšieho celku.“32  

Obe skupiny exegétov poukazujú na rad dôležitých faktov, ktoré je nutné zohľadniť 

pri riešení otázky autorstva daného listu. Ak však ponecháme stranou všetky hypotézy 

o autorstve, v zásade môžeme povedať, že autorom listu je niekto, kto sám seba považuje za 

apoštola, pričom jeho základné myšlienky nie sú ani tak v rozpore s Pavlom, ale posúvajú 

Pavlove myšlienky ešte ďalej. 

List Efezanom bol od 1. storočia až do začiatku 19. storočia zaraďovaný medzi 

Pavlove listy. Nové exegetické poznatky však v súčasnosti podporujú hypotézu o autorovi, 

ktorý pravdepodobne pochádzal z Pavlovej školy. V takom prípade by išlo o pseudoepigraf, 

pričom neznámy autor pokladal za dôležité obrániť Pavlovo učenie pred falošnými učiteľmi 

                                                 
25 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 7. 
26 TALBERT, H. CH. 2007. Ephesians and Colossians, s. 6 
27 Pavol vo svojich autentických listoch používa výlučne pojem satan (satana/j v 1 K 7, 5). In 
POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Svazek 10. s. 8. 
28 Deissmann, Feine, Behm, Harnack, Hort, Jülicher, Michaelis, Percy, Rendtorff, Robinson, Westcott, 
Stoeckhard. Pozri bližšie : ÁBEL, F. 2009. Úvod do Novej zmluvy, s. 143. 
29 Conzelmann, Masson, Barnes,Barth, Moffat, Käsemann, King, Lincoln. Pozri bližšie: ÁBEL, F. 
2009. Úvod do Novej zmluvy, s. 143. 
30 WALTER F. T. , 1985. Augsburg Commentary on the New Testamen, Ephesians, Colossians, s. 10. 
31 WALTER F. T. , 1985. Augsburg Commentary on the New Testamen, Ephesians, Colossians, s. 10. 
32 ÁBEL, F. 2009. Úvod do Novej zmluvy, s. 143. 
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(Ef 4, 14). Nápadné posuny v myšlienkach a v celkovom obsahu listu naznačujú, že autorom 

listu nemôže byť samotný apoštol Pavol, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ide 

o kresťanského autora z Pavlovej školy.  

Teologický argument, ktorý sa udáva proti Pavlovmu autorstvu je postavenie Krista 

v liste33: „Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici 

v nebesiach, nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované 

nielen v tomto, ale aj v budúcom veku, a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad 

všetkým v cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých“ (Ef 

1, 20 – 23). Ježiš Kristus má kozmické postavenie, jeho vláda sa presúva do nebeskej oblasti, 

kde je vyvýšený nad všetkým. Kristus stojí nielen nad nebeským sférami, ale autor jasne 

poukazuje na cirkev, nad ktorou stojí Kristus ako jej hlava. Tým sa má konať plnosť 

všetkého. 

V R 6, 5.8, umrieť s Kristom a byť vzkriesený s Kristom je základnou Pavlovou 

myšlienkou, ktorá však v Ef 2, 5 dostáva prítomný význam žitia s Kristom. „Na rozdíl od Ř 6 

se tu důraz  přesunuje na přítomné spasení, na aktuální podíl na království Božím.“34 Pavol vo 

svojich listoch očakával skorý príchod Krista. Všetko čo sa malo diať, malo byť podriadené 

tejto základnej a hlavnej myšlienke. Ježiš Kristus príde na zem. Parúzia nastane skoro. Preto 

Pavol pripravoval ľudí na túto významnú udalosť dejín. Potrebné je tiež upozorniť, že Pavol 

vzkrieseného Krista vnímal v eschatologickom zmysle, čo znamená, že jeho príchod sa viaže 

k poslednému súdu.  

List Efezanom, oproti iným autentickým Pavlovým listom, poukazuje na spoločné 

dedičstvo kráľovstva Božieho, ktoré človek zažíva už v prítomnosti. Veriaci človek teda už 

teraz pociťuje vo svojom živote zachraňujúcu moc Krista. Tento obraz nie je rovnaký s tým, 

ktorý nachádzame v Pavlových autentických listoch. Pre Pavla má kráľovstvo Božie 

eschatologický význam, svoju teológiu orientuje na kríž – vykúpenie skrze kríž a následne aj 

vzkriesenie. Skrze kríž a vzkriesenie sa veriaci stávajú členmi kráľovstva Božieho, ale ich 

spása je vecou Kristovej parúzie a konečného súdu. Členom, dedičom kráľovstva Božieho sa 

človek stáva na základe ospravedlnenia skrze vieru, teda len ten, kto uverí a vyzná Pána za 

svojho Spasiteľa môže byť ospravedlnený vierou v Krista. 

Obraz cirkvi je v Liste Efezanom hlavnou témou, pričom autor sleduje dôležitosť a 

potrebu vzájomného vzťahu cirkvi a Krista. Cirkev je telom Kristovým a má stáť pevne na 

tomto základe. Autor k tomu využíva rôzne obrazy: telo (1, 23; 2, 16; 4, 4.12.16; 5, 23.30), 

Kristus ako hlava (1, 22; 4, 15; 5, 23), pevne vybudovaná stavba (2, 20), plnosť Krista (1, 

                                                 
33 STOTT, J. R. W. 1992. Výklad epištoly Efežanom, s. 12. 
34 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 38. 
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10.23; 3, 19; 4, 13), nevesta Kristova (5, 25 – 30), nový človek (2, 14 – 16).35 Môžeme vidieť, 

že cirkev má byť vnútorne zakotvená vo vzťahu s Kristom, od ktorého tak aj pre ňu samú 

vyplýva poslanie nasledovať Ježišov príklad.  

Nakoniec, všetko sa završuje v jednotu. Posolstvo o cirkvi je posolstvom o Božom 

novom stvorení, o novom spoločenstve skrze Krista. Autor charakterizuje novú spoločnosť 

ako jednotu pohanokresťanov a židokresťanov. Boh tvorí niečo nové a sväté. Tento nový ľud 

nie je povolaný podľa doterajších židovských predstáv, ako Izrael v časoch Starej zmluvy.36 

Je povolaný, aby v jednote a vo svojej rozličnosti mohol participovať na Božom zámere 

s celým ľudstvom.  

 Poznatky získané v rámci tejto štúdie podporujú hypotézu, ktorá zaraďuje List 

Efezanom do prostredia takzvanej Pavlovej školy a jeho autorstvo pripisuje jednému, inak 

bližšie neznámemu žiakovi tejto školy. Jeho prílišná podobnosť s Listom Kolosanom skôr 

vylučuje možnosť existencie jedného autora, ale práve naopak, je pravdepodobné, že List 

Kolosanom bol použitý ako podklad pre napísanie alebo rozšírenie obsahu Listu Efezanom 

iným autorom. Teologický výklad listu, ktorý by vysvetľoval povahu a zmysel napísania listu 

nie je možné presne vymedziť, pretože sa z listu nedozvedáme nič o situácii adresátov. Je 

pravdepodobné, že tento list nemal mať túto funkciu, ale slúžil ako obežník. Jeho povaha 

a obsah je skôr zameraný na samotnú zvesť listu.  

