Evanjelický a. v. cirkevný zbor Levice
Kázeň – ThDr. Martin Riecky
1. Adventná večiereň (6. 12. 2017)
Zjavenie 2, 1 – 7
Anjelovi cirkevného zboru efezského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý pevne drží v pravici sedem hviezd
a chodí uprostred siedmich zlatých svietnikov. 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. Si
trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú
lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem
tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky mikulášencov,
ktoré aj ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu
dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.
Bratia a sestry
Adventné obdobie nám hovorí o príchode Pána Ježiša Krista na svet a zároveň myslíme aj na Jeho
druhý advent pri konci sveta, pri poslednom súde. Medzi týmito dvomi adventami sa nachádzame
my, veriaci ľudia. Nachádzame sa so svojimi problémami a radosťami života. Nachádzame sa
v rozličnom stave viery: jedni odišli od Pána Boha, ďalší zase duchovne upadajú, iní stoja na mieste
a ďalší zase duchovne rastú. Toto je obraz o živote kresťanov ako jednotlivcov, ako aj jednotlivých
cirkevných zborov veriacich ľudí. Preto som sa rozhodol o týchto rôznych stupňoch duchovného stavu
rozmýšľať počas tohto adventného obdobia. Budeme tak robiť na základe siedmich listov, ktoré
napísal apoštol Ján siedmim cirkevným zborom a cez stáročia prehovárajú aj do našej prítomnosti.
Tieto listy sa nachádzajú v 2. a 3. kapitole poslednej biblickej knihy Zjavenie Jána. Autorom je už
spomenutý apoštol Ján, ktorý sa kvôli svojej viere ocitol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Tu mal
zjavenie od Pána Ježiša Krista na základe ktorého napísal knihu, ktorá dostala názov: Zjavenie Jána.
Samotný Pán Ježiš ho poveril napísať sedem listov do siedmich cirkevných zborov. Tieto zbory sa po
duchovnej stránke nachádzali na rôznych úrovniach. Jeden z nich je chladnúci, druhý prenasledovaný,
tretí duchovne zápasiaci, štvrtý duchovne napredujúci, piaty odumierajúci, šiesty bohumilý a siedmy
vlažný. Dnes si všimneme list do cirkevného zboru v meste Efez. Tento zbor dostal prívlastok:
chladnúci.
Mesto Efez leží v súčasnosti v Turecku, pri pobreží Čierneho mora. Dnes zostali z neho už iba
zrúcaniny. Lenže pred 2 000 rokmi sa jednalo o veľmi významné mesto. Bolo vstupnou bránou do
Malej Ázie. V meste Efez stál chrám gréckej bohyne Artemis, ktorá bola bohyňou úrodnosti a lesov.
V chráme bola jej pozlátená socha, ktorá podľa legendy vraj spadla z neba. Tento chrám sa počítal
medzi jeden zo siedmich divov sveta. Artemis Efezská mala svojich silných a fanatických uctievačov
a to nielen v Efeze, ale aj v širokom okolí.
Napriek tomu všetkému aj v takomto pohanskom meste, akým Efez bol, vznikol kresťanský cirkevný
zbor, ktorý založil apoštol Pavol na svojej 2. misijnej ceste. Práve tu sa dostal do sporov s uctievačmi
bohyne Artemis efezskej, ktorí sa ho rozhodli zabiť, pretože ľudí privádzal k viere v Ježiša Krista.
Na svojej 3. misijnej ceste sa tu Pavol opäť zastavil a zdržal sa tu približne tri roky. Za tento čas
miestny cirkevný zbor duchovne budoval. Po ňom tu pôsobili ešte jeho žiaci Timoteos a Títos.

