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Anjelovi cirkevného zboru Tyatírskeho napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy
podobné lesklému kovu, poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky,
hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza
mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa a nechce sa kajať zo
svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať
z jej skutkov. A jej deti zahubím a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som Ten, ktorý skúma vnútro a srdce
a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Ale vám ostatným v Tyatíre, ktorí sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí
– ako vravia – nepoznali hlbiny satanove, vám hovorím: nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo
máte, kým neprídem. Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich
spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, aby som i ja prijal od svojho Otca a dám mu rannú
hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom.
Bratia a sestry, štvrtý list je adresovaný do cirkevného zboru v Tyatíre, ktorý dostal prívlastok NAPREDUJÚCI.
Zároveň sa jedná o najdlhší zo siedmich listov a je určený do najmenej významného mesta.
Tyatíra leží v dnešnom Turecku, juhovýchodne od Pergamonu, kde bol adresovaný predchádzajúci list. Pred 2 000
rokmi sa jednalo o remeselnícke a obchodné mesto. Bolo známe výrobou purpuru a farbením vlny.
Kedy v tomto meste vznikol cirkevný zbor, nevieme. V dobe napísania listu tu boli podobné pomery, ako
v Pergamone. Pravdepodobne aj tu sa nachádzala sekta mikulášencov, aj keď sa menom nespomínajú. Ich
predstaviteľka bola falošná prorokyňa menom Jezábel.
Anjelovi cirkevného zboru tyatírskeho napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy
podobné lesklému kovu, poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky,
hojnejšie než prvé.
Pán Ježiš ostro vystúpi proti pomerom v Tyatíre, preto sa zobrazuje s očami podobnými plameňu a nohami
lesklému kovu. Jeho ohnivé oči cez všetko prenikajú, nič sa nedá pred Ním ukryť. Kovové nohy zobrazujú moc,
ktorou môže pošliapať všetku bezbožnosť a neprávosť. Pred Pánom Ježišom nič nezostane skryté. On vidí do
našich sŕdc, vidí do našich rodín, ako aj priamo do nášho cirkevného zboru. Čo však v našich srdciach pozoruje?
Čo vidí v našich rodinách? Čo pozoruje v našom kresťanskom spoločenstve?
V Markovom evanjeliu sa píše: Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu, alebo na posteľ? Či nie na
to, aby ho postavili na svietnik? Lebo niet nič tajného, čo by nemalo vyjsť najavo a nič nebolo tak skryté, aby
nevyšlo na svetlo. Pán Ježiš vidí presne to, čo v sebe nosíme.
V liste do Tyatíry vidí Pán Ježiš ich skutky, ktoré sú Mu milé. Preukazujú sa vo viere, láske a službe. Čo však
pozoruje v našom každodennom živote? Sú naše manželstvá a rodiny iné ako neveriacich ľudí? Môžu to vidieť aj
naše deti a vnúčatá?
Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov,
aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa,
vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti
zahubím a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som Ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému
podľa vašich skutkov.
Medzi členov cirkevného zboru v Tyatíre patrila aj falošná prorokyňa menom Jezábel. Chybou vedenia cirkevného
zboru ju nechali pôsobiť a nikto sa nepostavil proti jej bezbožnej činnosti. Skutočne služba farára, dozorcu,

kurátora, presbyterov je veľmi dôležitá, nakoľko títo ľudia zaručujú, aby sa cirkevný zbor uberal správnym
smerom.
V tyatírskom zbore sa objavilo falošné učenie, ktoré mala na svedomí žena Jezábel. Jezábel je pravdepodobne iba
jej symbolické meno. Je v ňom narážka na starozmluvnú Jezábel, ktorá bola manželkou izraelského kráľa Achába.
Jezábel priniesla do Izraela pohanstvo, navádzala manžela k uctievaniu cudzích božstiev a následne v celom Izraeli
prenasledovali všetkých veriacich v Pána Boha. Jej manžel, kráľ Acháb jej na to nič nepovedal a nedokázal sa proti
nej ani vzoprieť. Meno Jezábel sa odvtedy stalo symbolom pre všetky ženy, ktoré odvádzali svojich manželov, ako
aj ďalších ľudí od viery v Pána Boha.