 V nasledujúcej časti prejdeme k interpretácii slovného spojenia avnh.r te,leioj 

v kontexte perikopy Ef 4, 1 – 16. Predstavenie základnej charakteristiky Listu Efezanom bolo 

dôležitým predpokladom pre samotný náčrt a argumentáciu v prospech možnej interpretácie 

slovného spojenia avnh.r te,leioj v rámci perikopy 4, 1 – 16, ale aj v kontexte celého listu. 

V súvislosti k danej perikopy sa budeme snažiť podať stanovisko možnej interpretácie 

slovného spojenia avnh.r te,leioj, pričom sa chceme zamerať na otázku, kto je, respektíve môže 

byť „muž dokonalý“ a to aj v rámci celého listu.  

 

3 Analýza a interpretácia slovného spojenia avnh.ravnh.ravnh.ravnh.r te,leioj te,leioj te,leioj te,leioj v kontexte perikopy Ef 

4, 1 – 16  

 Časť Ef 4, 1 – 16 tvorí hlavné miesto, v rámci ktorého autor predstavuje obsahu toho, 

čo označuje ako „jednotu ducha“. Čitateľov tu priamo vyzýva k znášanlivosti, pokore 

a zodpovednosti voči tomu, čo so sebou prináša povolanie v Pánovi. Ef 4, 1 – 16 ako 

rozsiahly celok o jednote cirkvi poukazuje na podstatu toho, čo je pevným základom jednoty. 

                                                 
35 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář. Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
32.  
36 STOTT, J. R. W. 1992. Výklad epištoly Efežanom, s. 128. 
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Základom jednoty kresťanského spoločenstva je Boh, od ktorého sa odvíjajú ďalšie vlastnosti, 

ktorými by mala cirkev disponovať. Jednota sa prejavuje svojou rozličnosťou a zrelosťou.  

 Ak chceme porozumieť skúmanému veršu (Ef 4, 13), nemožno tak urobiť bez ohľadu 

na kontext celej perikopy. Daný verš sa totiž vysvetľuje v kontexte celej perikopy Ef 4, 1 – 

16. Našou úlohou je objasniť súvislosť tohto verša k ostatným veršom daného rámca, a tiež 

predstaviť obsah a jednotlivé interpretačné možnosti predmetného 13. verša, v ktorom sa 

autor venuje myšlienke dosahovania jednoty skrze Syna Božieho. Jednota teda nie je len to, 

čo nám je dané, ale aj to, čo máme neustále dosahovať, pretože konečný cieľ, aj keď je blízko, 

tu ešte stále nie je. Zvlášť si všimneme dôležité slovné spojenie „muž dokonalý“ (avnh.r 

te,leioj) a pokúsime sa zodpovedať otázku, koho autor týmto dokonalým mužom nazýva, 

respektíve, kto ním má byť?  

 

3.1 Obsahová analýza časti Ef 4, 1 – 16 

 V liste ako celku môžeme nájsť priame nabádanie autora adresované čitateľom, aby 

prostredníctvom cirkvi dosiahli jednotu a zrelosť. Úlohou všetkých členov spoločenstva je 

služba lásky, skrze ktorú sa vytvára priestor pre službu v úsilí o jednotu a zrelosť celého 

spoločenstva.37  

Autor na samom začiatku napomína adresátov (verše 1 – 2), aby žili s Kristom a tak 

dosiahli zmierenie a pokoj s Bohom medzi sebou i navzájom (2, 14 – 18).38 Vlastnosti vo 

verši 2 sa majú uplatňovať nielen medzi veriacimi navzájom, ale majú mať dôležité 

zastúpenie v uplatňovaní a zachovávaní jednoty, o ktorej autor pojednáva v nasledujúcich 

veršoch. „Svazek pokoje je tak výrazem pro skutečnost, že to, co celé spoločenství drží 

pohromadě, je perspektiva konečného smíření s Bohem, osvobození od jeho hněvu (1, 2.10; 

2, 14).“39 

Jednota ducha už je daná (4, 3), čo vyvoláva dojem prítomnej povahy jednoty. Túto 

požiadavku je možné predpokladať na základe slovného spojenia jednoty a viery, ktorá súvisí 

s 5. veršom: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst“. Autor naznačuje čitateľom to, čo nám je 

dané. Avšak verš 13 predstavuje jednotu viery, ktorú autor kladie do budúcnosti. Jednotu, 

ktorá nám bola daná musíme ešte dosiahnuť.40 

                                                 
37 LINCOLN, A. T, 1990. Word Biblical Commentary. Ephesians, s. 264. 
38 FAJMON, B. 2010. List Efezským. Poznámky při čtení biblického textu. [on-line] [cit. 2012-01-03]. 
Dostupné na internete : http://www.rozhovor.cz/efezskym/poznamky.pdf   
39 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 54. 
40 LINCOLN, A. T, 1990. Word Biblical Commentary. Ephesians, s. 255. 
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Myšlienky o jednote ducha uvádza autor tým, že opakuje číslovku jeden sedemkrát 

(v. 4: 3x; v. 5: 3x a v. 6: 1x). Jedno telo spolu s jedným duchom (verš 4) je hlavnou 

myšlienkou Ef 2, 11 – 22: spojenie Židov a pohanov (Nežidov) v Kristovi skrze Ducha. Jedna 

nádej (verš 4) sa spomína Ef 1, 18: „A osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za 

nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre 

svätých.“ Jeden Pán (verš 5) Ježiš Kristus, vzkriesený Pán, ktorý je totožný s Duchom (1, 21). 

Jedna viera (verš 5), pretože je jeden Pán. Jeden krst (verš 5) je paralelou k Ef 1, 13 – 14. 

Jeden Boh (verš 6) je paralelou k veršu Ef 1, 5.41 

S podobnými výrokmi, kde dominuje zdôrazňovanie číslovky jeden sa môžeme 

stretnúť v tradícii židovského monoteizmu (Dt 6, 4; 2 Mak 7, 37; Sibyline veštby 3, 11; cf. Sk 

2, 21).42 

Rozvrhnutie  veršov 4, 5, 643 má zreteľné trojičné rysy.44 Tento výklad autor podáva 

na jasné vysvetlenie toho, čo sa má diať medzi veriacimi. Tieto verše sa nemôžu vzťahovať 

len na Hospodina, ale v prvom rade na veriacich, v ktorých Duch Boží má pôsobiť. „The 

unity of the Christians is essentially and truly the unity of the Spirit.“45 O jednote tela možno 

vravieť iba ak duch je v jednote s telom. Nádej predstavuje smerovanie k rovnakému cieľu. 

