Sobota 9. decembra 2017
Piesne: ES č. 442, 445
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!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Z učeníkov Pána Ježiša zomrel prirodzenou smrťou iba Ján. Vtedajší svetovládcovia Rimania
ho pre jeho vieru v Ježiša poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos. Na tomto malom ostrove
bol Ján obdarovaný zvláštnym zjavením, ktoré písomne zaznamenal. V 2. a 3. kapitole je
sedem Kristových listov, ktoré sú určené do siedmich maloázijských zborov a podávajú
jedinečný popis týchto zborov. Pekný je list „bohumilému zboru filadelfskému.“ Nevieme,
kto založil zbor vo Filadelfii. Mesto bolo občas vystavené zemetraseniam, takže obyvatelia
neoplývali hmotným bohatstvom. To sa týkalo i miestneho cirkevného zboru, čo nepriamo
potvrdzujú slová „máš malú moc.“ Avšak dôležitejšie bolo, že členovia zboru úprimne verili v
Pána cirkvi, ktorý to prostredníctvom učeníka Jána ocenil slovami: „Hoci máš malú moc,
predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.“ Kresťania vo Filadelfii boli v
menšine, neraz vystavení posmechu i prejavom nenávisti zo strany pohanov, a predsa
nezapreli meno Spasiteľa sveta a usilovali sa zachovávať Jeho slovo, zachraňujúce učenie v
každodennom živote. Tým aj nám zanechali pekný príklad, hoci na Slovensku máme
náboženskú slobodu, ale okolo nás žije veľa iba formálnych kresťanov, v skutočnosti
pohanov, ktorým je smiešna naša viera a snaha uplatňovať Kristovo učenie v rôznych
oblastiach života. Pán Ježiš síce pochválil členov filadelfského zboru za ich úprimnú vieru,
ale vedel, že ešte budú vystavení rôznym pokušeniam, aby Ho zapreli, nezachovávali Jeho
slovo v myšlienkach, slovách a skutkoch, aby opustili cestu viery. Preto ich povzbudil
rôznymi slovnými apokalyptickými obrazmi, lebo sa stále môžu plne spoľahnúť na Jeho
lásku, pomoc, lebo aj pred nimi otvoril dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, a to dvere do
nebeského chrámu. Aj naďalej sa majú pevne držať toho, čo majú vo viere v Neho, aby im
nikto nezobral veniec. Veniec večného života dostane každý, kto nezaprie Kristovo meno a
usiluje sa, hoci nedokonalo, zachovávať Jeho učenie vo svojom pozemskom živote. Kiež by
sme na tejto blahoslavenej ceste viery zotrvali až do smrti, a potom nášho Pána oslavovali aj s
filadelfskými kresťanmi vo večnej radosti! Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si aj pred nami dokorán otvoril dvere do našej pravej
vlasti, v nebeskej radosti. Ty ale vieš, že diabol to bude s nami skúšať až do konca, aby nás
odlákal z cesty viery. Prosíme Ťa preto, aby si nás naďalej posilňoval, aby sme zachovávali

Tvoje slovo, nezapreli Ťa, a potom aby sme prijali veniec večného života, za ktorý Ťa budeme
oslavovať naveky! Amen.
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