Náš dnešný biblický list zo Zjavenia Jánovho odzrkadľuje situáciu v efezskom cirkevnom zbore
približne 60 rokov po jeho založení apoštolom Pavlom.
Anjelovi cirkevného zboru efezského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý pevne drží v pravici sedem hviezd
a chodí uprostred siedmich zlatých svietnikov, 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, si
trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si (1 – 3 v.).
Anjel zboru je vlastne duchovným predstaviteľom daného zboru, čiže biskupom. List je adresovaný
s pripomienkou, aby bol prečítaný pred celým cirkevným zborom. Sedem svietnikov, ktoré Kristus
vlastní, označuje sedem cirkevných zborov, do ktorých sú napísané listy. Jeho chodenie medzi
siedmimi svietnikmi znamená, že po svojom vzkriesení a vstúpení na nebesá je stále prítomný so
svojou cirkvou. Aj keď Ho nevidíme, vieme, že Pán Ježiš je prítomný všade tam, kde sa kresťania
schádzajú k Božiemu slovu, k piesňam a modlitbám. Môžeme vnímať Jeho blízkosť pri nás.
V texte sa ďalej hovorí o falošných apoštoloch, o ktorých veriaci zistili, že sú vlastne klamári. Efezskí
kresťania sa držali pravého učenia o Ježišovi Kristovi. Keď išlo o Božiu vec, nezniesli falošných
apoštolov. V dnešnom svete by sme si mali tiež dávať pozor na to, čo sa šíri touto spoločnosťou.
Prichádzajú mnohé zvody, sekty, bludné učenia. Niekedy to začína presakovať aj do kresťanskej cirkvi
a aj v našich spoločenstvách kresťanov sa môžu vyskytnúť ľudia, ktorí druhých pomýlia, zvedú od
pravdy a odtiahnu od cirkvi. Preto by sme každé slovo, ktoré je nám adresované mali porovnávať
s učením Biblie. Veľmi sa mi páči biblická pasáž, v ktorej apoštol Pavol na svojej 2. misijnej ceste
prišiel do Berie a miestnym židom hovoril o viere v Krista. Oni ho počúvali, ale neprijímali všetko
automaticky. V rukách mali Starú zmluvu a porovnávali, či je to v Starej zmluve tak napísané, ako to
Pavol hovorí (Sk 17, 10-11) .
Čudujeme sa, že zlo sa aj na Slovensku rozširuje? Dnes chýbajú ľudia z Bibliou v rukách. Ľudia, ktorí
všetko budú posudzovať Písmom svätým: „Takto o tom hovorí Biblia“. Aj efezskí kresťania hneď
spoznali falošných učiteľov medzi sebou a na začiatku ich odvrhli, aby ich nepomýlili vo viere. Je
potrebné, aby sme sa všetci posúvali k duchovnej dospelosti a potom sa naučíme používať Bibliu
v boji proti všetkému zlému a falošnému.
Apoštol Ján ďalej pokračuje vo svojom liste: Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku.
Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím
svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky mikulášencov, ktoré
aj ja nenávidím (4 – 6 v.).
Kresťania v Efeze sa dokázali postaviť proti falošným prorokom. Napriek tomu však poľavili vo svojej
duchovnej horlivosti a to sa Pánovi Ježišovi nepáči. „Opustili svoju prvú lásku“.
Skúste si bratia a sestry spomenúť na tie chvíle, kedy ste sa začali spoznávať so svojimi manželskými
polovičkami. Boli to časy, v ktorých ste prežívali vnútorné napätie, ale zároveň aj teplo pri srdci, keď
vám padol pohľad na vašu milovanú osobu. Keď ste trávili prvé chvíľky v spoločných rozhovoroch, na
spoločných prechádzkach. Človek akoby vtedy dostával krídla a vznášal sa. Po rokoch ste si však na
seba už zvykli. Je pre vás prirodzené, že žijete spolu. Niekedy prichádzajú aj hádky a výmeny názorov.
Po dlhých rokoch ste sa možno aj odnaučili preukazovať si navzájom lásku tak, ako to bolo na
začiatku. Aj keď vaša láska stále trvá, už nie je taká horúca, ako na začiatku.
Niečo podobné môže kresťan prežívať vo vzťahu k Pánovi Ježišovi. Na začiatku cesty viery sme
prežívali obrovské nadšenie a radosť. Radi sme chodievali na besiedku, mládež, do kostola. Radi sme

sa modlievali, čítali Bibliu, ľuďom pomáhali. Ale po rokoch sa to nadšenie kdesi vytratilo. A preto nás
aj dnes Biblia vyzýva: „Vráť sa späť k svojej prvej láske, vráť sa späť k Pánovi Ježišovi. “

Aj efezskí kresťania opustili svoju prvú lásku. Zmenšila sa ich horlivosť za veci Božie. Ochladla ich
horlivosť za evanjelium, za čistotu učenia. Preto sa musia spamätať a vrátiť sa späť ku začiatku
kresťanstva v Efeze. Pán Ježiš veriacich v Efeze napomína: Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím
svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. To znamená, že odsúdenie zboru v nebesiach bude prísne.
Bude vymazaný zo zoznamu ostatných kresťanských zborov. Božie slovo je rovnako záväzné aj dnes.
Kajajme sa, vráťme sa k svojej prvej duchovnej láske, vráťme sa k Pánovi Ježišovi Kristovi.
Napriek tomu, že veriaci v Efeze vo svojej viere ochladli, predsa tento cirkevný zbor Pán Ježiš
nezavrhol. Vyzdvihuje jeho odpor proti samotným mikulášencom, ale aj ich nenávisť voči ich
skutkom. O sekte mikulášencov nevieme nič bližšie. Pravdepodobne to boli ľudia, ktorí sa navonok
ukazovali ako kresťania, ale kresťanské správanie a chovanie im chýbalo.
Brat a sestra možno si myslíš, že si vo viere ochladol a Pán Ježiš sa na teba dnes hnevá. Lenže On
zároveň vidí aj tie plamienky viery, ktoré ešte sem – tam plápolajú. Pán Ježiš ti ponúka pomoc a je
ochotný nanovo ťa zapáliť mocným plameňom viery v ducha Svätého.
Na záver dnešného Jánovho listu je uvedené zasľúbenie: Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí
cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom (7. v.).
Ak bratia a sestry počujeme, čo nám Pán Ježiš hovoril prostredníctvom listu do Efezu, máme dobre
vyvinutý duchovný sluch. Božie slovo nie je iba mŕtvou literou. Je to živé slovo, ktoré Boh obživuje
a prihovára sa k nášmu životu. Modlime sa, aby nás privádzal k duchovnej horlivosti a službe na vinici
Božej.
AMEN

