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LIST EFESKÝM 

Tento překrásný dopis je pro mnoho čtenářů skutečnou perlou 
Nového zákona. Jeho pisatel je uchvácen neskonalou Boží dobrotou 
v Kristu a jeho úžasným plánem sjednotit pohany i židy v novém 
společenství – v církvi, těle Kristově. Dále je nám zde představen 
jeden z nejpůsobivějších popisů křesťanského života v celém 
Novém zákoně. Přestože byl list psán z vězení, překypuje radostí, 
chvalozpěvy a díkůvzdáními. Reaguje tak na podivuhodnou Boží 
milosti v Kristu, jíž se dostalo těm, kdo poznali jeho lásku – ať už 
jsou pohané, nebo židé. 

Okolnosti sepsání 
Během své třetí misijní cesty (v letech 53–57) pobýval Pavel nejdéle v Efesu, 
přístavu a hlavním městě římské provincie Asia na západním pobřeží dnešního 
Turecka. Tehdy byl Efes se zhruba 500 000 obyvateli čtvrtým největším městem 
Římské říše. Mnoho lidí přijíždělo do Efesu navštívit věhlasný Artemidin chrám. 

Po první krátké návštěvě (viz Sk 18:19–21) se Pavel do Efesu vrátil a strávil 
v tomto kvetoucím městě dva a půl až tři roky (viz Sk 19:1–20:1). Bylo to velmi 
náročné období – Pavel zde narážel na neustálý odpor a silné nepřátelství (viz 
Sk 19:21–41; 1K 15:32; 2K 1:8–9; 11:23–27). Zároveň se však v této době mohli 
všichni obyvatelé provincie seznámit s Kristovým evangeliem. V celé provincii začaly 
vznikat malé skupinky křesťanů, kteří se scházeli po domech. (Tehdy také patrně 
vzniklo oněch sedm sborů, jimž jsou adresovány listy v knize Zjevení.) Některé 
z těchto sborů (např. v Kolosách) založili Pavlovi žáci, takže tamní křesťané Pavla 
neznali osobně. 

Není jisté, jak dobře tito lidé rozuměli evangeliu; z Pavlova listu Koloským 
víme, že se někteří setkali s falešným učením a zastávali určité heretické názory. 
V listu Efeským se Pavel zabývá pomýleným názorem, že křesťané z pohanů jsou 
oproti křesťanům z židů méněcenní a že tudíž netvoří plnoprávnou součást Božího 
„nového Izraele“. Není zřejmé, jak tato mylná představa vznikla – byla snad důsled-
kem přímé diskriminace ze strany židovských křesťanů? Nebo šlo naopak o reakci 
na averzi pohanů vůči židům? V každém případě tento názor odrážel etnické napětí 
přítomné v celé Římské říši. Dalším motivem listu je Pavlova obava, že si křesťané 
dostatečně neuvědomují své povolání žít výrazně odlišným způsobem než okolní 
společnost.

Pavel byl duchovním otcem těchto čerstvě obrácených křesťanů. Byl přesvědčen, 
že jej Bůh pověřil přinášet evangelium pohanům. Proto mu tolik záleželo na tom, 
aby Efeští porozuměli, co všechno jim Bůh v Kristu daroval, a aby věděli, jak mají 

s  těmito dary žít: odvrátit se od starého způsobu 
života a připodobňovat se Kristu. Je pravděpodobné, 
že tento dopis z vězení byl určen hned několika spo-
lečenstvím čerstvě obrácených křesťanů. 

Se srdcem plným vděčnosti k Bohu zde Pavel 
shrnuje svoji radostnou zprávu o Boží spáse v Ježíši 

t  Geografický kontext listu Efeským. Pavel tento 
dopis sepsal ve vězení, není však známo, kde byl právě 
uvězněn. Podle tradičního výkladu byl místem sepsání 
ŘÍM, mohlo ale jít i o EFES. Zároveň není zcela zřejmé, 
pro koho byl list sepsán. Mohl být adresován křesťanům 
přímo v Efesu, anebo byl určen k předčítání ve všech 
sborech v provincii Asia, jíž byl Efes střediskem. 
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Kristu. Zdůrazňuje, že tato Boží milost zahrnuje pohany i židy. V druhé části listu 
pak připojuje praktické pokyny pro křesťanský život, ale nevěnuje se žádným kon-
krétním problémům mezi adresáty – list je spíše obecným shrnutím Pavlova teolo-
gického a etického učení. 

