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„Nep?estávám za vás d?kovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám B?h našeho Pána
Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnit?ním zrakem vid?li, k
jaké nad?ji vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše d?dictví v jeho svatém lidu a jak nesmírn? veliký je ve své moci
k nám, kte?í v??íme. Sílu svého mocného p?sobení prokázal p?ece na Kristu: Vzk?ísil ho z mrtvých a posadil po
své pravici v nebesích“ (Efezským 1:16-20).
Jednoduše ?e?eno, Pavel se za Církev modlil takto: „A? vám B?h zjeví nejen minulou velikost, nýbrž i sou?asnou
velikost Krista.“
Církev m?la velikou úctu ke Kristu, který chodil po zemi, k Ježíši z Galilee, u?iteli a ?initeli zázrak?, synu Marie.
Nikdy nás nebude unavovat, když uslyšíme a budeme hovo?it o velikosti Ježíše z Nazareta – jak vyhán?l démony;
nepodlehl žádnému pokušení; otevíral o?i slepých a uši hluchých; p?im?l ochrnutého vysko?it; uzdravil seschlé
paže; lé?il malomocenství; prom?nil vodu ve víno; nasytil obrovské zástupy malým množstvím bochník? a ryb; k?ísil
z mrtvých!
A p?ece v n?jakém historickém okamžiku omezujeme tohoto velikého, mocného, zázraky konajícího Spasitele!
Vymysleli jsme teologii, která ho ?iní Pánem nad duchovními v?cmi, avšak nikoli nad p?irozenými. Nap?íklad
v??íme, že nám m?že odpustit h?íchy; uklidnit naše nervy; zbavit nás viny; dát nám radost a pokoj; nabídnout nám
v??ný život – všechno, co se d?je v neviditelném sv?t?. Avšak nemnozí z nás jej znají jako Boha p?irozených v?cí,
Boha každodenních záležitostí: Boha našich d?tí, našich zam?stnání, našich ú?t?, našich domov? a našich
manželství.
Pavel ?íká, že pot?ebujeme zjevení moci, kterou Kristus vlastní od svého vzk?íšení z mrtvých. Dokonce i nyní sedí
Ježíš po Boží pravici a vlastní veškerou moc na nebi i na zemi: „Všechno podrobil pod jeho nohy“ (Efezským
1:22).
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