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Ef. 1:11-14 Pavlova chvála - část 2
Ef 1:11-14
On je ten,
v němž se nám od Boha,
jenž všechno působí rozhodnutím své vůle,
dostalo podílu na předem daném poslání,
abychom my,
kteří jsme na Krista upnuli svou naději,
stali se chválou jeho slávy.
13

V něm byla i vám,
když jste uslyšeli slovo pravdy,
evangelium o svém spasení,
a uvěřili mu,
vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
14
jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch,
které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

Trojiční přístup k textu Ef. 1:3-14
V této poslední části (11-14) je zmíněn Duch svatý
1) Zájmena:
a) ON Verš (11) – Ježíš (verš 10 b)
b) My (12) – věřící židé včetně Pavla, kteří upnuli na Pavla svou naději
Na co upínáme my svou naději?
c) Vám (13) – pohané věřící v Mesiáše.
d) Mu (13 b) uvěřili mu, komu? Evangeliu
e) Našeho dědictví (14 a) – křesťané mají dědictví
f) Těch (14) které Bůh vykoupil
Výklad:
En w-| kai. evklhrw,qhmen proorisqe,ntej kata. pro,qesin tou/ ta. pa,nta evnergou/ntoj kata. th.n boulh.n tou/
qelh,matoj auvtou/
V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle
rady své vůle,
1

11 Toto konečné usmíření bylo dosaženo v Kristu. Pavel se posouvá k dalšímu bodu. Konkrétně,
že křesťané byli vyvolení jako dědicové (eklerothemen). Byl jim dán podíl na dědictví. Izrael byl
považován za Pánovo (Boží) dědictví (nahalah) a podílem (heleq). Církev má nyní v PJK to samé
privilegium (výsadu). (Řím 8:17; Gal 3:29; Kol 1:12).
Gal. 3:29 29 Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Kol. 1:11-12 1 a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; 12 a budete děkovat Otci, který vás
připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.

Toto rozdělení pramení z božího předurčení (vv. 4, 5).
EF 1:4-5 4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny.

