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Jezus powiedzia? wierz?cym w Efezie – zborowi za?o?onemu na bogobojnym nauczaniu aposto?a Paw?a – ?e oni
„utracili swoj? pierwsz? mi?o??” (zobacz Objawienie 2:4).
Kiedy Jezus u?ywa tutaj s?ów „pierwsza mi?o??”, to nie mówi o niedojrza?ej mi?o?ci, jak? prze?ywamy zaraz po
nawróceniu. Mówi raczej o wy??cznej mi?o?ci. Mówi,” Ja kiedy? zajmowa?em pierwsze miejsce w twoim sercu, ale
teraz pozwoli?e?, aby inne rzeczy zaj??y moje miejsce.”
Zwró? uwag?, ?e z tych wszystkich grzechów, które Jezus wypomina w tych siedmiu zborach Nowego Testamentu
w Azji, najwi?cej smuci Go jeden: utrata mi?o?ci do Niego.
Chrze?cijanie w Efezie otrzymali wyj?tkowe nauczanie od Paw?a; w?a?ciwie kiedy czytam listy Paw?a do Efezjan,
jestem zdumiony ewangeli?, jak? oni s?yszeli i jak? ?yli. Chodzili blisko z Panem i Pawe? chwali ich w Li?cie do
Efezjan 1:1-5.
Ci chrze?cijanie zostali „o?ywieni wraz z Chrystusem . . . i wraz z Nim wzbudzeni i posadzeni w okr?gach
niebia?skich z Chrystusem Jezusem” (zobacz Efezjan 2:5-6). Jaki wspania?y opis b?ogos?awionego, ?wi?tego
ludu! Jest oczywiste, ?e Efezjanie nie byli tylko grup? nowicjuszy czy letnich ?wi?tych. Jezus bada? serca ludzi,
którzy byli ugruntowani w prawdzie ewangelii. Ale wskaza?, ?e co? by?o g??boko nie w porz?dku: „Jako? we
wszystkich waszych dzia?aniach pozwolili?cie, aby wasza pierwsza mi?o?? zwi?d?a.”
Wierz?, ?e to ostrze?enie do Efezjan jest przeznaczone dla ka?dego chrze?cijanina ?yj?cego w tych ostatecznych
dniach. Mówi?c prosto, Pan nam mówi, „Nie wystarczy to, ?eby? si? troszczy?, dawa?, by?o pilnym s?ug?, który
zachowuje moralne standardy. Je?eli w tym procesie twoja mi?o?? do Mnie nie wzrasta, to zatraci?e? swoj?
pierwsz? mi?o??.”
Zach?cam ci?, ?eby? sprawdzi? swoje serce dzisiaj i wróci? do swojej pierwszej mi?o?ci. Pro? Boga o ?ask? i si??,
?eby na nowo zacz?? strzec swojej mi?o?ci do Chrystusa.
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