Pán Ježiš vyčíta tyatírskemu zboru, že sa nepostavil proti tejto žene Jezábel a proti jej falošnej sekte. Aký je náš
postoj k zlým veciam, ktoré sa okolo nás dejú? To najjednoduchšie je sklopiť zrak a tváriť sa, že mňa sa to netýka,
nie je to môj problém a nech si robí každý kto chce čo chce. Lenže takýmto ľahostajným postojom bude zlo
a nesprávne praktiky bujnieť medzi nami. Je ťažké prísť a poukázať na hriech človeka. Lenže v prvom rade sa za
daného človeka modli a potom sa ho snaž upozorniť. Nech sa však všetko deje v duchu lásky a pokoja.
Žena Jezábel učila členov zboru, ale v skutočnosti ich infikovala zlými vecami. Aj dnes žijú ľudia, ktorí sa správajú
podobne ako Jezábel. Navonok sa oháňajú kresťanskými frázami, ale život podľa evanjelia im chýba. Sú to všetko
falošní proroci, ktorí nám chcú uškodiť. Falošnou Jezábel sa môže stať každý človek, ktorý šíri nepekné
a nedôstojné reči o niekom druhom s jediným cieľom, aby mu uškodil.
Proti prorokyni Jezábel sa postavil Pána Ježiš. Dal jej čas na pokánie, ale ona ho nevyužila. Trest postihne ju, ako aj
jej deti – alebo inak povedané: nasledovníkov jej učenia. Boh sa nedá vysmievať, čo človek zaseje, to bude aj žať.
Ale vám ostatným v Tyatíre, ktorí sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí – ako vravia – nepoznali hlbiny satanove, vám
hovorím: nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem.
Nasledovníci falošnej Jezábel si mysleli, že oni správne poznávajú hĺbky Božie, ale sám Kristus im dáva vedieť, že
môžu skúmať iba hĺbky satanove, v ktorého moci sa nachádzajú. Veriaci sa majú držať toho, čo majú. Taytírski
kresťania vo väčšine odolávali bludom a držali sa evanjelia, len musia vo viere vytrvať až do konca života.
Aj medzi veriacimi sa nájdu takí, ktorí po čase vieru zaprú a stanú sa z nich neveriaci ľudia. Ak sa také niečo stane,
vždy je to smutné. Ale modlime sa, aby sa vrátili späť k Pánovi Ježišovi.
Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich spravovať železným
prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, aby som i ja prijal od svojho Otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši,
nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom.
Kresťanstvo nesmie byť chvíľkové vzplanutie, musí sa jednať o hlbokú vieru. V texte sa spomína železný prút
a hlinené nádoby. Je to spomienka na 2. žalm, ktorý spievame na Štedrý večer a kde sa o Mesiášovom panstve
nad nepriateľmi hovorí: Roztlčieš ich železným prútom a rozbiješ ich ako hlinenú nádobu. To znamená, že žiadna
nečestnosť a bezbožnosť nezostane nepotrestaná. Ak sa spomenutí ľudia nebudú kajať zo svojich zlých skutkov,
Pán Ježiš ich postihne prísnym Božím súdom v podobe železného prútu, ktorý rozbije hlinené nádoby tak, že ich už
nikto nedá dohromady.
Veriacemu človeku, ktorý vytrvá vo viere je zasľúbená ranná hviezda. Skoro ráno pred svitaním vychádza na
oblohu hviezda Zornička. V skutočnosti sa jedná o planétu Venušu, ktorá nad ránom vychádza na nebeskú oblohu.
Zároveň symbolizuje, že ráno je tu čoskoro.
Aj my vo svojom živote prežívame problémy. Niekedy pod náporom ťažkostí kráčame akoby v čiernej tme. Ale
Božie slovo nás povzbudzuje, že táto tma nebude trvať naveky, ale že príde Pán Ježiš, ktorý nám pomôže
a privedie nás na svetlo, že opäť pocítime Jeho lásku a starostlivosť. Takéto Božie zasľúbenia sa nám stávajú akoby
rannou hviezdou, ktorá symbolizuje, že tma ťažkostí sa pomaly končí a prichádza Pán Ježiš so svojou pomocou.
Kto má uši, alebo dobrý duchovný sluch, opäť počul, čo mu aj v dnešný večer chcel Pán Boh povedať. Pokiaľ
prežívaš problémy, možno ti práve dnes zasvietila hviezda a ukázala na Pána Ježiša, ktorý má moc tmu zmeniť na
svetlo.
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