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2. Adventná večiereň (8. 12. 2017)
Zjavenie 2, 8-11
Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:
poznám tvoje súženie a chudobu – ale si bohatý – i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú židia
a nie sú, ale sú satanovou synagógou. Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých
z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám
ti veniec života! Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá
smrť neuškodí.
Bratia a sestry
List do Smyrny je v poradí druhým listom uvedeným v knihe Zjavenie Jána. Mesto Smyrna leží severne
od Efezu, v dnešnom Turecku. Na rozdiel od Efezu však existuje dodnes aj napriek tomu, že Turecko
je v súčasnosti silne moslimskou krajinou. V Smyrne existuje aj v súčasnosti kresťanský cirkevný zbor,
ktorý má za sebou skoro 2 000 ročnú históriu.
Približne pred 1 900 rokmi, keď bol na toto miesto adresovaný list miestnemu cirkevnému zboru,
bola Smyrna najbohatším mestom v okolí. Počítalo sa medzi najkrajšie mestá Malej Ázie, v ktorom
boli okrem iného vybudované krásne chrámy. Po zničení Jeruzalema v roku 70. sa sem prisťahovalo
veľa židov, ktorí mali v meste veľký vplyv. Kedy a kto založil cirkevný zbor nevieme povedať. Je
možné, že to mohol byť aj apoštol Pavol na niektorej zo svojich misijných ciest. V čase písania listu do
Smyrny bol cirkevný zbor v tomto meste po materiálnej stránke veľmi chudobný, ale po duchovnej
stránke bol bohatý.
Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:
poznám tvoje súženie a chudobu – ale si bohatý – i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú židia
a nie sú, ale sú satanovou synagógou.
Anjel cirkevného zboru je jeho duchovný predstaviteľ. V čase napísania listu do Smyrny sa mohlo
jednať o známeho biskupa Polykarpa zo Smyrny. O štyridsať rokov po napísaní tohto listu prišlo
obrovské prenasledovanie kresťanov v rámci celého územia Rímskej ríše. Kresťania boli vyhľadávaní
a nútení zaprieť vieru v Krista. Ktorí tak neurobili, boli predhodení divej zveri v rímskom koloseu,
alebo boli ukrižovaní, či upálení. V roku 155 predvolali na výsluch aj biskupa Polykarpa zo Smyrny.
Keď mu prokonzul radil, aby zaprel Krista, Polykarp vyznal: „86 rokov slúžim svojmu Pánovi a v ničom
mi neublížil. Akoby som mohol zlorečiť svojmu Pánovi, ktorý ma vykúpil?“ Keď mu prokonzul hrozil
upálením, Polykarp mu povedal: „Hrozíš mi ohňom, ktorý chvíľu horí a skoro zhasne. Veru, nepoznáš
oheň budúceho súdu a večného trestu, ktorý je pripravený bezbožníkom.“
Všimnime si teraz zaujímavú skutočnosť. Keď bo list do Smyrny písaný, žiadne veľké prenasledovanie
kresťanov ešte neexistovalo. To prišlo približne až o 40 rokov neskôr. Pán Boh dával vtedajším
kresťanom, ako aj cirkevnému zboru v Smyrne čas na to, aby budovali svoju vieru, ako aj svoj zbor.
Využili však toto obdobie Božej milosti? V dnešnej dobe Pán Boh dáva našej krajine obdobie milosti,
kedy je relatívny pokoj a kresťanov nikto neprenasleduje. Lenže toto obdobie sa môže o pár desaťročí
skončiť. Sme na to do budúcnosti pripravení? Budujeme svoj zbor a vieru, zakiaľ nás za naše
presvedčenie nikto neprenasleduje?

V liste do Smyrny sa Pán Ježiš predstavuje ako Prvý a posledný, počiatok i koniec, alebo ako sa inde
hovorí: Afa a omega (prvý a posledný znak gréckej abecedy).
Pán Ježiš hovorí veriacim v Smyrne, že vie o ich chudobe a problémoch, napriek čomu sú však
vnútorne bohatí. Aj keď bola Smyrna veľmi bohatým mestom, cirkevný zbor tvorili veľmi chudobní
ľudia, ktorí po materiálnej stránke toho veľa nemali. Lenže to dôležité čo mali, bola ich viera v Pána
Ježiša Krista.
My ľudia sa radi hodnotíme podľa toho, ako vyzeráme, alebo akým postavením a majetkom
disponujeme. Toto je však vonkajšia – telesná stránka. V Biblii sa píše: Človek totiž hľadí na to, čo je
pred očami, Hospodin však hľadí na srdce (1. Sam 16, 7).
Cirkevný zbor v Smyrne tvorili prevažne chudobní ľudia. Byť chudobným v staroveku znamenalo byť
vystavený mnohým útokom. Pri cirkevnom zbore v Smyrne k tomu pripojili nenávisť zo strany židov,
ktorí sa spojili s pohanmi a chceli mladý cirkevný zbor zlikvidovať. Pán Ježiš preto v liste hovorí o tých,
čo hovoria že sú židmi a pritom sú synagógou satanovou. Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol
hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní a budete desať dní v súžení.
Pán Boh niekedy dopustí ľudské utrpenie zámerne. V konečnom dôsledku nás však zocelí, pretože
veriacemu všetky veci slúžia na dobré. Keď cirkev nebola prenasledovaná, potom sa stala ľahostajnou
a ochladla vo svojej viere. Ako náhle prišlo prenasledovanie pre Krista, vrátila sa k svojmu
duchovnému poslaniu.
Pán Ježiš tak, ako veriacich v Smyrne, aj dnes nás povzbudzuje slovami: „Neboj sa. Neboj sa, keď
prichádzajú problémy v práci, v rodine, alebo zdravotné problémy. Aj keď tomu nerozumieš, Pán Boh
bude stáť pri tebe.“
Desať dní prenasledovania od židov neznamená skutočných desať dní. Je to symbolické číslo, ktoré
hovorí, že prenasledovanie nebude trvať dlho. Táto doba je stanovená Pánom Bohom na preskúšanie
viery ľudí v Smyrne.
Zasľúbenie venca života sa spája s odmenou víťazov pri závodoch. Preto aj my, keď budeme vo viere
vytrvalí, dostaneme odmenu v nebesiach. Preto nám hovorí: Buď verný až do smrti a dám ti veniec
života!
Apoštol Ján končí list do Smyrny podobne ako do Efezu slovami: Kto má uši, nech počuje, čo Duch
hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.
Kto má uši, alebo inými slovami povedané: kto má duchovný sluch, počul, čo aj v dnešný večer hovorí
k nemu Pán Ježiš Kristus a takému človeku druhá smrť neuškodí. Druhá smrť môže prísť po tej prvej,
telesnej. Každý človek musí zomrieť – to je prvá smrť telesná. Veriaci človek na poslednom súde
vojde do Božej blízkosti, kým neveriaci do večného odsúdenia. Toto odsúdenie je pomenované
druhou smrťou.
Preto nás aj dnes Pán Ježiš povzbudzuje slovami: „Neboj sa, kto vytrvá až do smrti vo svojej viere,
dostane veniec života v Božom kráľovstve a tomu druhá smrť v pekle neuškodí.“
AMEN