Shrnutí 
List Efeským nejprve stručně shrnuje evangelium o Boží milosti v Kristu 
a zdůrazňuje, že tato milost je určena pohanům stejně jako židům (k. 1–3). Druhou 
část dopisu tvoří konkrétní pokyny, jak mají křesťané na toto evangelium reagovat 
svým každodenním životem (k. 4–6).

Po úvodním pozdravu (1:1–2) následuje poměrně dlouhá pasáž, v níž Pavel osla-
vuje Boha za podivuhodnou milost, které se věřícím v Kristu dostalo (1:3–14). Bůh 
je ve své svrchované lásce vyvolil, vykoupil, přijal je do své rodiny jako své vlastní 
děti, naplnil je svým Duchem a zaslíbil jim věčné požehnání, za což mu náleží věčná 
chvála a sláva. Dále (1:15–23) se Pavel modlí, aby věřící duchovně porozuměli 

všemu, co pro nás Bůh udělal: Ačkoli bychom za své 
hříchy měli čelit Božímu hněvu, Bůh nás zachraňuje 
svou milostí v Kristu. Nejsme tedy spaseni vlast-
ním úsilím, ale Boží nezaslouženou láskou a milosr-
denstvím (2:1–10). Pohané, kteří byli Bohu a jeho 
požehnání vzdáleni, se nyní skrze Kristovu oběť 
stali součástí Boží rodiny a jsou ve všem rovni křes-
ťanům ze židů (2:11–22).

Pavel přináší tuto radostnou zvěst právě poha-
nům (3:1–13). List pokračuje jeho druhou mod-
litbu, v níž prosí, aby Bůh jeho adresáty posílil ve 
víře, aby poznali plnost Kristovy nepochopitelné 
lásky a nechali v sobě působit Boží nepřekonatel-
nou moc (3:14–21). 

Na tuto Boží milost mají křesťané odpovědět 
životem v pokoře, snášenlivosti a lásce. Jsou totiž povoláni společně tvořit Kristovo 
tělo a působit v něm každý podle svého individuálního obdarování (4:1–16). Věřící 
se mají odvrátit od dosavadního hříšného života v temnotě a začít žít dobře jakožto 
děti světla. Mají být laskaví a milosrdní a následovat tak Kristův příklad. Jako Boží 
milované děti mají růst v moudrosti a svatosti a vždy být vděčni Bohu za jeho spásu 
(4:17–5:20). 

Vztahy mezi křesťany – ať už mezi manželi, rodiči a dětmi či pány a otroky – se 
mají řídit vzájemnou úctou a láskou, neboť všichni patří Kristu (5:21–6:9). Dopis 
uzavírá výzva ke stálosti v duchovním boji proti zlu (6:10–20), krátký osobní vzkaz 
a závěrečné požehnání. 

Autorství
List Efeským, stejně jako ostatní vězeňské listy (Filipským, Koloským a Filemonovi), 
byl od nejstarších dob až po 19. století vždy připisován apoštolu Pavlovi. Mnozí 
současní badatelé však tuto tradici zpochybňují. Specifický slovník, styl, zaměření 
a  teologické důrazy tento spis odlišují od nesporně pavlovských listů. Často se 
proto dovozuje, že dopis je dílem některého z Pavlových žáků, anebo že původní 
Pavlův list přinejmenším prošel obsáhlými úpravami pozdějších redaktorů. Pravdou 
však zůstává, že list Efeským není v žádném rozporu s Pavlovým myšlením či 
stylem (naopak vykazuje řadu podobností např. s listem Koloským). Neexistuje tedy 
jednoznačný důvod, proč Pavlovo autorství zcela odmítnout.

