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Efežanom 2:1-10
Pavol pokračuje v druhej kapitole v popise darov, ktoré sme dostali od Boha v Kristovi. Jeho
slová predstavujú do veľkej miery inú realitu, akú vidíme bežným okom. Tento rozdiel by sa
dal zachytiť v troch protikladoch.
Zatiaľ čo my vidíme ako hlavných aktérov sveta viditeľné bytosti, najmä ľudí, Pavol hovorí
o nebeských bytostiach dobra a zla, ktoré vplývajú na viditeľný svet. Akoby náš zrak, bežne
upretý na hercov na javisku, ktorí sa podľa nášho pozorovania slobodne rozhodujú, sa obrátil
hore a my sme zahliadli neviditeľné nitky, ktoré hercov spájajú s nebeskými mocnosťami,
ktoré v niečom zásadne určujú ich kroky. Všetci sme podľa Pavla do istej miery bábky
systému zla, v ktorom žijeme a žiadostí, ktoré nás ovládajú.

Ako rozumiete veršom 2-3? Čo je to podľa vás duch tohto sveta? Čo to sú záľuby tela
a mysle?
Ako rozumieš odkazu na knieža nadzemských mocností? Ako vnímaš rolu diabla vo svete
a v živote človeka?
V homílii som sa pokúsil (aj v ilustrácii s Matrixom) naznačiť, že duch tohto sveta môže
byť sústavným prekrúcaním dobra v prospech zla – tak napríklad ako sme videli vo vývoji
dvadsiateho storočia. Čo si o tom myslíte?
Druhý paradox spočíva v tom, že aj keď my vidíme, že všetci živí ľudia žijú, Pavol hovorí, že
niektorí sú mŕtvi. Mŕtvi sme my všetci, ktorí žijeme bez Boha lebo naše prestúpenia a hriechy
nás zabíjajú (verš 1). Živí sú tí, ktorí sa pripojili k životu v Ježišovi Kristovi.

Čo si myslíte o tomto vyjadrení? Do akej miery opisuje celú realitu života človeka?
Pavol písal svoj list kresťanom z pohanov, ktorí neprijímali židovskú vieru a kresťanstvo
sa k nim dostalo prvý raz. Mení táto skutočnosť nejako Pavlove vyjadrenie o tom, že tí bez
Krista sú mŕtvi, keď hovoríme napríklad k ľuďom vyrastajúcim v kresťanskom prostredí?
Naznačoval som, že metafora smrti môže byť chápaná ako smrteľná choroba, ktorej
príznaky sa zatiaľ neprejavujú. V čom táto ilustrácia pomáha a v čom kríva?
Väčšinou vidíme náš život s Bohom ako naše úsilie, naše konanie, naše hľadanie. Pavol
ukazuje na to, že je to predovšetkým Boh, ktorý sa usiluje, koná a hľadá. Je to jeho láska,
ktorá ho priviedla až ku nám s ponukou milosti a odpustenia (verše 8-10).

Čo je Božím darom vo verši 8? Milosť, viera, všetko?
Všimnite si protiklad medzi veršom 2 a 10 (v Roháčkovom preklade). V čom sme chodili
pred tým a v čom máme chodiť teraz?
Ako máme nájsť a robiť dobré skutky, ktoré pre nás Boh pripravil? Aká je tu súvislosť
s milosťou?
Je možné, aby som prijal Božiu milosť a nerobil skutky, ktoré pre mňa Boh pripravil?
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