Streda 7. decembra 2016
Piesne: ES č. 5, 332
Text: Zjav 2, 1 – 7
„... poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí
hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď čítame Jánove listy jednotlivým cirkevným zborom, môžeme konštatovať, že Pán Ježiš sa
v nich cez apoštola Jána prihovára každému zboru osobitne. Každý zbor mal svoje vlastné
potreby a Ježiš ich napĺňa. V posolstve zboru v Efeze sa Ježiš predstavuje ako ten, ktorý drží vo
svojej pravici sedem hviezd a prechádza sa pomedzi sedem svietnikov. Sú to nádherné symboly.
Sedem svietnikov je sedem zborov, ktorým sa prihovára, a sedem hviezd je sedem anjelov,
ktorým sú tieto zbory zverené. Každý jeden zbor v tomto svete predstavuje svetlo, ktoré svieti
a ukazuje na Pána Ježiša, a každý jeden cirkevný zbor Kristovej cirkvi je pod ochranou
samotného Pána Ježiša Krista. Medzi Kristovou cirkvou tu, na zemi, a Božím trónom je veľmi
úzke prepojenie. Ježiš veľmi dobre vie o silných i slabých stránkach cirkevného zboru v Efeze.
Chváli jeho skutky, námahu i vytrvalosť, ale i jeho odmietavý postoj k zlu a falošným učiteľom
(v. 2 – 4). Mladučký cirkevný zbor v Efeze bol hneď na začiatku svojej existencie vystavený
veľkému útoku zo strany satana, ktorý prišiel v podobe falošných učiteľov a tzv. mikulášencov.
Bola to skupina, ktorá šírila bludné učenie a nemorálnosť. Chceli svojím učením ovládnuť iných,
a to Ježiš nenávidí. Jeho cirkev nebola postavená do tohto sveta preto, aby ovládala, ale aby
milovala a zvestovala evanjelium slovom i skutkami. Posolstvo cirkevnému zboru v Efeze
prináša posolstvo aj našim cirkevným zborom. Ježiš veľmi dobre vie o silných i slabých
stránkach našich zborov. Vie, že sú každý deň vystavené mnohým útokom zo strany satana, ale
nám dáva najavo aj to, aký je Jeho postoj k hriechu – „nenávidím ich skutky“. Toto je výzva,
ktorá stojí pred Kristovou cirkvou v dnešnej dobe. Máme len prinášať tomuto svetu posolstvo
o Božej láske zjavenej v Pánovi Ježišovi, ale aj máme jasne pomenovať hriech hriechom
a nezatvárať si pred ním oči. Vráťme sa – podľa rady Ježiša cirkevnému zboru v Efeze – k svojej
prvej láske, k samotnému Pánovi Ježišovi. Kajajme sa a nechajme sa mocou Ducha Svätého
nanovo očistiť od všetkých nánosov hriechu, ktoré aj na naše cirkevné zbory napadali v priebehu
dejín. Staňme sa nanovo svetlom, ktoré prináša uzdravujúcu moc evanjelia tomuto svetu. Amen.
Modlitba:
„Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje
priestupky! Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý
svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále.“ (Ž 51, 3 – 5) Amen.
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