Rozdíly mezi Pavlovými nezpochybnitelnými dopisy a tímto listem lze vysvětlit  
(1) přirozenými variacemi Pavlova slovníku i stylu; (2) odlišným obsahem listu 
(první část listu obsahuje rozsáhlá požehnání, díkůvzdání a modlitby); (3) vývojem 
Pavlova myšlení během let; (4) vlivem písaře (viz Ř 16:22). Antické listy vznikaly 
tak, že autor diktoval své myšlenky a zapisovatel (amanuensis) jim dával písemnou 
formu, přičemž měl vždy určitou míru volnosti, a promítl tak do textu svůj osobní 
literární styl. (5) Obecnější a méně osobní ráz tohoto listu může být dán také tím, 
že dopis nebyl určen pouze jedinému sboru, ale byl koncipován pro více adresátů 
v okolí Efesu. 
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Posluchači 
[epištoly Efeským] 

si její jednotlivé 
výroky měli 

vštípit do paměti, 
opakovat si je 

a rozpoznat v nich 
dosud skryté 

rozměry víry, která 
je svou vlastní 

povahou určena 
k tomu, aby pod 

vlivem Božího 
Ducha rostla 

a rozvíjela se.
PETR POKORNÝ
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Adresáti listu
Tradice považovala za adresáty tohoto listu křesťany v Efesu, je ale pravděpodobné, 
že byl míněn jako encyklika, tedy okružní list, který měl být předčítán i ostatním 
sborům v římské provincii Asia. Pro tento názor svědčí (1) chybějící určení adresáta 
„v Efesu“ (1:1) v řadě nejstarších rukopisů a (2) absence konkrétních osobních 
pozdravů nebo vzkazů, které jsou jinak v Pavlových listech obvyklé. Pokud by byl list 
adresován výhradně sboru v Efesu, kde Pavel poměrně dlouho působil (Sk 19:1–10) 
a mnohé jeho členy osobně znal (Sk 20:31), byla by absence osobních pozdravů 
přinejmenším překvapivá. 

Datování 
List Efeským patří mezi dopisy psané z vězení (spolu s Fp, Ko a Fm). Obvykle se 
předpokládá, že jej Pavel psal během svého domácího vězení v Římě v letech 60–62. 
Je také možné, že z tohoto vězení byl propuštěn a list napsal až po opětovném 
zatčení před svou popravou, tedy v letech 64–65. V tom případě by šlo o jeden 
z Pavlových posledních dopisů. List ovšem mohl vzniknout také přímo v Efesu, kde 
Pavel mohl být zatčen. (V 2. listu Korintským, psaném krátce po odchodu z Efesu, 
Pavel zmiňuje tuhý odpor, jemuž musel v Asii čelit, a zmiňuje, že byl mnohokrát 
vězněn – viz 2K 11:23–27.) Pokud by Pavlovy vězeňské listy byly psány z Efesu, 
museli bychom jejich vznik klást mezi roky 53–56.

Význam a zvěst 
Boží spásná milost. List Efeským překypuje vděčností za Boží milost darovanou 
těm, kdo uvěřili v Ježíše Krista. Bůh ve svém milosrdenství věřící vyvolil, vykoupil 
je, přijal do své rodiny jako vlastní děti, zaslíbil jim věčné požehnání a dal jim dar 
svého svatého Ducha, který je znamením, že mu navěky patří (1:3–14). Na spásu 
nesmíme nikdy hledět jako na něco, co jsme si zasloužili – je vždy jen a jen darem 
(2:8–9). Proto mají křesťané důvod Boha věčně chválit za jeho podivuhodnou 
milost (1:6,12,14). 

Hříšná lidská povaha. Vědomí milosti, které prostupuje první tři kapitoly, je ještě 
zdůrazněno tím, co se zde píše o hříchu a o Božím soudu. Co platí o adresátech 
listu, platí o všech lidech, protože všichni sdílíme porušenou lidskou povahu a jsme 
vystaveni moci hříchu, který vládne v tomto světě (viz 2:1–3). A protože zlo je 
terčem Božího hněvu, jsou všichni lidé vystaveni Božímu spravedlivému soudu. 
Proto je tak důležité zvěstovat všem lidem evangelium, aby mohli přijmout spásu, 
být vysvobození z moci hříchu a uniknout Božímu soudu (viz Mk 16:15–16; J 5:24).

