PAVLŮV POZDRAV

17. září 2009

Ef.1:1-2, Pavlův pozdrav
(ČEP) Ef 1:1-2 Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši: 2 Milost
vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
(BKR.) Ef 1:1-2 Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v
Kristu Ježíši: 2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Kdo si pamatuje, z minula, nějakou myšlenku?
Osnova:
a) Autor – Pavel
b) Adresáti – Bratři věrní v Kristu
c) Žehnání bratřím v Kristu
Zamyšlení:
Ef 1:1 Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným
v Kristu Ježíši:
Pavel – je autor (Pavlovo stejné frázování, II Tim, II Korint, Koloským), Proč to píše?
Protože je apoštol,
Apoštol? Co to znamená, být apoštol.
Apoštol od apostolo – poslat za určitým cílem, ten kdo je pověřený,
Apoštol - poslaný, pověřený kým? Ježíšem Kristem, Apoštol – kriteria bible Sk. 1:21-23
Chodit s apoštoly
Svědek zmrtvýchvstání.
Apoštolství dnes? Apoštolství prvního a druhého řádu.
Apoštol Ježíše Krista?
a) Náplň zvěsti – evangelium o PJK
b) Vlastnictví – Pavel jako apoštol patří PJK
Skrze vůli Boží – hlavní myšlenka - Bůh chtěl, aby Pavel byl jeho apoštolem, Sk
13:46,
1 Tim 1:12-13
12
Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil
ke své službě, 13 ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece
jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám.
Svatým – jak tomu rozumíte? Neobvykle dobří, jen někteří x zástupná oběť PJK, všichni,
oddělení, výraz pro svatý – oddělený,
Věrným
a) Věřícím (mající víru v, důvěřující v PJK) – ukazuje na akt vydání se
b) Věrným – ukazuje na akt každodenního života
Jsou to spojité nádoby. Nestačí jednou prožít, ale chodit s PJK. A opačně bez aktu
uvěření můžu být věrný, ale nemám na čem stavět. Obě chápání jsou důležitá.
V Ježíši Kristu – ukazuje na osobní a bytostní spojení s PJK, Stejně jako větev a kmen
stromu.
Ukazuje na to, kde máme domov. Křesťan má dvojí domov. Na zemi i v nebi zároveň.
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Chceme jít za PJK, ale tento svět, ďábel, a naše hříšná přirozenost nás táhne zpátky.
Když si v boji, prohrách, strachu uvědomím, kam patřím, přichází úleva, radost, vděčnost.
Ef 1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Pavlovo žehnání
Milost (charis ) – nezasloužená přízeň
Pokoj (eirené) od šalom – širší význam – duchovní zdar a prosperitu
Obě slova jsou klíčová pro popis začátku spasení. Př. S obráceným člověkem – co
prožívá před obrácením a co po obrácení (spíš se mi jedná o statut).
Obě slova popisují Boží pokračující a neustálou práci mezi jeho lidem
Zdrojem milosti a pokoje je Bůh Otec a Ježíš Kristus Pán – (odkaz na S. Z.
Od Boha otce a PJK – trojice.
Otázky:
a) Jak je to s naší svatostí?
b) Jak je to s naší věrností a vírou? Jsou to spojité nádoby, dvě strany jedné mince?
c) Jak je to s naším osobním napojením na PJK?
d) Odkud čerpáme milost a pokoj?
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