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Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším
duchovním požehnáním nebeských darů; 4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil,
abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. 5 Ve své lásce nás předem určil, abychom
rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny 6 a chválili slávu jeho milosti,
kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. 7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou
nám odpuštěny pro přebohatou milost, 8 kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 9
když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, 10
že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
Úvod – říct evangelium
Pavlova chvála - v řečtině je těchto 12 veršů jedna věta. My si to rozdělíme na dvě části 3-10 a
11-14.
Různí vykladači to nazývají různě: Velkolepá brána, zlatý řetěz, princip sněhové koule.
Přístup „Trojiční“.
a) Trojiční zmínky
Co Bůh otec udělal? Zkoumání sloves (Český studijní překlad)
1) požehnal (verš 3)
2) vyvolil nás (vybral), (verš 4)
3) předurčil (verš 5)
4) obdařil milostí ve svém synu (verš 6) hojně nás zahrnul milostí (verš 8)
5) oznámil ne tajemství, svůj záměr, svou vůli (9)
b) Podstatná jména (Bůh syn):
1) Požehnání - v nebeských věcech (3 verš)
2) Synovství - v skrze Ježíše Krista (5 verš)
3) Vykoupení - v něm, skrze jeho krev (7 verš)
V něm – se objevuje 11 v Efezským. Ukazuje to na kontrast v něm (v Ježíši) proti, být v Adamovi.
Nové proti starému, padlé lidstvo proti novému vykoupenému lidstvu.
4) Tajemství - své vůle (9 verš)
Ve zbylých verších, které budou příště, je zmínka o Duchu Svatém.
Zkoumání verše 3 - je zde každá osoba trojice.
Křesťané věří v trojici. V jednoho Otce, Syna i Ducha Svatého.
Jestliže jsme v Synu, v PJK (jsi v Synu), pak nám nebylo odepřené žádné duchovní požehnání vším duchovním požehnáním nebeských darů. Máme celý život na to zkoumat, jaké bohatství
máme v něm, v Ježíši Kristu. Už máme vše plus moudrost. Vyváženost, pozor na extrémy.
Zkoumání veršů 4 – 6
Termín - před stvořením světa – před začátek času, kdy existoval jen dokonalý Bůh. Bůh
zformoval ve své mysli plán, záměr. V tom plánu jsme my (které zamýšlel přijmout za své
adoptivní děti) a Ježíš. I když s tebou nepočítali rodiče, tak Bůh ano.
Termín – vyvolil nás v něm – Bůh, když jsme ještě neexistovali, když jsme ještě nežili, tak nás ve
své mysli dal dohromady s Kristem. Rozhodl se, že nás (kteří jsme ještě nežili, neexistovali) přijme
za své děti skrze Kristovo spásné dílo (výkupnou oběť).
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Učení o vyvolení: Moje zkušenost byla, že jsem se setkal s pyšnými zastánci tohoto učení. Tito
dělali všechno, abych si toto učení zošklivil, ale nepovedlo se. Vyvolení je nádherná Boží pravda.
a) Náš mozek je omezený a dotýká se v otázce vyvolení tajemství. Každý kalkul, spekulace je
mimo.
b) Příklad s obou - straně nadepsanou bránou. (Zjednodušující, vím, ale pro pochopení stačí).
c) Je to pravda od Boha – pokorně přijmout – ukazatel pokory proti dnešnímu člověku, který vše
dokáže bez Boha. Vede k pokoře a uctívání, ne k pýše.
d) Vyvolení nám dává silné ujištění o věčné jistotě spasení. (V čase krize, pochyb, atd.)
e) Vyvolení vede ke svatosti ne k ospravedlňování hříchu. Pozor na dva extrémy. Jsem v pohodě
proti záslužnictví.
f) Příklad vyvolení najdeme v Starém Z. Vyvolení Izraele a důvod? Boží láska a věrnost
Deut. 7:7-8 Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a
vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. 8 Ale, protože vás Hospodin miluje a
zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil
tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského.
Zkoumání veršů 5 – 8 Vyvolení vede k adopci
a) Předurčil k synovství – adopce. Chápání adopce v římském kontextu.
b) Jen ti, přijatí do boží rodiny mohou vyznat verše 7 a 8 7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a
naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, 8 kterou, nás zahrnul ve vší moudrosti a
prozíravosti,
c) Synovství – co dělá, nebo co se učí dobrý syn, dobrá dcera?
1) Poslušnost
2) Zodpovědnost
3) Přebírá vzory (napodobuje)
4) Má dobrý vztah s otcem.
5) Nedělá věci, které se otci nelíbí.
Co z toho plyne? Jaká výsada, že můžeme být Božími dětmi. Na druhou stranu zápasíme o
svatost a život v takové podobě, aby se Bohu náš život líbil.
d) Vykoupení – vysvobození skrze zaplacení ceny. Ve tvém případě, kdo zaplatil? Kolik
zaplatil? Co ho to stálo? Máš cenu Božího syna. Řekni si pro sebe: „Mám cenu Božího syna“.
Zkoumání veršů 9 – 10
Tajemství – zahrnutí pohanů do Boží nové společnosti za stejných podmínek jako Židé.
Čas – jiné chápání ne cyklické, ale lineární s vyvrcholením, od začátku do konce.
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Uspořádat pod jednu hlavu – Ježíš je už teď hlavou (pánem) církve, ale jednoho dne uznají jeho
nadřazenost všechny věci. (každé koleno se pokloní). Dnes je ve světě v kosmu stále konflikt
hříchu. Jenou přijde sjednocení s Kristem a konflikt bude odstraněn.
Všechny věci – znamená vesmír, který Ježíš stvořil a zahrnuje křesťany. Ti, kdo jsou v něm.
Shrnutí - text nás vede:
1) K zamyšlení, jestli jsme v Něm, v Ježíši. Jsem v Ježíši?
2) K vděčnosti. Jsem vděčný? Mám být za co vděčný?
3) Jsem křesťan? Jak je to potom s mojí poslušností, zodpovědností? Koho napodobuji?
Jaký vztah mám s Bohem? Jak žiji?
4) Vnímám to jako výsadu být Božím dítětem nebo je to již studená rutina?
5) Řekni si pro sebe, mám cenu Božího syna.
6) Jsem zahrnut do dějin spásy. V nebi se o mě vědí.
7) Jsem součástí tajemství
8) Můj život má smysl, směr. Směřuje k cíli, ne ke konci, k budoucnosti, ne do nicoty.
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