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0. Všetko skutočné bohatstvo a plnosť sa nachádza v Bohu
•

0.1

Jedna dôležitá výzva, ktorá nám má znieť v ušiach zakaždým, keď študujeme prvú
kapitolu Efezanom, by sa dala formulovať nasledovne:
ο Čo tak začať si naozaj ceniť to, čo sme dostali a nad to ešte viac toho, od koho
sme to dostali.
ο Dovolím si povedať, že nemalá časť pádov a odbočení v živote kresťana je
opakovane spojená s tým, že prestáva vidieť a vážiť si tie duchovné požehnania, ktoré tu Božie slovo opisuje.

Božia sláva ako najvyšší cieľ Boha i nás
•

Hovorili sme minule o Božej sláve, ako o finálnom cieli pre Božie konanie.
ο Čo presne ale táto sláva je? Ako ju správne máme chápať?
Začnime naše štúdium od súčasného slova sláva a potom sa presuňme k pôvodnému
biblickému výrazu.

•

1. Definícia slávy z Krátkeho slovníka slovenského jazyka
1.
2.
3.
4.

zahŕňaný slávou, povestný, chýrny: slávny umelec, bádateľ, slávne dielo;
významný (význ. 1), dôležitý: slávne výročie;
vynikajúci, znamenitý: slávny čin…;
(ako súčasť oslovenia) veľmi vážený, vznešený: slávny súd.

Všetky 4 definície z KSSJ pasujú na nášho Boha ako toho, o kom toto platí absolútne a v najvyššej možnej miere.
•

Ako najčastejšie používame dnes slovo sláva a slávny z palety týchto štyroch možností? Hádam najčastejšie vo význame známy alebo popredný, alebo uznávaný, a to
má – ako som už vyššie spomenul – svoju užitočnosť pre účely tohto štúdia.
Predsa však popri súčasnej slovenskej definícii potrebujeme uchopiť i biblickú ideu.

•

2. Božia sláva v Svätom písme
2.1

Božia sláva v Starej zmluve
•

2.1.1

Opäť a opäť nachádzame v SZ udalosti, keď sám Boh navštívil svoj ľud a zvláštnym
spôsobom prejavil seba samého. Tieto udalosti sú mnohokrát spojené
s nadprirodzenou manifestáciou Božej slávy.

Slávnostné zasvätenie Jeruzalemského chrámu za kráľa Šalamúna

1 Králi 8:10 A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne, že oblak naplnil dom Hospodinov,
11 takže nemohli kňazi obstáť a slúžiť pre oblak, lebo sláva (hebr.  כָּבוֹד/ kavód) Hospodinova
naplnila dom Hospodinov.
•

Hebrejské slovo  כָּבוֹד/ kavód je odvodené z koreňa, ktorý znamená ťažký, bohatý,
ctený.
ο Sláva Božia je teda v SZ spojená s myšlienkou, že Boh má váhu, Boh za niečo
stojí, Boh má hodnotu a cenu.
Božia sláva v SZ často znamená odkrytie nejakého jeho atribútu takým spôsobom, že človek je premožený tým, aký Boh v skutočnosti je.

2.1.2

Ukázanie Božej slávy Mojžišovi
1

•

Mojžiš prosil Boha, aby mu ukázal jeho slávu. Hospodin nakoniec súhlasí, ale za
presne vymedzených podmienok. Celú udalosť máme zachytenú v Exodus 33 a 34.

Exodus 34:6 A Hospodin idúc popri ňom volal: Hospodin, Hospodin, silný Bôh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy,
Odkrytie Božej slávy Mojžišovi bolo spojené s deklarovaním dvoch Božích atribútov – Božia milosť/milosrdenstvo a Boží súd.

2.1.3

Nepretržité zjavenie Božej slávy cez tvorstvo

Žalmy 19:2 Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha.
•

2.2

Sláva Boha ako mocného Stvoriteľa je zjavená vo vesmíre.
ο Božia sláva je tu demonštrácia nejakého jeho atribútu. V tomto prípade ide ku
všetkým ľuďom bez rozdielu.

Božia sláva v Novej zmluve

Efezským 1:12 aby sme boli na chválu jeho slávy (gr. δόξα / dóxa), my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi,
•

Z niekoľkých definícii gréckeho δόξα / dóxa, ktoré ponúka slovník UBS sú pre nás
najzaujímavejšie sláva, lesk, pompéznosť, žiara a zjavená Božia prítomnosť.
Keď sa slovo sláva používa v NZ vzťahom na Boha, čerpá zo SZ ideí, ktorému tomuto výrazu pôvodne dali jeho obsah.

3. Rozdelenie Božích činov na dve hlavné skupiny
Božie činy, totiž jeho konanie od začiatku histórie až do jej konca, je možné rozdeliť na dve veľké skupiny. Jednou sú činy v stvorení a udržiavaní a druhá jeho
činy v spasení.

3.1

Všetko bolo stvorené na Božiu slávu
•

Patrí to k úplne základným biblickým učeniam, že Pán Boh všetko stvoril a stvoril to
na svoju slávu.

Zjavenie 4:11 Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci,
a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.

