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B?h stvo?il ?lov?ka proto, aby s ním m?l spole?enství. Jeho v??ným zám?rem bylo, aby m?l ?lov?k ú?ast na jeho
spole?enství lásky, p?ijetí, n?hy a opravdového poznání jeden druhého. Pak do sv?ta vstoupil h?ích a ot?ásl celým
tím konceptem p?átelství, a spolu s h?íchem p?išel stud, odcizení, odd?lení, beznad?j. Ale pak se na scén? objevil
Ježíš!
„Pamatujte, ... že jste v té dob? opravdu byli bez Krista, odlou?eni od spole?enství Izraele, bez ú?asti na
smlouvách Božího zaslíbení, bez nad?je a bez Boha na sv?t?. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení,
stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V n?m je náš mír … Nejste již tedy cizinci a p?ist?hovalci, máte právo
Božího lidu a pat?íte k Boží rodin?.“ (Efezským 2,11-14.19)
Pavel zde zmi?uje osobní prom?nu, která p?išla skrze moc k?íže Ježíše Krista. Mluví ale také o tom, že B?h
p?inesl pokoj a obnovu do porušených mezilidských vztah?. Tam, kde jsi p?edtím p?i jednání s ostatními poci?oval
odpor, strach, odcizení a úzkost, najednou m?žeš to vše vym?nit za usmí?ení, mír a lásku. Kristus t? u?inil
spravedlivým a bariéra hn?vu a trpkosti je pry?. Odte? budeš krá?et v lásce a pokoji, v p?ijetí a svobod? a
v uzdravení. Možná, že slova, kterými t? n?kdo ranil, stále bolí, ale te? už si nebudeš stav?t st?nu z negativních
emocí, jak jsi to d?lával d?íve.
Slovo Boží o tom ?íká: „Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.“ (?íman?m 12,18) Jinými
slovy: B?h ti dá milost odpustit a rozší?it to požehnání dál na ostatní, ale ti to nemusí vždy dob?e p?ijmout.
Nicmén? „pamatuj, že jsi byl odlou?en od Krista“ - ale to už neplatí. Te? jsi ?lenem Boží rodiny a jsi svobodný díky
Ježíšov? ob?ti. V tomto nádherném novém stavu te? krá?íš v Jeho vít?zství!
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