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V nasledujúcich šiestich týždňoch sa budeme na ranných bohoslužbách zaoberať listom
Efežanom a k tejto dobrodružnej ceste do srdca viery pozývame každého, kto má chuť pozrieť sa
úprimne do Biblie aj do vlastného života. List Efežanom je mnohými považovaný za knihu, ktorá
možno najlepšie z celej Biblie formuluje, čo to znamená byť kresťanom. Ide teda o stručný ale
výstižný pohľad na to aká je naša identita ako veriacich ľudí. Prvé dve homílie sa budú týkať
otázky toho, kto sme a čím sme ako kresťania obdarovaní, teda našej identity. Druhé dve kázne
sa budú týkať našich vzťahov a budú teda hovoriť o tom ako má vyzerať cirkev. Posledné dve sa
budú pokúšať odpovedať na otázku ako sa máme správať a budú zamerané na naše činy. Jedna
bude o tom ako konať dobro. Druhá o tom ako sa brániť zlu.
Efežanom 1:1-10, 15-18
Hneď na úvod nás Pavol osvetlí prudkým svetlom, keď nám stavia pred oči všetko duchovné
požehnanie v nebeských priestoroch, ktorým nás Boh v Kristu požehnal. Odkazom na
požehnanie sa vlastne pýta po zdroji našej sily, nášho života.

Čo je tvojím požehnaním? Čo je zdrojom tvojej sily a radosti v týchto dňoch?
Požehnanie, ktoré Pavol popisuje vyzerá na prvý pohľad veľmi abstraktne a vzdialene, no na
druhý alebo tretí pohľad si všimneme, že sa týka toho najbytostnejšieho v nás. Cítiš sa
osamelý? Boh je v Kristu v tebe prítomný. Pociťuješ nezmyselnosť života? Boh ťa predurčil
k zámeru priviesť všetko k jednote v Kristu. Cítiš sa bezmocný? Boh ťa v Kristu oslobodil od
zhubných žiadostí.

Ktoré veci nám boli podľa Pavlovho požehnania darované? Čo môžeme o každej z týchto
vecí na základe tohto biblického textu povedať? Ktorá z týchto vecí sa ťa najviac dotýka?
Požehnanie, o ktorom Pavol hovorí, sa dá prijať ako súčasť kresťanstva zvonku alebo
kresťanstva zvnútra. Kresťanstvo zvonku stavia Krista pred nás alebo si ho predstavuje nad
nami; kresťanstvo zvnútra hľadá Krista v nás a nás v Ňom. Len tento druhý prístup nás môže
premieňať, keď sa otvárame Bohu a jeho pôsobeniu v človeku.

Pavol tu veľakrát opakuje, že sme „v Kristovi,“ Čo podľa teba tento termín znamená? Čo
o ňom hovorí tento text a ako by sa tento koncept dal vysvetliť našou súčasnou rečou?
Ako by si vysvetlil rozdiel medzi kresťanstvom zvonku a zvnútra? Ako môžu vyzerať
veci, ktoré nám Boh v Ef. 1 daroval, keď sú skutočne zvnútornené?
Pavlove uistenie Božieho požehnania Kristom je zamerané na súčasný život kresťanov.
Keď však hovorí o budúcnosti, jeho pohľad sa rozširuje. Čo je týmto cieľom, ku ktorému
Pavol vidí, že celý vesmír smeruje? Akú rolu v tom hrajú veriaci ľudia? Ako sa môže
zmeniť môj prístup ku svetu, keď budem mať tento cieľ na pamäti?
Záver prvej kapitoly sa nesie v znamení modlitby, bez ktorej vnútorné kresťanstvo
nemôže byť. Ako vyzerá tvoj modlitebný život? Skús Bohu v modlitbe predložiť otázky
a objavy z tohto premýšľania.
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