3.2

Spasenie sa deje na Božiu slávu

Efezským 1:12 aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi,
•

Práve tomuto aspektu sa venujeme počas tejto série v rámci Efezanom 1.
Sme spasení na Božiu slávu. Všetky duchovné požehnania z veršov 1 až 14 najprv cez Krista zostupujú k nám a potom sa vracajú k Bohu, aby on bol finálne
oslávený.

3.3

Božie sebaoslávenie v stvorení a spasení
•

Niekedy tieto dve normálne odlíšiteľné skupiny splynú na nerozoznanie a sú prepletené ako vrkoč. Vidíme to napr. v Izaiášovi 43.

Izaiáš 43:7 každého, kto je nazvaný podľa môjho mena, a koho som stvoril pre svoju slávu,
koho som utvoril, áno, koho som učinil.
Izaiáš 43:21 Ľud, ktorý si vytvorím, bude rozprávať moju chválu.

4. Božia sláva v novom nebi a na novej zemi
•

Pozrime sa ešte záverom aspoň trocha na budúcnosť, ktorú nám Biblia prorocky
oznamuje.
2

•

4.1

Stvorenie začalo bez slnka a v tomto stave aj existovalo celé tri dni , kým Hospodin
nestvoril Slnko na štvrtý deň.
ο Odkiaľ vychádzalo svetlo počas prvých 3 dní? Najprirodzenejšia odpoveď je,
že z Boha.

Čo je slnko a mesiac

Žalmy 104:19 Učinil mesiac na určenie časov, a slnce zná svoj západ.
•

4.2

Oboje bolo stvorené k nejakej úlohe. Sú to takpovediac Boží služobníci.

Ako to bude na novej zemi plnej Božej slávy

Zjavenie 21:23 A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietily v ňom, lebo sláva Božia ho
osvecuje, a jeho sviecou je Baránok.
Na konci vekov sa vesmír vracia akoby po kruhu na miesto, kde začal. Začalo to
bez Slnka a skončí to bez Slnka.
•

4.2.1

V Novom Jeruzaleme nie je potrebné slnko a mesiac, lebo Božia sláva ja odkrytá natoľko priamym a plným spôsobom, že jej demonštrácia nahrádza dočasnú funkciu
slnka.

Splní sa zasľúbenie proroka Habakuka

Abakuk 2:14 Lebo zem bude naplnená známosťou slávy Hospodinovej, ako čo vody pokrývajú
more.

5. Ako raz Božia sláva naplní zem
•
•

Dovoľte jednu ilustráciu.
Predstavme si športovca, ktorý celý život tvrdo trénoval až sa mu podarilo dostať sa
na olympijské hry. Prebojuje sa do finále a zvíťazí. Keď stojí na stupienku víťazov,
celý svet, buď osobne na štadióne, alebo doma pri televízoroch sleduje túto mimoriadnu chvíľu. Niektorí sa to dozvedia ďalší deň z novín, niektorí to zistia na internete. Sláva tohto športovca postupne plní zem od človeka k človeku.
ο V súvislosti s Božou slávou je dôležité si uvedomiť, že všetko smeruje k tomu,
aby bola opäť demonštrovaná a známa úplne všetkým.
Vtedy dávno ešte než hriech všetko pokazil, tak Božia sláva plnila zem. Dokonca
tu bol človek, ktorý plne niesol Boží obraz. Celá zem bola na začiatku plná Božej
slávy a na konci bude celá zem plná Božej slávy.

6. Naše zjavenie sa s Kristom v sláve
Kolosenským 3:4 a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve.
Filipským 3:21 ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.
•

Keď príde ten deň odkrytia Božej slávy, tak i my sme v tom zahrnutí.
ο Ak toto nie je dôvod sa posväcovať, keď už by som aj žiadny iný nemal (hoci
ich mám mnoho), tak potom radšej choď do sveta, nech sa vyčistí scéna od
polovičných nasledovníkov.
ο Problém dnešného kresťanstva je, že máme kopu ľudí, ktorí sú spoly vo svete
a spoly v nasledovaní Krista.

7. Biblický výraz v Kristovi
•

Pavol má tento výraz mimoriadne rád.

1 Korintským 15:18 A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli.
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1 Korintským 15:22 Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú
oživení.
•
•

7.1

Na jednej strane je tak dôležitý, na druhej strane môžeme mať ťažkosti s jeho chápaním, lebo je taký stručný.
List Efezanom nám dáva jeden konkrétny postup, ako ho chápať. Nehovorím, že toto
a iba toto je spôsob, ktorým sa to vždy myslí, kdekoľvek na to v Písme narazíme, ale
určite to ide týmto smerom tu na začiatku epištoly Efezanom.

Byť v Kristovi v Efezanom 1:1 – 14

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konkrétne duchovné požehnanie
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

Sumárny výraz
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi
byť v Kristovi

Ak je niekto v Kristovi, potom to znamená, že má všetky položky z tohto zoznamu v Efezanom 1:1 – 14. Na druhej strane platí, že ak má niekto ľubovoľnú položku z tohto zoznamu, potom je v Kristovi.
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