Evanjelický a. v. cirkevný zbor Levice
Kázeň – ThDr. Martin Riecky
Advent 5 (20. 12. 2017 Levice)
Zjavenie 3, 1 – 6
Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd:
poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať. Lebo
tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! Pripomeň si, čo si prijal a počul a zachovávaj to
a kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! Máš však
niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho, tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní.
Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno
pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!
Bratia a sestry
Piaty list je adresovaný cirkevnému zboru v Sardách. Tento zbor dostal prívlastok ODUMIERAJÚCI. Sardy ležia
juhovýchodne od Tyatír, kam bol adresovaný predchádzajúci list. Sardy sa nachádzajú na území súčasného
Turecka. Kedysi boli Sardy veľmi významným mestom, avšak v čase napísania listu mali za sebou už iba spomienky
na krásnu minulosť. Ležali v úrodnom kraji a upadli. Známejším ich robil už iba obchod s vlnou. Kedy sa dostala
kresťanská zvesť na územie tohto mesta, nevieme. Zo samotného listu sa dozvedáme, že ako mesto, tak aj
cirkevný zbor žijúci v ňom je na úpadku. Zbor sa začal rozkladať vlažnosťou viery vlastných členov.
Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd:
poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ a si mŕtvy.
Na rozdiel od iných listov, je v úvode zachytené pokarhanie cirkevnému zboru. Súvisí to s Ježišovým odsúdením
duchovného vývoja v cirkevnom zbore, ktorý ukazuje na úpadok. Pripomína nám to listy apoštola Pavla, ktoré
písal do rôznych cirkevných zborov. Každý svoj list začínal vďakou Pánu Bohu za daný cirkevný zbor a za veriacich,
ktorí žijú v ňom. Jedinou výnimkou je list galatským kresťanom. Tento Pavel nezačína poďakovaním, ale hneď
samotným napomenutím: Divím sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate
k inému evanjeliu, ktoré ani nie je evanjelium. Ó vy nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní
pravde? Veď som vám pred oči vykreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného.
Podobné je to s dnešným listom do Sárd, ktorý posiela sám Ježiš Kristus. Hneď v jeho úvode je zachytená výstraha
a vážne napomenutie pre celý cirkevný zbor. Pán Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý má sedem duchov a sedem
hviezd. Vlastnenie všetkých duchov Božích znamená, že môže preniknúť cez podstatu odumierajúceho zboru
v Sardách. Všetky dary Ducha Božieho sú vlastníctvom Pána Ježiša a On ich rozdeľuje každému kresťanovi, ako
sám uzná za vhodné. Apoštol Pavel píše v 1. liste Korintským: Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch
a podelené sú prisluhovania, ale ten istý je Pán a podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo
všetkých. A každému je daný prejav ducha na všeobecný úžitok, lebo jednému sa dostáva reč múdrosti, inému
slovo známosti od toho istého Ducha, inému zas dar uzdravovať v jednom a tom istom Duchu, inému opäť
schopnosti činiť divy a zase inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému
vykladať jazyky. Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.
Pán Ježiš nám každému dáva určitý dar, ktorým si môžeme slúžiť navzájom v cirkevnom zbore. Jeden je výrečný
v slovách, iný má dar služby, ďalší navštevuje chorých, iný hrá na hudobnom nástroji, či pekne spieva a podobne.
Každý máme dar od Pána Ježiša Krista. Nemáme si ho však nechať pre seba, ale si ním navzájom slúžiť v cirkevnom
zbore. Ak si ich necháme pre seba, potom náš zbor bude upadať podobne ako ten sardský. Skrátka, náš zbor bude
taký, ako sa budeme zapájať do jeho činnosti.
Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať. Lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím
Bohom! Pripomeň si, čo si prijal a počul a zachovávaj to a kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa

nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho, tí budú
chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní.
Pán Ježiš povzbudzuje sardských kresťanov k duchovnej bdelosti, pretože nevedia, kedy sa Pán Ježiš znovu vráti.
Apoštol Pavel píše efezským kresťanom: Prebuď sa kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. V biblickej reči
BDIEŤ znamená žiť kresťanským životom. Naopak slovo SPAŤ znamená žiť tak, ako keby ani Pána Boha nebolo.
Cirkevný zbor v Sardách ešte nie je mŕtvy, ale postupne umiera, preto sa Pánovi Ježišovi tento stav nepáči. Veriaci
sa majú prebudiť a posilniť tých, ktorí vo svojej viere zľahostajneli a začali od Pána Ježiša odchádzať. Ak sa zmenia,
Pán Ježiš im pomôže. Ak nebudú duchovne žiť, postupne umrú.
Pán Ježiš nás volá k bdelosti tak, ako kedysi kresťanov v Sardách. Pretože aj v spomenutom odumierajúcom zbore
žilo zopár kresťanov, ktorí to mysleli s Pánom Bohom vážne. Pán Ježiš ich označuje ako tých, ktorí kráčajú v bielom
rúchu. Biele rúcho je myslené iba symbolicky a označuje skutočný život kresťana. Títo ľudia aj keď zhrešia, vedia že
ich rúcho – ich život im vybieli Pán Ježiš Kristus v ich úprimnom pokání. Pán Boh hovorí: Ak sú vaše hriechy ako
šarlát, môžu zbelieť ako sneh, ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.
Biele rúcho je zároveň obrazom večného života, ktorý je zasľúbený pre všetkých veriacich ľudí, ktorí žili svoje
kresťanstvo srdcom a nie formálne a podieľali sa na správnom fungovaní cirkevného zboru.
Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno
pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!
Kto zvíťazí, alebo inak povedané, kto vytrvá vo viere až do konca, vojde do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš chce
poukázať na tých pár ľudí v sardskom cirkevnom zbore, ktorí sa zachovali správne a svojou vierou dávajú aj iným
príklad.
V liste sa ešte spomína aj kniha života. Je to niečo ako keby kniha v nebesiach, do ktorej sa zapisujú veriaci ľudia.
Ktokoľvek sa však od viery vzdiali, je z tejto knihy vymazaný. Na konci Zjavenia Jána sa píše: Videl som mŕtvych,
veľkých i malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení
podľa zápisov v knihách. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, toho vhodili do ohnivého jazera.
Každý skutočne veriaci človek je zapísaný v tejto spomenutej knihe. Pán Ježiš hovorí v evanjeliu podľa Matúša:
Preto ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach, kto by ma však
zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.
Kto má teda uši, alebo inak povedané, kto má dobrý duchovný sluch rozumie, čo nám chce Pán Ježiš povedať aj
prostredníctvom dnešného listu do cirkevného zboru v Sardách.
AMEN.