Autor zámerne poukazuje na trojicu, ktorá je od seba závislá. Druhá „trojica“ zobrazuje 

„Krista ako Pána, hlavu nad všetkým, v ktorom sú všetci prepojení v jedno (1, 22) a v jeho 

tele všetky údy tvoria jednotu.“46 V jednom krste máme podiel na viere v Krista. Táto 

výpoveď vedie k poslednému základu tejto jednoty, a to k Bohu. Obraz jednoty tela s Kristom 

a následne s Bohom je zjednotením sveta, pretože nad všetkým, i nad celým svetom vôbec, je 

Boh stvoriteľ.47 

Cirkevný zbor v Efeze si má z autorovej naliehavej výzvy uvedomiť dôležitosť 

povolania. Nielen, že sú povolaní k novej existencii (Ef 4, 17 – 24; Kol 1, 10), ktorá vedie 

k životnej premene, ale majú si uvedomiť svoju účasť na jednote, ktorá sa uskutočňuje 

                                                 
41 FAJMON, B. 2010. List Efezským. Poznámky při čtení biblického textu. [on-line] [cit. 2012-01-03]. 
Dostupné na internete : http://www.rozhovor.cz/efezskym/poznamky.pdf  
42 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 54. 
43 This passage, Eph. 4, 4 – 6 is a locus classicus for the doctrine of the Church. In commenting on 
these words in his Church Postil Luther writes: St. Paul here declares and explains the nature of the true 
Christian Church and how it is to be recognized, namely, that this Church is one single Church or 
people of God upon this earth, who have one and the same faith, Baptism, and confession of God the 
Father and of the Lord Jesus Christ, etc., and who live together in peace and harmony among 
themselves. Pozri bližšie: STOECKHARDT, G. 1952. Commentary on St. Paul’s letter to the 
Ephesians, s. 181.  
44 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 54. 
45 STOECKHARDT, G. 1952. Commentary on St. Paul’s letter to the Ephesians, s. 180. 
46 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
51.  
47 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
51.  
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v rozmanitosti darov, ktorými sú obdarovaní (verš 7).48 Táto jednota môže byť zachovaná len 

vtedy, ak sa budú znášať v láske.49  

Dar milosti autor odôvodňuje odkazom na starozmluvný žalm 68, 19, kde Boh 

vystupuje do výšin, aby porazil mocnosti zla a dal ľuďom dary.50 Vo vzťahu ku vzkriesenému 

Kristovi (Ef 1, 20 – 21) je tento starozmluvný verš použitý pre vyslobodenie ľudí z hriechu 

a následné udelenie jeho moci a darov tým, ktorí v neho uverili.51 Až po verš 11 sa zrejme 

celý obsah jasne zameriava na Krista a jeho význam pre človeka s univerzálnym dosahom. 

Nasledujúce verše ozrejmujú tieto výpovede v hlbšom význame a vzťahujú základnú 

požiadavku pre cirkev, ktorá má konať v prospech budovania Kristovho tela. Verš 12 nám 

jasne určuje cieľ toho, čo je zmyslom povolania v mene Kristovom – „Aby pripravovali 

svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo.“ Príprava svätých na dielo služby je 

základnou úlohou cirkvi. Musíme ísť ďalej a tvrdiť, že táto služba je základným a nosným 

pilierom nielen pri stavbe Kristovho tela , ale aj toho, čo znamená pre veriaceho slovo 

„povolanie“. Sme povolaní skrze Krista prostredníctvom služby stavať.  

Dary, ktoré sa dostali všetkým ľuďom, to znamená aj cirkvi, je nutné využiť 

v požehnaní služby.52 Túto službu autor určuje jednotlivo pre apoštolov, prorokov53, 

evanjelistov, pastierov a učiteľov. Slovo o vzkriesenom Pánovi má byť stále živé a  táto 

správa sa má niesť ďalej. O tejto službe je však nutné povedať, že to nie je len určitá funkcia 

v danom zbore, ale v prvom rade ide o „stav“. Duchovný stav svätých, ktorý presahuje všetky 

funkcie cirkevného zboru. To, čo prináleží tejto službe je to, čo Kristus udelil vo svojej moci 

ako dar. Služba je darom a následne aj stavom človeka, aby sa stal novým človekom v jednote 

s Kristom. Prijatie Božieho daru v podobe služby je možné len spôsobom, že sa oň delíme. 

Tak môže byť služba účinná. Byť v službe ako slúžiaci zahrňuje do tohto procesu viac ľudí. 

Na základe tejto výpovede, by sme mohli povedať, že autor pod pojmom služba rozumie 

volanie k povolaniu, k zodpovednosti za členov, ktorí sa rovnako podieľajú na budovaní 

Kristovho tela. Táto stavba však ešte nie je dokončená. Tak ako jednota je niečo, čo človek 

získava prostredníctvom Krista, ale stále sa o ňu musí usilovať, podobne je to aj so stavbou 

                                                 
48 FAJMON, B. 2010. List Efezským. Poznámky při čtení biblického textu. [on-line] [cit. 2012-01-03]. 
Dostupné na internete : http://www.rozhovor.cz/efezskym/poznamky.pdf 
49 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
50.  
50 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
52. 
51 FAJMON, B. 2010. List Efezským. Poznámky při čtení biblického textu. [on-line] [cit. 2012-01-04]. 
Dostupné na internete : http://www.rozhovor.cz/efezskym/poznamky.pdf 
52 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
52. 
53 Proroci nadväzovali na starozmluvnú tradíciu prorokov Izraela. Boli nositeľmi Ducha a pre 
konkrétne situácie aplikovali slová Ježišove (Zj 22, 6). Pozri bližšie : POKORNÝ, P. 2006. List 
Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Svazek 10. s. 57. 
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Kristovho tela: „Až prídeme do jednoty viery a poznania Syna Božieho, do muža dokonalého, 

do miery veku plnosti Krista“(Ef 4, 13).  

Niektoré biblické preklady prekladajú časť eivj a;ndra te,leion (do muža dokonalého) 

odlišným spôsobom: „aby sme dorástli zralého lidství.“54 Aj prvý a aj druhý preklad však 

znejú dosť zvláštne. V druhom prípade ide o formuláciu, v ktorej sa autor jasne dotýka cirkvi. 

Cirkev má dosiahnuť svoje zavŕšenie v plnosti Kristovej, má sa stať priestorom pre spásu.55 

Ak však ostaneme len pri tejto možnej interpretácii daného verša, je veľmi problematické 

vykladať následný verš, ktorý je potom v kontraste s veršom 13. „Obraz hry mořských vln 

a tím i zmítání člověka je topos v parenetické řeči rozšířené (Jak 1, 6; 3,4; Jud 12) a znamená 

jednak pochybnost jako protiklad víry, jednak ohřožení víry ze strany bludařů.“56 Zdá sa, že 

jednota viery a tým aj samotná cirkev je ohrozená. Ohrozenie spočíva v tom, že sú ohrození 

samotní veriaci, ktorí by podľahli falošnému učeniu. Pravda však spočíva v tom, že jedine 

vierou a láskou môžeme dorastať v Kristovi. To však znamená žiť živou aktívnou vierou 

v službe, a tak upevňovať a dosahovať jednotu v budovaní Kristovho tela. „Obrazem nosného 

kloubu (Kol 2, 19) se připomínají služby (v 11n), ktoré umožňují vybavení křesťanů – 

svatých – k budování těla a slouží tomuto cíli měrou, kterou jim přidělil Kristus.“57  

 

3.2 Exegéza verša Ef 4, 13 

4, 13 me,cri katanth,swmen oì pa,ntej eivj th.n e`no,thta th/j pi,stewj kai. th/j 

evpignw,sewj tou/ uìou/ tou/ qeou/( eivj a;ndra te,leion( eivj me,tron h`liki,aj tou/ plhrw,matoj tou/ 

Cristou/(  

V prvom rade je dôležité pozrieť si jednotlivé biblické preklady, ktoré umožňujú aj 

voľnejší preklad.58 Hlavnú pozornosť venujeme slovu „dokonalý“ (te,leioj), ktoré je vo 

viacerých prekladoch nahradené slovom „dospelosť“.  

• SEP (2007) : Až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža 

dospelého, k miere veku plnosti Kristovej.  

