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0. Pozor na podvýživu, ktorú si zaviňujeme sami
Pred niekoľkými rokmi denník Los Angeles Times uverejnil príbeh staršieho muža
a jeho manželky, ktorí boli nájdení mŕtvi v ich byte. Pitvy ukázali, že obidvaja umreli na závažnú podvýživu, aj keď vyšetrovatelia našli 40000 dolárov, ktoré boli
uložené v papierových vrecúškach v skrini.
•
•
•

Neboli chudobní a predsa sa zle stravovali. Pre nejakú príčinu nepoužili to, čo vlastnili k adekvátnemu úžitku a vlastnej existencii.
Podobným spôsobom aj my ako kresťania môžeme upadať do duchovnej podvýživy,
ak nebudeme v našom duchovnom živote aplikovať to, čo sme dostali cez Krista
z milosti.
Snáď žiadne iné miesto v Svätom Písme neopisuje naše bohatstvo intenzívnejším
spôsobom na tak stručnom mieste ako Efezanom 1:1 – 14. Preto je tento text hodný
našej maximálnej pozornosti.

1. Videli sme minule zoznam duchovných požehnaní v Efezanom 1:1 – 14
•

•

Pavol hovorí o všetkých duchovných požehnaniach a je ich skutočne veľa:
ο Vyvolenie, postavenie svätých a bezchybných pred Bohom, predurčenie, synovstvo, omilostenie, vykúpenie, odpustenie hriechov, rozhojnenie milosti,
konanie v múdrosti a rozumnosti oproti nám, oznámenie tajomstva, my ako
Božie dedičstvo, spasenie, zapečatenie, prijatie Ducha Svätého ako záruka
nášho dedičstva.
Keď dôjde na požehnania od Boha, dôležité je najprv nájsť tie duchovné a až potom
tie zemské.

Matúš 6:33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude
pridané.
Je to iba potom, keď sme najprv prijali duchovné požehnania, že môžeme prijímať i akékoľvek zemské ako Boží priatelia, ktorí budú navždy žiť v jeho vesmíre a tešiť sa z neho.
Matúš 5:45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých.
•

Boh je trpezlivý aj so zlými a nespravodlivými a zjavuje im veľa zo svojej dobroty.
Necháva ich žiť na tejto zemi a dovoľuje, aby požívali mnohé z jeho darov. Táto dobrota je súčasť toho, čo ich má priviesť ku pokániu. Nechcel by som ale s nimi meniť,
lebo keď človek nevlastní duchovné požehnania, príde nakoniec i o tých niekoľko
zemských, ktoré dočasne má.

2. Ešte sa zastavme pri téme vyvolenia a predurčenia
•

Je to téma, ktorá neraz vyvoláva medzi kresťanmi rôzne reakcie, často viac emocionálne, než založené na texte Písma.
ο Existencia rozmanitých pohľadov na nejaké biblické výroky nás ale nikdy nesmie priviesť ku apatii či zatrpknutosti. Musíme byť ľudia, ktorí milujú pravdu, a preto im stojí za to hľadať a skúmať a zápasiť, i keď na ceste môžu byť
rozličné prekážky.
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2.1

Náš text nás pevne vedie k pochopeniu vyvolenia ako niečoho, čo je zvrchované
•

Pavol sa akoby chcel uistiť, aby nikto nikdy nemohol len tak prevariť a odľahčiť jeho
slová, využíva každý možný prostriedok, aby dal na najavo, že toto vyvolenie
a predurčenie nezávisí od niečoho na strane človeka. Všimne si nasledovné opisy.
Text
verš 4
verš 5
verš 9
verš 11

•

Dôvody tohto vyvolenia teda musíme hľadať na strane Boha a nie na strane človeka.
Pramenia v jeho milosti a sú vlastné jemu samému.
ο Kresťania mnohých generácií pred nami preto neváhali označiť toto vyvolenie za zvrchované alebo suverénne, alebo slobodné.