Přijetí pohanů. List Efeským ukazuje na podivuhodný Boží záměr, totiž přijetí 
pohanů do Boží rodiny (viz 2:11–3:6). Připomíná tak, že etnické rozdíly nehrají 
před Bohem žádnou roli a nemají být důležité ani pro Boží lid (sr. Ga 3:28). Bůh ve 
své církvi spojuje lidi různých národností v jedno (viz 2:14–17; 3:6), a proto mají 
křesťané ke všem přistupovat s pokorou, milosrdenstvím a láskou a přijímat se 
navzájem bez ohledu na jakékoli etnické rozdíly (viz 4:1–6; Ř 15:5–7). 

Život podle Kristova vzoru. V k. 3–6 (sr. Ko 3–4) Pavel vykresluje obraz 
křesťanského života. Věřící se mají odvrátit od temnoty svého dřívějšího života. 
Mají by být naplněni Duchem svatým a žít jako lidé světla, kteří usilují nést „ovoce 
světla“, jež spočívá „v dobrotě, spravedlnosti a pravdě“ (5:9). Křesťané tedy mají 
projevovat laskavost, úctu, mírnost a lásku k druhým. Ve vztahu k Bohu mají 
projevovat čistotu, upřímnost a vděčnost (viz 4:17–5:20). Zkrátka, věřící se má 
podobat Kristu – má jej následovat ve všech svých slovech i činech (viz 4:13,15; 
Ř 8:29). V Kristu jsme nově stvořeni, abychom se podobali Bohu (viz 4:24; 5:1–2). 

Úcta a láska v rodině. V 5:21–6:9 (sr. Ko 3:18–4:1) Pavel zdůrazňuje, jak je 
důležité projevovat úctu a lásku našim nejbližším. Manželky mají prokazovat úctu 
svým manželům, děti mají ctít své rodiče a otroci mají poslouchat své pány. Na 
druhé straně ale mají i manželé milovat své ženy, rodiče mají vychovávat své děti 
s mírností a páni mají být laskaví ke svým otrokům. Dobové kulturní vztahy jsou 
tedy zachovány, ale křesťané je přesahují a přetvářejí životem v lásce po Kristově 
vzoru. 

V rámci Nového 
zákona působí 

list Efeským jako 
Magna charta 

jedné, svaté,  
všeobecné,  
apoštolské  

církve.
MARKUS BARTH

„Ephesians,“ Oxford 
Comapnion to the 

Bible, s. 188
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5 EFESKÝM 1:8

1:1–2 Pavel se drží obvyklé formy antických dopisů: nej-
prve je uveden odesílatel listu, následuje krátký pozdrav 
adresátům. Tuto klasickou strukturu Pavel doplňuje speci-
ficky křesťanským obsahem – zmiňuje se o svém povolání 
za apoštola, označuje příjemce dopisu jako svaté a věrné 
v Kristu Ježíši a přeje jim Boží milost a pokoj. 
1:1 Časté zmínky o Boží vůli (viz 1:5,9,11; 5:17; 6:6) 
odrážejí víru ve svrchovanost, s níž Bůh uskutečňuje své 
záměry. • svatým: Tj. těm, kdo se odevzdali Bohu (sr. 
1:15,18; 2:19; 3:8,18; 4:12; 5:3; 6:18), v NZ frekventované 
označení křesťanů. • V několika nejstarších rukopisech 
chybí určení v Efesu; v listu rovněž nenajdeme žádné 
osobní pozdravy. Mnozí badatelé se proto domnívají, že 
Ef nebyl původně určen pouze církvi v Efesu, ale koloval 
v dané oblasti po více sborech jako okružní list. 
1:2 Milost vám a pokoj: Pavlův typický úvodní pozdrav 
(sr. Ř 1:7; 1K 1:3; 2K 1:2; Ga 1:3).  • Milost je ničím neza-
sloužené požehnání pramenící z Boží laskavosti. • Pokoj je 
stav vnitřní pohody a naplnění, založený na evangeliu a na 
působení Ducha svatého (viz Ga 5:22). Obojí je darem od 
Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (viz Ř 5:1–2). 
1:3–3:21 List Efeským se skládá ze dvou částí. Kapitoly 
1–3 oslavují Boha za jeho spásnou milost, kapitoly 4–6 
pojednávají o praktických důsledcích přijetí této milosti 
v každodenním životě křesťanů. 
1:3–14 Celá tato oslavná pasáž (tzv. doxologie) je 
v řečtině tvořena jediným souvětím. Jde o jednu z vůbec 
nejdelších a nejsložitějších vět v Pavlových dopisech (sr. 
1:15–23; 2:1–7,14–16; 3:1–7,8–12,14–19; Ko 1:3–8, 
9–20, 21–23, 24–29; 2:1–3, 8–15). • Doxologie má zře-
telnou trojiční strukturu: nejprve je oslavován Otec našeho 
Pána Ježíše Krista (1:3–6), následuje výčet darů, jimiž nás 
zahrnul ve svém Milovaném Synu (1:7–12) a závěr patří 
zmínce o pečeti zaslíbeného Ducha svatého (1:13–14). 
1:3 Požehnán … požehnal … požehnáním: V židov-
ském pojetí je zdrojem všech dobrých darů svrchovaně 

