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„Pavel, z Boží v?le apoštol Ježíše Krista, svatým v Efezu a v?rným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“ (Efezským 1,1-2). Apoštola Pavla si vyvolil B?h. Povolal jej z života, který žil
d?íve a p?etvo?il jej v n?koho docela jiného. Na po?átku epištoly brat?ím do Efezu m?žeme sledovat, jak z Pavlova
srdce tryská chvála Pánu Ježíši, jeho velikosti a božství (viz Ef 1,3-14).
I když byl Pavel vzd?laný muž, nesnažil se nikomu imponovat svými znalostmi, jak to ob?as m?žeme vid?t u
n?kterých teolog?. Nechává zde promlouvat své srdce, svou spalující váše? pro Boha a pro vše, co pro n?j Ježíš
ud?lal. Pavel zde oslavuje Otce!
Kde se v Pavlovi vzala ta váše?, ryzost a zápal, s jakým velebí Boha? Na to nám odpovídá devátá kapitola Skutk?,
kde se m?žeme do?íst o Pavlov? nadp?irozeném setkání s Pánem. To nebyla pouhá teologie, nebylo to n?jaké
abstraktní u?ení, nad kterým je možno vést dlouhé diskuse. Byla to skute?nost, kterou mu zprost?edkoval sám
Ježíš. Pavel v??il, že slouží Bohu, když byl ješt? oddán židovství a když Ježíšovy u?edníky pronásledoval, spílal
jim a vyhrožoval – pramenilo to z jeho kamenného srdce plného nenávisti. Ale te? byl úpln? n?kým jiným. Byl
prom?n?n, oddaný Ježíši, svému vykupiteli, uchvácen Jeho láskou.
Pavel byl napln?n hrdostí, že k n?mu p?išel Ježíš a p?etvo?il každi?ký aspekt jeho osobnosti. Když pronásledoval
Kristovy v?rné, oslepilo ho sv?tlo z nebes, byl sražen k zemi a ztratil zrak. Z tohoto setkání s Bohem vyšel napln?n
úchvatným sv?dectvím o Ježíšov? neodolatelné lásce a milosti.
Pavel píše: „Milost vám a pokoj od Boha“ byl také tv?j život p?evrácen vzh?ru nohama? Vykro?il jsi také novým
sm?rem? Zažíváš Boží pokoj a milost ve svém život?? Je nádherné v?d?t, že tohle vše dává náš Otec zdarma jako
dar. A když jej od Ježíše p?ijmeš, bude i tv?j.
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