                                                 
54 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 58. 
55 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
53. 
56 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
53. 
57 HOPPE, R. 2010. Malý stuttgartský komentář, Nový Zákon 10, List Efezanům, List Kolosanům, s. 
53. 
58 S výnimkou Slovenského ekumenického prekladu Biblie sú vybrané biblické preklady uvedené 
s použitím databázy BibleWorks 7 (BUSCHELL, M., ALETTI, J.-N., GIENIUSZ, A. BibleWorks. 
Greek New Testament and Hebrew Old Testament Morphology. Norfolk : 1992 – 2006, BibleWorks 
LLC). 



KATARÍNA JANÍKOVÁ  
 

 

12 

• NIV (1984) (US): until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son 

of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. 

• NRS (1989): until all of us come to the unity of the faith and of the knowledge of the 

Son of God, to maturity, to the measure of the full stature of Christ. 

• NJB: until we all reach unity in faith and knowledge of the Son of God and form the 

perfect Man, fully mature with the fullness of Christ himself. 

• EIN (1980): So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des 

Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und 

Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. 

• ELB (1993): bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 

des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle 

Christi. 

• LUT (1984): bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 

des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, 

• MNT (1998): bis wir hingelangen alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 

des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Mann, zum Maß (der) Reife der Fülle des 

Christos, 

Obsahom celého listu a zásadne aj tohto verša je jednota, ktorá spája človeka so 

Synom Božím skrze vieru a pravé poznanie. Ide teda o organizmus pevne spojený v jednote 

viery.59 Obraz dokonalého človeka pripomína nutnosť spojenia Boha s človekom a naznačuje 

nebezpečenstvo stavu opačného – nedospelosti,60 v ktorom hrozí nebezpečenstvo zvedenia.  

V predchádzajúcich veršoch (Ef 4, 1 – 12) sa dozvedáme, že jednota má byť 

zachovaná, avšak z tohto verša je jasné, že jednotu, ku ktorej autor vyzýva, je potrebné ešte 

dosiahnuť.61 Jednota z predchádzajúcich perikop vychádza z myšlienky zachovania jednoty 

cirkvi, avšak obsahom nemá byť len zachovanie, ale aj dosiahnutie jednoty v cirkvi, ktoré je 

možné len skrze Krista pre vieru. Znalosť – poznanie je darom, ktorý sa však v kontexte tohto 

verša mení na cieľ.62 Jednota viery a poznania Syna Božieho je jasným odkazom pre cirkev. 

Ona sa stáva dokonalým a zrelým organizmom pre uskutočňovanie všetkého, čo sa podieľa na 

                                                 
59 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 58.  
60 Markus Barth poukazuje na dokonalosť ako výraz pre označenie veku a postavenia človeka v 
protiklade k nezrelosti dieťaťa. Kontrastná dvojica dokonalosť – nedospelosť (teleios – nepios) sú 
ideou pokroku a nie rovnicou dokonalosti a zrelosti. Gréci hovorili o medzistupni medzi dieťaťom a 
zrelým človekom ako o veku dospievania. Nie je vylúčené, že časť Biblie napísaná v gréčtine 
predpokladá rovnaký tripartition ľudstva – deti, mladistvých a dospelých ľudí. Pozri bližšie : BARTH, 
M. 1974. Ephesians. Translation and commentary on chapter 4-6, s. 486.  
61 LINCOLN, A. T, 1990. Word biblical commentary, Ephesians, s. 255. 
62 LINCOLN, A. T, 1990. Word biblical commentary, Ephesians, s. 255. 
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spáse (Kol 2, 2 – 3).63 Jednota viery a poznania je v Kristovi, ale zároveň sa má dosiahnuť 

prostredníctvom efektívneho využitia darov, ktoré sú súčasťou toho, čo už máme teraz k 

dispozícii. Cirkev musí byť vnímaná ako jednotný subjekt, pričom zahŕňa spoločnosť.64 

Cirkev musíme chápať ako organizmus, ktorého zacielenie alebo dosiahnutie určitého stavu 

sa deje len skrze Krista.  

Markus Barth podáva odlišný výklad tohto verša, v ktorom sa zameriava na pojem 

katanta,w. Preklad tohto slova doslova poukazuje na pohyb smerom dopredu, teda vyjadruje 

myšlienku smerovania – „ísť niekam“. Ide o pohyb skupiny alebo jednotlivcov.65 Veriaci sa 

teda majú pohnúť určitým smerom a za určitým cieľom. Obsahom cieľa je jedine Kristus. 

Tento zásadný predpoklad odvolávania sa jedine na Krista obhajuje Barth tým, že vyzdvihuje 

tri súbežné vyhlásenia o Kristovi – Boží Syn, dokonalý muž, mesiášova dokonalosť.66 

„Finally, the indentity of the one who is called the "Perfect Man" is not clear at first sight.“67 

Jednotu jasne vzťahuje na Božieho Syna, čím autor upriamuje pozornosť na cieľ, teda na 

Krista, v ktorom jedine je možné dosiahnuť jednotu. Dokonalého muža Barth identifikuje 

s nádejným očakávaním ženícha, aby prevýšil nejasné očakávania o ňom. Spojenie slovesa 

katanta,w s očakávaním ženícha umožňuje identifikovať vzkrieseného Krista s dokonalým 

mužom v blížiacej sa parúzii. Toto stotožnenie sa autor snaží podoprieť aj tým, že sa pokúša 

o lepší preklad gréckeho textu, v ktorom zohľadňuje grécky spôsob písania a uvažovania. 

Markus Barth presnejšie poukazuje na inú alternatívu prekladu: „The Greek text can be 

translated equally well as a reference to the faith held "by" the Son of God, and to the 

knowledge which he possesses.“68 Na základe takéhoto prekladu je možné stotožniť Syna 

Božieho s dokonalým mužom a mesiášom, v ktorom je jednota viery a poznania. Cirkev sama 

má tiež rásť vo viere, láske a poznaní. Časť 4, 13 teda upriamuje pozornosť na jednotu a mier 

(šalom) medzi Židmi a kresťanmi, ktorí vyšli v ústrety svojmu Pánovi úplne závislí na viere 

Syna Božieho. To isté platí o pevnosti ich viery a ich schopnosti odolávať útokom zvonku, 

čeliť chybám zvnútra a plniť svoje poslanie. Ježiš Kristus je tak predstavením dokonalosti.69  

Trojité predložkové spojenie eivj (do) naznačuje, že tieto tri predložky sú navzájom 

paralelné. „They are three dimensions of the one goal of attaining spiritual maturity.“70 

Kresťania potrebujú vyrásť do plnej dospelosti Krista – duchovnej zrelosti a stability. Tu je 

cieľom rast cirkvi. Cirkev na základe obrazu ideálneho alebo dokonalého muža predstavuje 

                                                 
63 LINCOLN, A. T, 1990. Word biblical commentary, Ephesians, s. 255. 
64 LINCOLN, A. T, 1990. Word biblical commentary, Ephesians, s. 255. 
65 BARTH, M. 1974. Ephesians. Translation and commentary on chapter 4-6, s. 486.  
66 BARTH, M. 1974. Ephesians. Translation and commentary on chapter 4-6, s. 485. 
67 BARTH, M. 1974. Ephesians. Translation and commentary on chapter 4-6, s. 484. 
68 BARTH, M. 1974. Ephesians. Translation and commentary on chapter 4-6, s. 485. 
69 BARTH, M. 1974. Ephesians. Translation and commentary on chapter 4-6, s. 486. 
70 TALBERT, H. CH. 2007. Ephesians and Colossians, s. 115. 
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spoločenstvo, ktoré sa podobá na Krista ako Hlavu tohto spoločenstva, a od tohto obrazu sa 

odvíja charakteristika ľudí zahrnutých do tohto spoločenstva.71 Kristus je nielen meradlom 

dospelosti, ale tiež dáva človeku všetky potrebné zdroje, ktoré ho robia dospelým. Rast je tiež 

možný len vďaka využitiu všetkých duchovných darov, čím sa stáva súčasťou tela Kristovho.  