požehnaný Bůh, který svá požehnání sdílí s těmi, kdo v něj 
věří ( Jr 17:7). • duchovním: Zatímco SZ zaslibuje požeh-
nání materiální povahy (viz Dt 28:1–13), v těchto verších 
je řeč o duchovních realitách, na nichž máme účast díky 
Božímu spásnému dílu v Kristu. • v nebesích: Dosl. „v ne-
beských“. Řec. adjektivum epouraniois se v Ef vyskytuje 
hned pětkrát (sr. 1:20; 2:6; 3:10; 6:12). Může označovat 
obecně „nebeské záležitosti“, „nebeské dary“, nejspíše 
však, tak jako jinde, „nebeské sféry“, tedy Boží království.
1:4 vyvolil: Boží vyvolení je častým Pavlovým tématem 
(sr. Ř 8:29–33; 9:6–26; 11:5,7,28; 16:13; Ko 3:12; 
1Te 1:4; 2Te 2:13 Tt 1:1). Tak jako v SZ Bůh vyvolil Izrael, 
aby byl jeho lidem (Dt 7:6–7; 14:2), byli všichni věřící 
v Krista vyvoleni, aby byli před Bohem svatí a bezúhonní. 
Svatost tedy není podmínkou, nýbrž důsledkem vyvolení 
(sr. Lv 11:44; 1K 1:2). • v lásce: Křesťanská dokonalost 
nespočívá v naplňování náboženských pravidel, ale v přijí-
mání a sdílení Boží lásky (3:17; 4:2,15–16; 5:2). 
1:5 předurčil: Boží vyvolení se nezakládá na lidských 
zásluhách, ale na Boží laskavé vůli ( J 15:16; Ř 9), která 
o tom rozhodla už před stvořením světa (v. 4; sr. J 17:24; 
1Pt 1:20). • přijati za jeho vlastní: Dosl. „přijati k synovství“ 
(sr. Ř 8:15,23; 9:4; Ga 4:5). Antický právní termín pro plnou 
adopci se zde vztahuje na mužské i ženské věřící, kteří se 
tak stávají dědici všech zaslíbení náležejících Božímu lidu 
(viz 1:11,14; 2:19; Ř 8:15–17,29–30; Ga 4:3–7).
1:6 ve svém Milovaném: Ježíšův mesiášský titul; viz 
Mt 3:17; 17:5; Ko 1:13. 
1:7 vykoupení: Ve starověkém světě běžná možnost 
osvobození z otroctví.  Původně starozákonní metafora 
pro osvobození Izraele z egyptského otroctví (Ex 15:13; 
Dt 7:8; 2S 7:23; Mi 6:4) ilustruje osvobození věřících 
z moci hříchu (viz 1:14; 4:30; Ř 3:24; 1K 6:20; Ko 1:14; 
sr. Mt 26:28; Mk 10:45; Žd 9:11–12,26; 1Pt 1:18–19). 
• skrze jeho krev: Tak jako při vyjití z Egypta byla prolita 
krev beránka (Ex 12:1–7), stala se Kristova krev prolitá 