2.1.1
•

Opis
pred založením sveta
podľa ľúbosti svojej vôle
vôľa, ktorú si preduložil v sebe
pôsobí všetko podľa rady svojej vôle

Rôzne prirovnania opisujúce Božie vyvolenie
Pre účely názornosti je nám prirodzené používať rôzne ilustrácie a analógie, keď vysvetľujeme danú pravdu Písma. Na tom nie je nič zlé, problém začína ak analógie nevystihujú biblickú pravdu.
ο Analógia so vstupom do dverí, kedy zvonku je nad dverami nápis POĎTE KU
MNE VŠETCI a zvnútra zase VITAJTE VYVOLENÍ OD ZALOŽENIA SVETA, je dobrá na opísanie našej osobnej skúsenosti v čase, ale nevysvetľuje, čo vyvolenie je vo
svojej podstate. Stále nám chýba definícia, totiž že je to slobodná Božia voľba
účinne pritiahnuť ku Kristovi časť z tej masy hriešneho ľudstva, kde by ani
jeden človek sám od seba pre tvrdosť srdca neprišiel.
ο Iná analógia: Boh hlasoval za teba (=vyvolil si ťa), Satan hlasoval proti tebe
(=stojí proti Božiemu vyvoleniu), konečné rozhodnutie je v tvojich rukách.
V takto vyjadrenom učení o vyvolení, sme vyložene mimo Písma a biblického
zjavenia.

3. Správne pochopenie vyvolenia nepovedie ku pasivite ani fatalizmu
•

3.1

Stáva sa opäť a opäť, že v období po objavení týchto nádherných a premáhajúcich
právd, môže kresťan stratiť rovnováhu v učení i praxi.
ο Celok Písma nám ale nedáva priestor na takéto zneužitie, a preto čím kratšie
je také obdobie, tým lepšie, ideálne nech sa nevyskytne vôbec.

K čomu nás má potom priviesť toto poznanie:
1. Ku plesaniu a radosti.

Lukáš 10:20 Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že
sú vaše mená napísané v nebesiach.
2. K uisteniu a bezpečiu v Bohu ohľadom nášho osobného spasenia.
Rímskym 8:30 A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil,
a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.
3. K uisteniu a presvedčeniu, že tí, ktorých Boh oddelil pre večný život s ním, nakoniec dôjdu do jeho kráľovstva.
Skutky 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všetci,
koľko ich bolo odriadených do večného života.

2

3.2

K čomu nás nemá viesť takéto poznanie
•

Nevedie nás k bezbrehým špekuláciám o tom, kto je, a kto nie je vyvolený z ľudí okolo nás.
Definitívne spoločné poznanie o tom, kto všetko bol zahrnutý do Božieho zoznamu vyvolených sa dozvieme až na konci vekov, keď budú všetky Božie deti
verejne zjavené pri vzkriesení, do tej doby sa máme zamestnávať evanjelizáciou
a osobným posväcovaním.

3.2.1

I pre nás platí Mojžišovo varovanie, ktoré pôvodne odznelo Židom na púšti

Deuteronomium 29:29 Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim
synom až na veky, aby sme činili všetky slová tohoto zákona.

4. Konečný cieľ a motív všetkých Božích aktov je jeho sláva
•

Už som sa pri téme vyvolenia a predurčenia dotkol toho, že Boh má nejaké dôvody
pre svoje konanie. Niektoré nám môžu byť v Písme odkryté, iné nutne nemusia.
Rozmýšľame chvíľu nad tým, aký dôvod má Boh, aby konal to, čo robí a uskutočnil
to, čo naplánoval
ο Práve naša pasáž v Efezanom 1 je mimoriadne cenná pre pochopenie toho, čo
je hybnou silou Božej motivácie ako prechádza všetkými jeho dielami.