5

Ve své lásce nás

Expositor's Bible Commentary, The, Pradis CD-ROM:Ephesians/Exposition of Ephesians/II. Doctrine: The
Implications of Christian Faith (1:3-3:21)/A. An Act of Praise (1:3-14), Book Version: 4.0.2
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Není to nehoda ani náhoda, že Bůh přidělil svému novému lidu v Kristu (Kristovcům) dědictví
vytvořené a zamýšlené pro Židy. Nesmíme si myslet, že my křesťané z pohanů máme teď
uzurpovat židovská privilegia.
Protože ještě dříve než začal čas, Bůh označil ty v Kristu, aby se stali spoludědici spolu
s Kristem.
Cokoliv Bůh rozhodnul, to se stane podle jeho vůle. (v. 5).
Žalm 33:12 12 Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
eivj to. ei=nai h`ma/j eivj e;painon do,xhj auvtou/ tou.j prohlpiko,taj evn tw/| Cristw/Å|
Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.
12 To co Pavel napsal, stejně aplikoval jak na křesťany z pohanů, tak na křesťany ze židů.
Objevuje se nám zde motiv jednoty mezi židy a pohany.
Všimněme si sousloví my, kteříž jsme prve naději měli (prohlpiko,taj evn tw/| Cristw/| určitý člen hraje
významnou roli). To ukazuje na židy, kteří rozpoznali mesiáše daleko dříve než pohané. Toto
očekávání mesiáše nebo Božího příchodu bylo výhradně židovskou záležitostí. O pohanech je
psáno toto:
EF 2:11-12 11 Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a
lidskou rukou, říkají neobřezanci, 12 že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství
Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.
Pavel zde dále říká, že podíl pohanů na božském dědictví je stejný jako podíl Izraelců. Z těch,
kteří poznali Krista.
1:13 VEn w-| kai. u`mei/j avkou,santej to.n lo,gon th/j avlhqei,aj( to. euvagge,lion th/j swthri,aj u`mw/n( evn w-| kai.
pisteu,santej evsfragi,sqhte tw/| pneu,mati th/j evpaggeli,aj tw/| a`gi,w(|
1:13 V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste
byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,
13 "Vy (pohané). Pohané jsou rovnocennými partnery a sdílí spolu dědictví. V církvi neexistuje,
žádná druhá kategorie členů, nebo podřadných členů
Jak uvěřili
Slyšení přináší spasení, oni obejmuli slovo pravdy. Pravda je, že pohané mají místo v božím
vykupitelském plánu. (2Kor 6:7; Kol 1:5; Jakub 1:18).
Slyšení, víra, a spasení byly okamžitě následovány pečetí Ducha Svatého. Sk 19:2
Pečeť (sfragis) ducha svatého – (příklad s dopisem, dokumentem, kdy je pečeť zárukou původu,
vlastnictví a jistoty (má to pečeť je to ok)
o[ evstin avrrabw.n th/j klhronomi,aj h`mw/n( eivj avpolu,trwsin th/j peripoih,sewj( eivj e;painon th/j do,xhj auvtou/Å
jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy.
14 Pavel přidává další příklad a to je závdavek, první splátka, jistina, předkupní záloha, (arrabon)
2Kor 1:22; 5:5):
Duch svatý je touto jistinou, závdavkem,
Slovo je vypůjčeno z komerčního světa. Koupě domu první splátka nebo příklad se zásnubním
prstýnkem.
Pavel se snaží říct, že Duch svatý je jako první splátka, záloha křesťanského dědictví. Na konci
věků Bůh vykoupí jeho závazky (nás). Ta pečeť Duch v nás nám dává jistotu, že nebe a spása
bude jednoho dne naše.
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Shrnutí:
a) Boží lid je Božím vlastnictvím
– pojem dědictví (kléros) – jeho starozákonní použití pouze na Izrael
Deut. 32:9 9 Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob.
U Pavla slovo dědictví znamená jak židy tak pohany a to za předpokladu, že jsou v Kristu
pojem vlastnictví (peripoiesis)
Exodus 19:5 5 Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete
mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
U Pavla slovo vlastnictví znamená jak židy, tak pohany a to za předpokladu, že jsou v Kristu
-

Otázky:
1) Jak jsme se stali Božím lidem, Božím vlastnictvím?
2) Proč nás učinil svým lidem
Ad1 Z Boží vůle, předurčil nás, vyvolil nás. Plus lidský podíl, slyšeli jsme evangelium a uvěřili
v něho. Kázání evangelia je nástroj, který Bůh určil k osvobození od slepoty pro ty, které vyvolil.
Ujištění přichází skrze Ducha svatého, který má ve verších 13 a 14 hned tři označení: Zaslíbení,
pečeť, závdavek (první splátka)
Zaslíbení
Duch svatý je duchem zaslíbení vztah k starozákonnímu pozadí (proroci). Plus Boží slib, že ho
pošle. Naplnění o Letnicích. Bůh slíbil, že dá svého ducha, každému, kdo činní pokání a uvěří
v Ježíše Krista.
Pečeť
Značka vlastnictví a pravosti. (dobytek, otroci). Boží pečeť je uvnitř v srdci.
Závdavek nebo první splátka (arrabon)
První splátka a koupě domu. Zabezpečuje zákonný nárok na věc, o kterou jde. Dále způsobuje, že
kontrakt je platný. První splátka je součástí nákupní ceny. Tak je to i s Duchem Svatým. Když nám
ho dává, tak nám Bůh nejenom slibuje budoucí dědictví, ale doopravdy dává jeho první část, která
je však jen malý zlomek budoucího obdarování.
Boží lid žije k Boží slávě
3x na chválu jeho slávy
Žít k boží chvále znamená klanět se mu slovem i činem jako milostivému Bohu a také umožnit
jiným, aby Boha viděli a chválili. To byla Boží vůle pro Izrael a také pro nás.
Jak jsme se stali jeho dědictvím? Z jeho vůle. Byl to Boží čin
Proč nás učinil svým lidem? Ke chvále jeho milosti
Člověk v centru
Bůh proti, naše Já.
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