Pozdrav (1:1–2)

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,     
svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši: 

2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Boží spásná milost (1:3–3:21)
Chvála a sláva! 
3Požehnán buď Bůh a  Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v  Kristu 
požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! 4V něm nás vyvolil 
ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. 
5Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za 
jeho vlastní. 6Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém 
Milovaném! 

7V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, 
podle bohatství jeho milosti, 8kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí 

1:4  
1Pt 1:2,20

1:5  
Ř 8:15  
Ef 1:11

1:6  
Ef 2:5

Duchovní boj. Pasáž v 6:10–20 je nejrozsáhlejším novozákonním pojednáním 
o  střetu křesťanů se zlem. Jedná se o duchovní, nikoli tělesný boj, a tak nemo-
hou spoléhat na vlastní síly, ale musí se chopit duchovních zbraní. Podstatné je, 
že všechny jmenované části výzbroje – s výjimkou meče – jsou obranné. Nikde 
nečteme, že by křesťané měli na ďábla nějak útočit. Je třeba se vytrvale stavět proti 
zlu, nicméně Pavlův pohled na křesťanský život nepřipouští pod záminkou duchov-
ního boje jakoukoli agresivitu. 
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a prozíravostí. 9Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle – před-
sevzal si, 10že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na 
nebi i na zemi do jednoty v Kristu. 11Právě v něm se i nám dostalo podílu na 
vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím 
své vůle působí všechno. 12My, kdo jsme jako první složili naději v Kristu, se 
tedy stáváme jeho chválou a slávou. 

13V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší 
spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. 14Ten 
je zárukou našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála 
a sláva jemu! 

Abyste ho znali 
15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce 
ke všem svatým, 16nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve 
svých modlitbách. 17Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá 
ducha moudrosti a  zjevení, abyste ho znali. 18Kéž osvítí váš vnitřní zrak, 
abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví 
mezi svatými 19a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem 
působí vůči nám věřícím. 

20Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své 
pravici v nebesích, 21vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad 
každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. 22Bůh 

na kříži znamením našeho vykoupení z hříchu ( J 1:29,36; 
1K 5:7; 1Tm 2:5–6; 1Pt 1:18–19). 
1:9 tajemství: Řec. mystérion, viz pozn. a článek u Ko 1:26. 
1:10 až se naplní čas: Podobný obrat je použit v Ga 4:4 
o Kristově narození, zde ovšem o jeho druhém příchodu na 
konci věků. • shromáždí: dosl. shrne, zrekapituluje (v NZ 
jen zde a v Ř 13:9) • všechno na nebi i na zemi do jednoty 
v Kristu: Toto je ústřední myšlenka celé pasáže: Boží dílo 
spásy v Kristu má univerzální, všezahrnující platnost (sr. 
Fp 2:9–11; Ko 1:16–20,26–27). 
1:11 podílu: Pavel často mluví o spáse jako o účasti na 
dědictví zaslíbeném našim duchovním předkům, k němuž 
jsme nyní byli přizváni i my (viz Ř 8:17; Ga 3:29; 4:7; 
Ko 1:12; 3:24). • předurčeni: Viz v. 4–5. 
1:12 jsme jako první složili naději: Míněni jsou křesťané 
z židů, kteří Mesiáše očekávali a slyšeli o něm dříve než 
pohané. 
1:13 i vy: Většina efeských křesťanů byla patrně pohan-
ského původu. V Kristu jsou nyní připojeni k věřícím z židů 
a postaveni jim na roveň. • označeni pečetí: V rabínských 
spisech metafora pro obřízku, v raně křesťanských spisech 
pro křest; může ale jít i o samotné obrácení a přijetí Ducha 
svatého (4:30; 2K 1:22). 
1:14 závdavkem: Řec. obchodní termín arrabón označuje 
první splátku, zaručující budoucí vyplacení celkové částky. 
Duch svatý přítomný v životech věřících je pro ně „zálo-
hou“ budoucí plnosti spásy a věčného života (sr. Ř 8:17,23; 
2K 1:22; 5:5; Tt 3:7; Žd 9:15; 1Pt 1:3–4; 1J 3:2). 
1:15–23 Po úvodní doxologii následuje děkovná modlitba 
s prosbou, aby adresátům listu bylo dáno duchovní 
porozumění, tak aby znali Boha a chápali jeho úžasné dílo 
spásy v Kristu. Podobně jako předchozí pasáž (1:3–14), je 
i celá tato modlitba v řečtině tvořena jediným souvětím. 
1:15 uslyšel o vaší víře: Pavel sice v Efesu strávil tři roky 
(Sk 19:10; 20:31), ale zjevně všechny místní věřící osobně. 
To mohlo být dáno jednak velikostí této asijské metro-
pole, jednak se sbor mohl po v době jeho nepřítomnosti 

