Sobota 16. decembra 2017
Piesne: ES č. 30, 259
Text: Zjav 3, 1 – 6
„1Anjelovi 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. 2Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky
som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! 3Pripomeň si, čo si prijal a
počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani
sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! 4Máš však niekoľko osôb v
Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu,
lebo sú toho hodní. 5Kto 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. 6Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným
zborom!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Po zmenách, po ktorých sme tak túžili, sa dnes pýtame: Čo sa zmenilo v našom
živote? V cirkvi zostali tí istí (ktorých je stále menej), noví nepribudli. Na
hodiny náboženstva chodí čoraz menej detí. Volanie dospelých do cirkvi zostáva
bez ozveny. Málo verných chodí riadne k slovu Božiemu, modlí sa a spieva...
No oni zanechávajú dojem, že cirkevný zbor žije. Pán cirkvi však hovorí: „Znám
tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ Povedal to cirkevnému zboru
v Sardách, ktorý odumieral a nebezpečenstvo jeho zániku si nik nevšímal.
Nešetril zbor svojím odsudzovaním. Chcel v ňom i skrze neho umožniť život,
aby cirkevný zbor mal účasť na nehynúcej radosti nepominuteľného života,
a aby mnohí boli zapísaní do knihy života. Ako to je s našimi cirkevnými
zbormi, cirkvou? Advent je najpríhodnejší čas, aby sme sa to pýtali. Kristus Pán
prichádza! On „zná naše skutky“. Vie, že len malá hŕstka verných je v našej
cirkvi. Ale či je i ona skutočne živá? Či mnohí i v tomto advente neboli s nami
na bohoslužbách iba preto, že boli pozvaní? Možnosti našich cirkevných zborov
sú iste malé. Ale keď ide o pozornosť a lásku, môžu byť veľké. „Pripomeň si, čo
si prijal a počul, a zachovávaj to!“ - napomína Pán. Cirkevný zbor nemôže žiť
zo starej slávy. Práca v cirkvi nikdy nebude ukončená. Musíme pracovať až do
Pánovho príchodu. Preto sa prebuďme zo sna a posilňujme ostatky. V zálohe je
mnoho, keď ide o náš cirkevný zbor. Keby zanikol, vtedy aj tá hŕstka, ktorá by
chcela počuť slovo Božie, by ho nemala kde počuť. „Tvoje skutky nenašiel som
dostatočnými...“ Pánove slová jasne hovoria o našej zodpovednosti za svoj
cirkevný zbor, cirkev. Ak aj sú naše možnosti malé, môžeme posilňovať i volať
k slovu Božiemu. Môžeme prosiť Pána za stratené i blúdiace duše.
Dopomôžeme k životu svojho cirkevného zboru, lebo je veľmi významný
v cirkvi i vo svete.

Modlitba:
Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že k nám neprichádzaš so súdom, ale s Tvojou láskou,
ktorá teší, uzdravuje choré. Na konci časov Ty budeš súdiť živých i mŕtvych.
Nedaj nám na to zabúdať, ani o tom mlčať. Učiň nás poslami Tvojho príchodu.
Daj nám dôveru v Tvoju moc, ktorá premáha všetko, čo nás od Teba odlučuje.
Amen
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