Veľmi dôležité je poukázať aj na to, komu autor adresuje tieto slová. Slovami oi` 

pa,ntej autor neodkazuje len na všetkých a v tomto spojení pochopiteľne aj na všetkých 

veriacich, ale na počet vyvolených, ktorých Boh od počiatku považuje za príslušníkov svojho 

ľudu alebo cirkvi.72 Samotná interpretácia smeruje do budúcnosti, a tým sa napĺňajú dejiny 

spásy pre človeka. Ide o prítomnosť v ďalekej budúcnosti, pričom človek už teraz je zaradený 

do jednoty viery a poznania, a to aj napriek tomu, či je alebo nie je kresťanom. Božie 

vyvolenie je stále aktuálne. Neplatí len pre izraelský ľud, ale pre všetkých veriacich. Ide teda 

o pravé spoločenstvo veriacich, cirkev, ktorá ukazuje na budúcnosť v tom zmysle, že Boh si 

vyvolil jej členov, ktorí však ešte nemusia mať dnes pravé poznanie Syna Božieho – Krista. 

Pavol poukazuje na poznanie Krista spolu s vierou v Krista ako základne spojivo členov 

cirkvi, v dôsledku čoho sú v jednote s Kristom a Otcom zároveň.73  

V druhej časti tohto verša je podstatným miestom práve slovné spojenie eivj a;ndra 

te,leion, ako cieľ cirkvi pre neustále smerovanie, respektíve napredovanie. Možný preklad „do 

muža dokonalého“ alebo „do muža dospelého“ sa viac menej vysvetľuje ako obrazné 

pomenovanie pre cirkev. Cirkev je tá, ktorá musí dospieť alebo stať sa dokonalou skrze 

jednotu a poznanie Syna Božieho. Skrze spoločenstvo a vyznanie jedného Boha sa cirkev 

spája do jednoty. Je však otázne do akej miery sa táto časť verša viaže na cirkev alebo na 

samotného Krista a v neposlednom rade tiež v individuálnom význame samotného podielu 

človeka na dospelosti alebo zrelosti. 

Podľa Stoeckhardta je dôležité uznanie Krista ako Hlavy cirkvi. Cirkev svoj cieľ 

a poslanie na tomto svete plní skrze Krista, ktorý udáva začiatok a aj koniec.74 Koniec 

neznamená počet veriacich na tejto zemi, ale vnútorný duchovný život veriaceho človeka. 

Domnievame sa, že najlepším prekladom skupiny slov eivj me,tron h̀liki,aj je „aby 

dosiahli plnoletosť“, pričom túto plnoletosť treba vztiahnuť na celú cirkev. Toto je možné len 

za pomoci vyučovania a napomínania.  

„Církev není Kristus, je jeho tělem (1, 23), on je její plností.“75 Zrelé ľudstvo je 

zasľúbením, cieľom budúcnosti, skrze ktorú je cirkev ustanovená ako telo Kristovo. Túto 

úlohu môže cirkev napĺňať len skrze službu – diakoni,a. Cirkev neexistuje ako hotový útvar, 

                                                 
71 TALBERT, H. CH. 2007. Ephesians and Colossians, s. 115. 
72 STOECKHARDT, G. 1952. Commentary on St. Pauls letter to the Ephesians, s. 202. 
73 STOECKHARDT, G. 1952. Commentary on St. Pauls letter to the Ephesians, s. 202. 
74 STOECKHARDT, G. 1952. Commentary on St. Pauls letter to the Ephesians, s. 203. 
75 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 56.  
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ale stále znova a znova sa tvorí, v každej generácii, v nových oblastiach, v nových 

situáciách.76 Dospelá cirkev je cieľom, ku ktorému kresťania v dejinách smerujú. Dovŕšenie 

tohto cieľa je za našim horizontom. Cirkev dorastie do zrelého ľudstva až v dňoch vykúpenia 

(v. 30) a v kráľovstve Božom a Kristovom (5, 5).77 To je možné skrze spoločenstvo, ktoré má 

„pevne spojené kĺby“, navzájom sa podporujúc (v. 16). Obraz dospelého človeka pripomína 

potrebu spojenia s Kristom ako skutočným človekom a naznačuje nebezpečenstvo stavu 

nedospelosti, v ktorom hrozí falošnosť zvedenia. Jednota viery a poznania sa vzťahuje aj na 

jednotu cirkvi, ktorá vychádza z poznania a viery v Ježiša Krista ako Syna Božieho.78  

 

3.2.1 Pochopenie slovného spojenia avnh,r te,leioj avnh,r te,leioj avnh,r te,leioj avnh,r te,leioj v kontexte  rozličných 

interpretácií výrazu te,leiojte,leiojte,leiojte,leioj. 

V LXX slovo te,leioj znamená bezúhonný, úplný, kompletný, celý.79 V hebrejskom 

jazyku môžeme nájsť pre toto slovo ekvivalent: ~l.v' ~ymiT'80. Ten, kto koná vôľu Božiu, je ~ymiT', 

srdcom poslušný Bohu je ~l.v'.81  

V gréckom myšlienkovom svete slovo te,leioj vyjadruje celistvosť, úplnosť.82 Za 

jednoduchým prekladom sa však skrýva hlbší obsah, ktorý je možné interpretovať postojom 

bohatého mladíka, ktorý sa pýtal Ježiša Krista: Čo mi ešte chýba? (Mt 19, 20). Bohatý 

mládenec nebol v plnom vzťahu k Bohu. Od mladosti síce zachovával všetko, čo ustanovuje 

Tóra, avšak konkrétne správanie pri stretnutí s Kristom nesvedčilo o úplnej odovzdanosti 

Bohu, ktorý požaduje odlúčenie sa od všetkého, čo človeka zväzuje. Napriek jeho 

spravodlivosti a bezúhonnosti nebol plne odovzdaný vo vzťahu s Bohom, pretože vo svojom 

bohatstve videl svoju odmenu za spravodlivosť. Pochopenie pojmu te,leioj u Matúša musíme 

chápať v starozmluvnom zmysle, teda ako označenie toho, kto sa dáva úplne k dispozícii.83  

V Jakubovom liste má slovo te,leioj význam „celý“, „úplný“ (Jk 1, 4).84 Muž v tomto 

zmysle podstupuje osvedčenie vytrvalosti skrze utrpenie. Každý človek prechádza skúškou 

života, ktorá ho má doviesť do cieľa, v dôsledku čoho sa stáva úplným, dokonalým 

                                                 
76 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 58.  
77 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 58.  
78 POKORNÝ, P. 2006. List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Sv. 10. s. 58.  
79 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 67 – 68. Preklad do slovenského jazyka je vlastný. 
80 ~l.v' ~ymiT' – môže znamenať dokonalý, úplný.  
81 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 73. Preklad do slovenského jazyka je vlastný. 
82 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 69. Preklad do slovenského jazyka je vlastný. 
 
