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ÚVODNÉ POZNÁMKY

• List „Efezanom“ – „teologická meditácia“
• „najvznešenejšie a najmajestátnejšie vyjadrenie evanjelia“ 

(D. M. Lloyd-Jones)

• „epištola vnútorného života“ (F. B. Meyer)

• „Sedieť“ (2:6), „Chodiť“ (4:1), „Stáť“ (6:11) (W. Nee)

• Naša perspektíva: Identita kresťana
1. Kresťan → Božia voľba (1:4) 

2. Kresťan → Božie dielo (2:10)

3. Kresťan → Božia rodina (3:15)

4. Kresťan → Orgán v tele Kristovom (4:16)

5. Kresťan → Model v poriadku stvorenia (5:21-6:9)

6. Kresťan → Vojak v duchovnom boji (6:10-18)



POJMY KRESŤANSKEJ IDENTITY 
V PRVEJ KAPITOLE

• Vyvolenie (v.4) → Božia voľba

• Synovstvo (v.5) → adopcia

• Dedičstvo (v.11) → v Kristovi

• Cirkev, telo Kristovo (v.22) → eschatologické ľudstvo



KĽÚČOVÁ IDEA:
BOŽIA SLÁVA

Ef 1:6, 12, 14, 18 (chvála slávy, bohatstvo slávy)

PROBLÉM

• Čo je zmyslom bytia / stvorenia / života?

• Kam smerujú dejiny človeka / sveta?

ODPOVEĎ

• dokonalosť človeka na slávu Božiu (vv. 4-6)

• odhalenie Božej slávy v evanjeliu (vv. 7-12)

DISKUSIA

• Božia samochvála?

• Boh si nemôže privlastniť nič vyššieho ako je on sám.

• Dokonalosť v láske (v.4)



ÚČEL VOĽBY: 
CHVÁLA BOŽEJ SLÁVY

Ef 1:6, 12, 14, 18 (chvála slávy, bohatstvo slávy)

PROBLÉM

• antropocentrizmus → obdiv a oslava človeka

• deformácia: evanjelium o šťastí človeka

ODPOVEĎ

• spása → obdiv Božích atribútov (múdrosť Ef 1:8)

• objektívne → „dokonalosť v láske“ (1:4)

• subjektívne → obdiv Božej moci (Pavlova modlitba)

DISKUSIA

• Inkarnácia je antropocentrická.

• Láska agapé kladie centrum pozornosti do objektu lásky.



PARADOX VOĽBY: 
ČAS A VEČNOSŤ

Ef 1:4, 10 (pred založením sveta, plnosť času)

PROBLÉM

• Boh je nezávislý na čase, priestore, kauzalite

• Boh je slobodne imanentný vo svojom stvorení.

ODPOVEĎ

• Božia prozreteľnosť (spojenie času s večnosťou)

• →  vykúpenie /zachovanie získaného 
vlastníctva (v. 14)

DISKUSIA

• Toto je mimo možností ľudského plného pochopenia.

• → Viera závisí na zjaveni od Svätého Ducha.



METÓDA VOĽBY: 
„V KRISTOVI“

Ef 1:4, 7, 9, 10, 11, 13, 22-23 („v ňom“)

PROBLÉM

• Božia vláda → jednota celku (Kráľovstvo Božie)

• Božia vláda → sloboda individuality

ODPOVEĎ
• (v.10)

• Inkarnácia – zjednotenie Stvoriteľa so stvorením

• láska agapé – integrácia slobody s poslušnosťou

DISKUSIA

• Nehrozí tu univerzalizmus spásy? (Origenes; Barth)

• → Kristus sa stáva hlavou cirkvi, nie celého ľudstva.



REALIZÁCIA VOĽBY: 
VYKÚPENIE

Ef 1:7 (vykúpenie, odpustenie skrze Kristovu krv)

PROBLÉM

• hriech (v.7)

• nevedomosť (v.9)

ODPOVEĎ

• odpustenie / vykúpenie v Kristovej krvi (v.7)

• evanjelium (v.13)

• zjavenie Ducha múdrosti (Pavlova modlitba vv.16-23)

DISKUSIA

• Prečo krv?