•

Konečný a najväčší motív Božieho konania s vesmírom i ľuďmi je jeho oslávenie
sa. Pretože neexistuje nikto väčší ako on, a pretože sám existuje v neprestajnej
plnosti a dokonalosti, všetko čo kedy od neho vyšlo, sa k nemu nakoniec vracia
vo forme slávy, ktorá ho vyvyšuje nad všetko ostatné.
•

Naša pasáž v rozsahu 14 veršov spomína Božiu slávu prekvapivo početne.
Text
verš 6
verš 12
verš 14

Opis
na chválu slávy svojej milosti
aby sme boli na chválu jeho slávy
na chválu jeho slávy

5. Konečný cieľ nevylučuje čiastkové ciele, ktorých je zvyčajne niekoľko
•

Je dnes nehovorím, že Boh má jeden jediný cieľ a motív, ktorý v ňom existuje. Tých
cieľov môže byť podľa jednotlivej sféry viacero, a aj ich zvyčajne viacero býva.
ο Platí to u Boha a platí to u nás. Sú tu čiastkové ciele, ktorých môže byť viac,
a je tu jeden finálny najvyšší cieľ.
Hovorím ale, že Boh má jeden najvyšší absolútny cieľ pre svoje konanie, v ktorom sa
všetko ostatné zbieha – tým je jeho oslávenie uprostred tvorstva, či už ide o vec stvorenia alebo o vec záchrany.

•

5.1

Prečo sa opäť vráti Pán Ježiš Kristus na túto zem
1.
2.
3.
4.

5.1.2

Aby vykonal súd na bezbožníkmi.
Aby sa naplnili proroctvá a zasľúbenia, ktoré zatiaľ ostávajú nenaplnené.
Aby sme boli premenení a dostali nové vzkriesené telá.
Aby bola všetkým zjavená jeho vláda.

Aby bol oslávený a obdivovaný

2 Tesalonickým 1:10 keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých,
ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.

5.2

Prečo nás Boh chce zachrániť, a prečo zachraňuje hriešneho človeka
1. Lebo má k nám lásku.
3

Ján 3:16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí
v neho, nezahynul, ale mal večný život.
2. Lebo má nad nami zľutovanie.
Jakub 5:11 Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jobovej ste počuli
a koniec Pánov ste videli, pretože je Pán veľmi ľútostivý a milosrdný.
3. Aby oslávil svoju milosť.
Efezským 1:12 aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi,

6. Konečný cieľ a čiastkové ciele na strane človeka
6.1

Aké môžem mať dôvody, aby som jedol a pil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.2

Som hladný a smädný.
Som na Večeri Pánovej – zvestujem Kristovu smrť až dokiaľ nepríde.
Prijal som pozvanie od rodiny či priateľov.
Som na nejakej oslave.
Som na nejakej ochutnávke, kde predstavujú nový výrobok.
Som kuchár a preto ochutnávam jedlo v priebehu varenia.

Najväčší dôvod je, aby som oslávil Boha

1 Korintským 10:31 A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu
Božiu.
Ak si všetky naše činy a rozhodnutia predstavíme ako potôčiky, ktoré vchádzajú
do lievika, potom na konci v zúženom výstupe ich má všetky spájať Božia sláva.

6.2

Aké môžem mať dôvody, aby som pracoval
1.
2.
3.
4.

Uživiť seba samého.
Uživiť svoju rodinu.
Aby som si vyskúšal, či to dokážem a mohol sa tomu ďalej venovať.
Aby som so zarobených peňazí pomohol tým, ktorí sú v núdzi.

Efezským 4:28 Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.

6.2.2

Najväčší dôvod je Kristus

Efezským 6:6 neslúžiac verne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia
Kristovi činiac vôľu Božiu z duše,

7. Boh Biblie nikdy nikomu nič nedlžil a ani nebude, zato my jemu všetko
7.1

Všetko je z Boha a pre Boha

Rímskym 11:35 Alebo kto mu dal prv niečo, aby mu to bolo odplatené?
36 Lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko, Jemu sláva na veky. Ameň.
•

7.2

Keď máme takýto pohľad na Boha, zrazu začíname vidieť, že iná možnosť, než aby
všetko poslúžilo k jeho osláveniu v skutočnosti ani nie je.
ο Kto iný má potom dostať slávu a česť a úctu, ak nie on? Hádam nie my?

Dostávame z Božej plnosti
•

Ešte i naša záchrana k nám prišla z jeho plnosti. Nie je to tak, že by mu predtým, alebo teraz niečo chýbalo.

Ján 1:16 A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.
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