84 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 74. Preklad do slovenského jazyka je vlastný. 
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človekom.85 Táto skúška života, všetko, čím dennodenne človek prechádza, čo zažíva, všetka 

namáha a starosti, to všetko je preskúšaním toho, na čo sa spolieha, čomu verí. Len skrze tieto 

skúšky sa môžeme stať „dokonalým“, a tým dosiahnuť úplne človečenstvo.86 Autor 

Jakubovho listu uznáva, že nikto nie je úplný v konaní Božej vôle, avšak viera v Boha sa má 

viditeľne prejavovať v živote a životných skúškach človeka. Ten, kto takto koná, obdrží 

veniec života: „Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme 

veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú“ (Jk 1, 12).  

Jakub v nasledujúcich veršoch ukazuje na zdroj dosahovania dokonalosti/úplnosti. 

Všetko pochádza od Boha (1, 17). Tento „dokonalý dar“ môže veriaci dosiahnuť len skrze 

spoločenstvo s Bohom, v ktorom dodržiavanie prikázanie lásky vedie do platnosti tejto lásky 

voči blížnym.87 Jakub tiež napomína svojich čitateľov k tomu, aby svoje slová požívali 

k hovoreniu dobrého, pretože reč môže viesť k napáchaniu mnohého zla (Jk 3, 2). „James has 

spoken of believers being "mature and complete" in 1, 4, of Gods gifts as "perfect" in 1, 17, 

and more importantly of the "law of liberty" being the "perfect law" in 1, 25.“88 Prvá časť 

verša je všeobecne platná skutočnosť a vzťahuje sa na všetkých. V druhej polovici verša 

používa autor pojem te,leioj avnh.r, pričom te,leioj sa nevzťahuje na vyšší štandard cnosti, či 

morálnej dokonalosti, ale poukazuje na integritu osobnosti.89  

Pavol používa pojem te,leioj na vyjadrenie celistvosti alebo úplnosti, či doslova 

dokonalosti. V 1 K 13, 10 je te,leioj v protiklade s evk me,rouj. To, čo môžeme poznať v tomto 

pozemskom svete, je pre Pavla len čiastočným poznaním a nie úplným. Dokonalé príde 

s príchodom Pána (1 K 13, 12). Duchovné dary, či proroctvá nie sú zdrojom úplného 

poznania Boha.90 Pavol spája dokonalosť so skrytou múdrosťou, ktorá nie je z tohto sveta: „A 

nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy 

ukrižovali“ (1 K 2, 8).  

Oproti tomu Kol 4, 12 nabáda kresťanov k pevnému postoju, plniac Božiu vôľu a tak 

tvoriť pravé  spoločenstvo s Bohom. Jedine skrze spoločenstvo a vzťah s Kristom sa veriaci 

stáva plným, dokonalým človekom (Kol 1, 28). Cieľom kázania a vyučovania je, aby sa 

každý človek skrze Krista stal pred Bohom dospelým, dokonalým.  

                                                 
85 MRÁZEK, J. 2006. Bláznovství víry podle Jakuba. Výklad Jakubovy epištoly, 2006, s. 20. 
86 MRÁZEK, J. 2006. Bláznovství víry podle Jakuba. Výklad Jakubovy epištoly, 2006, s. 20. 
87 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 75. 
88 McKNIGHT, S. 2011. The Letter of James, 2011, s. 275. 
89 MRÁZEK, J. 2006. Bláznovství víry podle Jakuba. Výklad Jakubovy epištoly, 2006, s. 20. 
90 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 75. 
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Slovo te,leioj sa v niektorých prípadoch môže zdať ako protiklad k slovu nh,pioi, ako 

je tomu napríklad v 1 K 14, 2091: „Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlo, buďte 

deti; v usudzovaní buďte dospelí“ /Adelfoi,( mh. paidi,a gi,nesqe tai/j fresi.n avlla. th/| kaki,a| 

nhpia,zete( tai/j de. fresi.n te,leioi gi,nesqe./.  

Pokiaľ ide o spôsob použitia výrazu te,leioi v 1 K 14, 20, v zmysle nedospelého 

myslenia a predstavy dieťaťa v podobnosti s dospelými kresťanmi, je tento výklad v kontraste 

s Ef 4, 13. Práve v Liste Efezanom je slovo te,leion v podobnom kontraste k protikladnému 

slovu nedospelosť. To isté môžeme nájsť aj v F 3, 15: „Ktorí sme teda dospelí, takto 

zmýšľajme; a ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh“. „The mature are 

those who understand the message of the cross, namely, as the wisdom of God, and who 

embrace it in faith.“92 Najlepšie to Pavol vyjadruje v R 12, 2, kde dokonalé poznanie chápe 

v súvislosti s vôľou Božou. Čo je dobré, milé a dokonalé poznanie, je pre Pavla znalosť, 

respektíve poznanie skrze Ducha Svätého.93 

V Liste Židom figuruje slovo dokonalosť 10-krát,94 pričom objektom tejto „vlastnosti 

alebo hodnoty“ nie je len človek, ale hlavne samotný Ježiš Kristus, ktorý je dokonalosť sama. 

Všetko je skrze Neho, aby mohli byť všetci privedení do Jeho slávy, a tak sa stať dokonalými 

(Žid 2, 10). Veriaci človek vlastní slová života, pokyny, pokiaľ ide o Božiu vôľu. Má 

schopnosť rozlišovať a voliť si medzi dobrom a zlom.95 V Žid 9, 11 podáva autor obraz 

nebeskej svätyne. Táto svätyňa nie je z tohto sveta, je dokonalejšia, lebo je svätyňou budúcich 

hodnôt. To naznačuje, že nedokonalosť alebo nedospelosť v protiklade s dospelosťou sa 

dotýka úplne všetkého, nielen nás ľudí, ale aj celého sveta, ktorý je oproti Ježišovi Kristovi 

nedokonalý. 

Zrejme použitie slova te,leioj pre vyjadrenie významu „úplný“, „celý“ v doteraz 

spomínaných novozmluvných listoch je súbežné s hebrejskými ekvivalentmi.96 Je tiež 

dôležité poznamenať, že slovné spojenie avnh.r te,leioj „muž dokonalý“ neoznačuje nejaké 

vysoké etické štandardy, napriek tomu, že sa toto slovo vyskytuje aj mimo biblickej literatúry 

                                                 
91 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 76. 
92 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 76. 
93 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 76 - 77. 
94 Žid 2, 10; 5, 9; 5, 14; 6, 1; 7, 11; 9, 9; 9, 11; 10, 1; 11, 40; 12, 2.   
95 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 77.   
96 DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of 
the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 77.   
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a vo filozofických dielach.97 V Pavlových listoch sa toto slovo vo väčšej miere používa na 

vyjadrenie zrelosti alebo kompletnosti človeka (F 3, 12. 15).  

3.2.2 Kto je muž dokonalý? 

 V časti 3.2 sme sa zaoberali možnosťami interpretácie slovného spojenia avnh.r 

te,leioj. Keďže problematika tohto spojenia sa priamo týka aj prekladu, je dôležité uvedomiť 

si, na čo konkrétne sa toto slovné spojenie vzťahuje a do akej miery je možné pochopiť ho 

v súvislosti s Kristom alebo s cirkvou. 

