
Piatok 6. októbra 2017 

Piesne: ES č. 456, 532 

Text: Zjav 2, 8 – 11 

„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!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Niektoré naše cirkevné zbory sú počtom veľké a iné zase maličké. V niektorých sa na 

službách Božích zúčastňujú desiatky, ba aj stovky veriacich, a v iných len zopár jednotlivcov. 

Možno sa aj ty pýtaš: „Čo by sme mali urobiť, aby sa naša situácia zlepšila? Robíme niečo 

zle? Nežijeme podľa Božieho slova? Sme zlým príkladom svojmu okoliu?“ Pýtali sa podobne 

aj veriaci v Smyrne? Tamojší zbor bol očividne maličký, čo bolo v ostrom kontraste oproti 

susednému silnému a duchovne živému cirkevnému zboru v Efeze. Nevieme, čím to bolo 

spôsobené. V liste tomuto zboru totiž neznie žiadna výčitka, len samé slová povzbudenia, 

slová nádeje a Kristovo uistenie: v ľudských očiach si síce úbohý a chudobný, v mojich 

očiach si však bohatý! Ako veľmi sa líši ľudský pohľad od toho Božieho pohľadu! Úspech 

zvykneme posudzovať podľa kvantity a nevidíme prítomnosť Božieho požehnania v cirkvi. 

Kristove slová smyrnenskému zboru však aj nám kladú zásadnú otázku: V čom je moje pravé 

bohatstvo, v čom je pravé bohatstvo našej cirkvi? Bohatstvo, nielen smyrnenských kresťanov, 

spočívalo vo vytrvalosti a viere, s akou dokázali vytrvať v súžení, skúškach a pokušení. Pán 

Ježiš nám hovorí, že pozná naše súženie, a preto sa nemusíme báť a strácať nádej. Kristus 

však nehovorí: „Neboj sa, situácia nebude taká zlá.“ On nedáva bezcenné sľuby. „Diabol 

hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia.“ V tých slovách nenájdeme falošné zasľúbenie, že 

kto verí v Boha, bude mať jednoduchší a ľahší život. Naopak, hovorí asi toto: „Budeš to mať 

ťažké, priprav sa na to. No neboj sa, lebo ja v tom budem s tebou, podržím ťa, a práve preto 

nakoniec tieto ťažkosti zvládneš.“ Rozličné skúšky viery a ťažké situácie teda môžeme 

vnímať ako bohatstvo, ako niečo, čo nás obohatí. Samozrejme, že by sme sa ťažkostiam radi 

vyhli. Boh však vie, že sú potrebné. Vie, že nás nútia pracovať na sebe. Nútia nás posilniť 

svoju trpezlivosť, vytrvalosť, húževnatosť. Vedú nás i k tomu, aby sme si uvedomili, čo je v 

živote veľmi dôležité a čo zanedbateľné. Veď práve ťažké situácie nás učia hľadať pevný 

základ života, a napokon preveria, či podľa toho, čo ústami vyznávame, aj žijeme. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ďakujem Ti za všetky pokojné dni, ktoré si mi až dosiaľ dal. Ďakujem Ti aj za dni 

menej dobré. Odpusť, že v nich neviem vidieť Tvoju pomoc a ochranu. Aj dnes si mi 

pomohol uvedomiť si, že ťažkosti, ktoré ma v živote postretli, mi boli na úžitok. Mnohé som 

sa v nich mohol naučiť. Pripomenul si mi, že si stále so mnou, že ma sprevádzaš. Nemusím sa 

preto báť hľadieť dopredu, nemusím strácať nádej. Ďakujem za všetky Tvoje povzbudenia. 

Amen. 
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