podstatně rozrůst a také je možné, že zamýšlenými adre-
sáty nebyli jen křesťané v Efesu, ale i v dalších městech 
provincie (viz úvod k Efeským, „Okolnosti sepsání“, s. 2).  
• a o vaší lásce: Víra a láska jdou ruku v ruce. Osobní víra 
v Krista vede ke spáse, a ta se v životě věřícího proje-
vuje především ve vztazích k druhým (viz Ga 5:6; Ko 1:4; 
1Te 1:3; 3:6; 5:8; 2Te 1:3; 1Tm 1:14; 2:15; Tt 2:2). 
1:17 ducha moudrosti: lidský duch musí být pod vlivem pů-
sobení Božího ducha, aby mohl poznat Boha a jeho moud-
rost (viz 1K 2:6–12; sr. Iz 11:2). • abyste ho znali: znát 
Boha znamená mít s ním skutečný osobní vztah – právě 
tento vztah přišel Ježíš obnovit ( J 14:7; 17:3; sr. Fp 3:10). 
1:18 váš vnitřní zrak: Dosl. oči vašeho srdce.  
1:18–19 Věřící mají poznat, jaká požehnání jim náleží: 
k jaké naději jsou povoláni (viz 1K 15:19; Ko 1:27; 
1Te 4:13–14; Tt 1:2; 2:13; 1J 3:2–3), jak slavné je jeho 
dědictví mezi svatými (Božím „dědictvím“ je jeho lid, sr. 
Dt 9:26,29; Jr 12:79) a jak … veliká je moc, kterou Bůh 
působí v jejich životech – nelze ji poměřit s ničím jiným, 
neboť Bůh ji dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých 
(v. 20, sr. Ř 8:11;  Fp 3:10).
1:20 po … pravici: symbolické místo nejvyšší cti a autority 
(Ž 110:1; Mt 22:44; 26:64; Sk 7:56). 
1:21 vysoko nad: Kristova autorita převyšuje všechny 
lidské i duchovní nepřátelské síly (sr. 3:10; 6:12; J 12:31; 
Ř 8:38–39; 1K 15:24; Ko 1:13; 2:10,15; 1Pt 3:22; 
Zj 12:7–9). • každou vládu, mocnost, moc a panství: 
Označení duchovních mocností známá z židovské apo-
kryfní literatury (sr. pozn. u Ko 1:16). • nad každé jméno, 
které se vyslovuje: Zřejmě narážka na starověké magické 
praktiky – pomocí vzývání (vyslovování) jejich jmen se člo-
věk pokoušel ovládat vyšší mocnosti; znalost jména byla 
považována za prostředek k získání magické moci.
1:22 pod jeho nohy: Na starověkých vyobrazeních spočívají 
nohy trůnících králů na šíji poražených nepřátel. Pavel tak 
ilustruje, že síly nepřátelské Kristu jsou již poraženy a on 
jako král vládne nade vším (viz Ž 8:67; 110:1; 1K 15:25–28). 
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