V mimobiblickom používaní výrazu te,leioj sa môžeme stretnúť s dvoma 

významami: 1. dospelý, plne zrelý človek, ktorý je protikladom k nezrelému a detskému 

veku; 2. v spojitosti s mystickými náboženskými kultmi, kde dokonalosť človeka 

predstavovala úplné zasvätenie do kultu.98 V súvislosti s biblickým pochopením pojmu 

dokonalosť je možné len tvrdiť, že ide o dosiahnutie určitého konca, respektíve cieľa, alebo 

radosť z dosiahnutého ideálneho stavu.99  

O dokonalosti môžeme pojednávať v troch súvislostiach – Božia dokonalosť, 

Kristova dokonalosť alebo ľudská dokonalosť. Predikát dokonalosti dávame len Bohu. „Jeho 

dílo (Dt 32, 4), Jeho cesta (2S 22, 31) a Jeho zákon (Ž 19, 7) jsou dokonalé.“100 Boh je pre nás 

najvyššou formou dokonalosti a od Neho sa odvíja všetko ostatné. Avšak to ostatné bolo 

dokonalé, kým to neprepadlo hriechu. 

Je teda možné hovoriť o dokonalom mužovi? „Starý Zákon mluví o relativní 

dokonalosti člověka.“101 V knihe Genesis sa píše: „Toto je Nóachov rodokmeň: Nóach bol 

muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom“ (Gn 6, 

9). Byť spravodlivý a bezúhonný je Božím vyhlásením. Jedine Boh určuje, čo vyhovuje 

požiadavkám, čo je v Jeho očiach dokonalé. Pre Nóacha, Daniela alebo Jóba to znamená, že 

sa stávajú dokonalými na základe svojho úprimného nasledovania Hospodina (Gn 17, 1).102 

„Dokonalost je v podstatě záležitostí srdce (1 Kr 8, 61; 2 Kr 20, 3).“103 Jedine srdce 

upriamené na Boha je dokonalým a prirodzeným prejavom človeka, ktorý má „správny“ 

vzťah s Hospodinom.  

Nová zmluva poukazuje na dokonalosť ako na výzvu, ktorú ponúka Ježiš svojim 

učeníkom104: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský“ (Mt 5, 48). 

Dokonalosť však nepredstavuje dodržiavanie prikázaní, ale uskutočňuje sa v láske. Preto Ježiš 

vyzýva k milosrdenstvu (Mt 5, 7; Lk 6, 36), pretože skrze milosrdenstvo nachádzame hlavnú 

podstatu pojmu láska. Jedine láska je cestou a formou nasledovania Krista. Pisateľ Listu 

                                                 
97 Napríklad u Platóna (Leges II, 653a); u Aristotela (Ethica Nicomachea, V, 3, p. 1129b, 25 – 33); 
u Filóna (De Sacrificiis Abelis et Caini, 43). Pozri bližšie: DELLING, G. te,leioj. In KITTEL, G. and 
FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Theological dictionary of the New Testament, Volume VIII. 1983, s. 69 
– 72.  
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Židom hovorí o Božom Synovi, ktorý prišiel v tele a stal sa dokonalým skrze utrpenie (Žid 2, 

10).105 Na základe Listu Židom sa dozvedáme, že Hospodin navždy priviedol ľudí 

k dokonalosti tým, že zomrel na kríži a skrze túto smrť a vyznanie viery v Ježiša Krista tvoria 

dokonalé spoločenstvo s Bohom.106  

Pavol nadväzuje na Ježišove slová a snaží sa zdôrazniť aspekt lásky (R 12, 9; 13, 8 – 

10; 1 K 13).107 Pod gréckym výrazom te,leioj „dokonalosť“ Pavol často vyzdvihuje aj iné 

podobné výrazy, ako zrelosť, dospelosť, v porovnaní s duchovným detstvom (1 K 2, 6; 14, 

20; Ef 4, 13 – 15; Kol 1, 28; 4, 12).108 Dokonalosť alebo dospelosť ako synonymum, ktoré 

Pavol používal pre to isté vyjadrenie obsahu tohto slova spočíva v tom, že dospelosť alebo 

dokonalosť je „cesta k cieľu“ (F 3, 12; F 1, 6; 2, 13).109 Veriaci človek speje k dokonalosti 

jedine skrze Ježiša Krista, a nie skrze Zákon.  

Pavol sa pomocou tohto slova snaží vyjadriť stav, ku ktorému má človek dospieť (2 K 

13, 9). Presnejšie, ide o dosiahnutie cieľa alebo účelu (te,leioj ako koniec v zmysle cieľa 

alebo účelu).110 Avšak tento cieľ dosahujú veriaci len skrze vieru a pokračujúci rast 

v duchovných veciach. Táto myšlienka v sebe zahŕňa kolektívny a individuálny aspekt: cirkev 

ako spoločenstvo má dorasť do zrelosti, má sa stať zrelým ľudstvom (Ef 4, 13; 2, 15; G 3, 

28). Aj každý veriaci má dosiahnuť túto dokonalosť.111 Ide teda o eschatologický koncept, 

v ktorom plnosť dokonalosti prebýva v Kristovi a a zároveň s Kristom bude táto plnosť 

dokonaná v „onen deň jeho príchodu“. Do toho času však je nutné hovoriť len o relatívnej 

dokonalosti, ktorú sú veriaci schopní dosiahnuť tu v tejto časnosti. To, o čo sa majú veriaci 

usilovať je obsiahnuté v pojme koinonia – čo znamená, byť súčasťou spoločenstva s Kristom 

a zároveň tela Kristovho. „U Pavla je pojem koinonia úzko spätý so vzťahom viery v Božie 

konanie v Ježišovi Kristovi, pričom v každom prípade jeho použitia je genitívnou formou 

vždy vyjadrený subjekt, respektíve predmet, na ktorý sa spoločenstvo viery vzťahuje.“112 

Spoločenstvo medzi Ježišom Kristom a človekom spočíva vo vzájomnej participácii, vo 

                                                                                                                                            
98 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
99 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
100 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
101 NOVOTNÝ, A. 1951. Biblický slovník, Díl 1. A-P, Díl 2 Ř-Š, s. 128 
102 NOVOTNÝ, A. 1951. Biblický slovník, Díl 1. A-P, Díl 2 Ř-Š, s. 129 
103 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník. 1996, s. 175. 
104 NOVOTNÝ, A. 1951. Biblický slovník, Díl 1. A-P, Díl 2 Ř-Š, s. 129 
105 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
106 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
107 NOVOTNÝ, A. 1951. Biblický slovník, Díl 1. A-P, Díl 2 Ř-Š, s. 129 
108 NOVOTNÝ, A. 1951. Biblický slovník, Díl 1. A-P, Díl 2 Ř-Š, s. 129 
109 NOVOTNÝ, A. 1951. Biblický slovník, Díl 1. A-P, Díl 2 Ř-Š, s. 129 
110 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
111 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
112 ÁBEL, F. 2008. To allēlous echein koinōnian – teologická reflexia o možnostiach prekonávania 
krízy rodiny v súčasnej spoločnosti. In Spoločnosť, kríza, rodina, s. 11. 
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vzťahu, ktorý sa začína v tomto svete, avšak siaha do onoho sveta, aby tam dosiahol vrcholnú 

dokonalosť.113 V tomto výraze je obsiahnutý dokonalý vzťah medzi človekom a Bohom. 

