
Pondelok 7. decembra 2015 

Text: Zjav 3, 7 – 13 
7Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč 

Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí: 8poznám 

tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš 

malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. 9Ajhľa, dám ti zo 

satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim 

ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamiloval. 10Keďže si 

zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má 

prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. 11Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti 

nikto nevzal veniec! 12Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už 

nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového 

Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. 13Kto má uši, 

nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!  

Piesne: ES č. 467, 2 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Každý deň počúvame cez médiá i pri osobných stretnutiach s ľuďmi veľa slov 

a myšlienok. Často si protirečia a my musíme s námahou hľadať, ktoré sú pravdivé. Do 

ľudských slov však znie aj slovo Pána večnosti a života. Dnes k nám hovorí z listu 

písaného kresťanom vo Filadelfii. List pôsobí povzbudzujúco. Nepočujeme tu výčitky 

ani karhanie. Slová: „… hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si 

moje meno“ sú obrazom zboru. Je dôležité pre nás, pre cirkev, aby sme počuli „spätnú 

väzbu“ od Pána. Na začiatku listu sa jeho autor (nie pisateľ!) predstavuje ako „Svätý 

a Opravdivý“, majúci „kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, 

že nikto neotvorí“. Hovorí teda Vyslanec Boží, Pán svojej cirkvi. On otvára cestu 

k Bohu aj srdcia evanjeliu. Nie je ani mýtus, ani legenda. Koná pravdivo, t. j. podľa vôle 

svojho nebeského Otca. Svojou mocou nedesí ľudí, ale obetujúcou sa láskou im otvára 

cestu života a zatvára moc smrti. Ako čistá pravda a láska vchádza do sveta 

nepravdivých ľudských slov, úskokov, nenávisti a neprávosti. Žiada ľudí o pravdivosť 

a skúmanie ich života i pohnútok konania z uhla požiadaviek Božieho zákona. Vedie ich 

k priznávaniu si svojich chýb a k ich vyznávaniu v pokání. Ponúka Boží dar milosti 

a cestu obnovy. „Otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť.“ Kristus Pán otvoril 

cestu evanjeliu. Túto možnosť nezruší nijaká ľudská moc ani nepriateľstvo, ale ani 

„malá moc“ zvestovateľov. Veď nie naša ľudská sila, ale Jeho moc rozhoduje 

o budúcnosti cirkvi. On nesúperí s mocou ľudí. Je dvermi do života s Bohom v Jeho 

večnosti. Je cestou k tomuto cieľu. V čase písania listu bol filadelfský zbor ohrozovaný 

bohatými ľuďmi. Aj dnes ľudia merajú moc svojimi ziskami a bohatstvom. Pred Kris-

tom Pánom však aj dnes zostáva vzácnosťou hlásiť sa k Nemu vo viere ako k základu 

života a spasenia. On vie, ako svet ubližuje a ponižuje Jeho nasledovníkov. Preto im 

odkazuje: „Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Kto zvíťazí, toho 

urobím stĺpom v chráme svojho Boha…“ Prosme, aby sa i v našej slabosti dokazovala 

Jeho moc. Amen. 

Modlitba: 
Pane, ďakujeme Ti, že sa staráš o nás hriešnych, slabých, bezradných. Zostúpil si vo 

svojej milosti a láske do ľudskej biedy. Prosíme o Tvojho Ducha. Zmocňuj Ním srdce aj 

myseľ človeka, rodiny, cirkvi. Prebúdzaj v nás túžbu stretať sa s Tebou. Buď naším 

Tvorcom, Záchrancom a Pánom. Vypočuj nás, prosíme, pre Ježiša Krista, nášho Pána 

a Spasiteľa! Amen. 
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