Avšak dôležité je tiež spomenúť, že Pavol používa tento pojem na vyjadrenie jednoty viery 

v Ježiša Krista medzi pohanokresťanmi a židokresťanmi (1 K 10, 16; R 15, 26; 2 K 8, 4).114 

V kontexte časti Ef 4, 13 je možné tvrdiť, že obsah Listu Efezanom je zameraný na 

cirkev. Cirkev v celom liste zohráva dôležitú úlohu ako jeden organizmus, ktorý spája 

židokresťanov a pohanokresťanov. Cirkev v novozmluvnom význame bola označovaná ako 

miestne zhromaždenie veriacich kresťanov.115 Toto označenie patrilo nielen židokresťanom, 

ale aj pohanokresťanom, ktorí spoločne v rôznych miestnych zboroch tvorili spoločenstvo. 

List Efezanom do obsahu a posolstva listu zahŕňa jednotu, keď spája dva národy 

v jeden: „aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj a oboch 

v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo“ (2, 15 – 16). 

Prvá osoba plurálu od druhej kapitoly zahŕňa do celého obsahu listu aj pohanov (Nežidov) 

a aj Židov. To autor potvrdzuje aj v 3, 6: „totiž, že pohania skrze evanjelium sú spoludedičmi, 

spoluúdmi (toho istého) tela a spoluúčastníkmi na zasľúbeniach v Kristovi Ježišovi;“. To 

nasvedčuje, že Boh tvorí nový organizmus („nové telo“), ktorý tak predstavuje nielen 

židokresťanov alebo pohanokresťanov, ale všetkých veriacich, ktorí sú spoluúčastníkmi na 

zasľúbeniach Kristových.  

Autor poukazuje na cirkev, nové spoločenstvo, ktoré spája síce dva odlišné svety, ale 

Boh z týchto svetov tvorí jednu cirkev. Tento nový pohľad je zjavný aj v Ef 4, 13. Dospieť do 

dokonalosti, do stavu zrelosti ľudstva je vyjadrením „spojenectva“. Byť súčasťou 

spoločenstva znamená vstúpiť do vzťahu s Kristom. Jedine skrze vieru v Krista sa možno stať 

dokonalými. Táto dokonalosť sa prejaví jedine tak, ak veriaci budú chcieť a vedieť vstupovať 

aj do iných medzináboženských vzťahov, a pokúšať sa o spoločenstvo jednej cirkvi.  

Autor Listu Efezanom podáva odlišný obraz cirkvi. Autor tu predstavuje cirkev ako 

nový organizmus, v ktorom sa deje Kristova milosť a jedine tak sa prejavuje Kristova 

dokonalosť. To, čo v skutočnosti má tvoriť nový organizmus je možné predpokladať už 

v úvode  Listu Efezanom, kde pisateľ svoje slová adresuje židokresťanom a 

pohanokresťanom. Toto nové spojenie má prerásť do jednej cirkvi. Táto skutočnosť tiež 

podporuje predpoklad, že list bol pôvodne obežníkom a mohol putovať po rôznych 

cirkevných zboroch v rámci upevnenia vzťahov. Nechceme tento predpoklad zatlačiť do 

úzadia v protiklade s predchádzajúcou hypotézou. Na pozadí tohto listu je však možné 

                                                 
113 HAUCK, F. In KITTEL, G. and FRIEDRICH, G. (Eds.). 1983. Koinwno,j. In Theological dictionary 
of the New Testament, Volume III.1964, s. 807.  
114 Pozri bližšie: PROSTREDNÍK, O. 2004. Cirkev ako koinonia u Pavla, s. 188. 
115 BRUCE, F. F: In DOUGLAS, J. D, 1996. Nový biblický slovník, 1996, s. 175. 
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pozorovať neustálu konfrontáciu kresťanov zo židovstva a pohanstva, ktorej dôvodom bolo 

zdôrazňovanie osobitostí a partikularít na úkor jednoty kresťanského spoločenstva. 

 

Záver 

 Hlavnou myšlienkou časti Ef 4, 1 – 16 je jednota Ducha. Autor opakovane používa 

pojem jednota na vyjadrenie vzťahu Krista a cirkvi a súčasne tak aj Krista a človeka, ktorý je 

súčasťou cirkvi. Dosahovanie jednoty je možné len skrze Krista. Ide o neustálu činnosť 

a aktivitu veriaceho človeka dospievať k zrelosti, a tak dosahovať konečný cieľ (telos). Autor 

poukazuje aj na spôsob, akým majú členovia cirkvi túto jednotu dosahovať. Je ním cesta 

služby lásky, ktorá je priestorom pre spoločenstvo a jasné potvrdenie hlavného zmyslu 

existencie cirkvi. Nová existencia, povolanie k novému životu skrze jedného Ducha je 

obsahom textu, v ktorom autor podáva kritérium pre život cirkvi aj v Efeze. Povolanie pre 

veriaceho znamená stať sa údom Kristovho tela. Sme povolaní skrze Krista prostredníctvom 

služby „stavať“, či „budovať“. Služba však predstavuje nový stav človeka, v ktorom spoznal 

a stále spoznáva svoje zjednotenie s Kristom. Autor teda pod pojmom služba veriaceho a tak 

aj celej cirkvi rozumie volanie k povolaniu, k zodpovednosti za členov, ktorí sa rovnako 

podieľajú na budovaní Kristovho tela.  

Interpretácia verša Ef 4, 13, ktorá bola hlavnou témou tohto príspevku s cieľom 

zodpovedať otázku, kto je tým „mužom dokonalým“ preukázala, že autor sa tu obracia na 

cirkev, ktorá má dorásť do dospelosti. Avšak otázkou ostáva, o akú cirkev ide? Tú dnešnú, 

alebo tú, ktorú poznal autor a na ktorú aj upriamuje svoju pozornosť v danom liste? Autor 

hovorí o dokonalom mužovi (človeku), ktorý sa dáva úplne k dispozícii. Dokonalosť je 

záležitosťou srdca, ktoré má byť upriamené na Boha. Jedine spoločenstvo s Kristom ako 

Pánom je cestou k tomu, čo vyjadruje evanjelista Matúš slovami „Vy teda buďte dokonalí, 

ako je dokonalý váš Otec nebeský“ (Mt 5, 48).  

Autor Listu Efezanom podáva iný, odlišný obraz cirkvi. V tomto pochopení je 

viditeľný model organizmu, v ktorom sa stretajú židokresťania a pohanokresťania pri 

budovaní jedného tela Kristovho.  

Pre dnešnú cirkev je to výzva k jednote nielen vo vnútri tohto organizmu, ale aj vo 

vonkajšom vzťahu k iným cirkvám. Byť telom Kristovým znamená službu, ktorá si vyžaduje 

nové a odlišné správanie voči bratom a sestrám vo viere. Význam slov „nový“ a „odlišný“ 

však má mať rovnaký základ v jednote skrze Krista.  

Cirkev je možné pochopiť v rámci organizmu, v ktorom sa rôznorodým spôsobom 

podieľajú veriaci na budovaní tela Kristovho. V rozličnosti sa nachádza jednota.  
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