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Zj 3, 7-13
Anjelovi zboru filadelfského napíš: Toto hovorí svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára
tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí: pozná tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere,
ktoré nikto nemôže zatvoriť, hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje
meno. Ajhľa, 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. Keďže si zachoval
moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať
obyvateľov zeme. Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Kto 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. Kto má
uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!
Šiesty, predposledný list je adresovaný do cirkevného zboru vo Filadelfii, ktorý dostal prívlastok
BOHUMILÝ. Pán Ježiš nevytýka nič cirkevnému zboru, ale veriacich v ňom povzbudzuje k viere.
Filadelfia leží v dnešnom Turecku a pôvodné mesto zaniklo. Keď začali prenikať Turci do Malej Ázie,
kresťania sa verne držali svojej viery. Avšak na konci 14. storočia mesto Turkom podľahlo. Na mieste
Filadelfie stojí v súčasnosti malá turecká dedina s názvom ALa – Sheker. V tejto dedine sa dodnes
nachádza kresťanský cirkevný zbor napriek tomu, že Turecko je silne islamskou krajinou. Tu sa krásne
odzrkadlila viera filadelfských kresťanov. Aj napriek stáročiam, ktoré chceli zbor zlikvidovať, trvá už
1 900 rokov v islamskej krajine, v ktorej nie je jednoduché byť kresťanom. Aj keď v minulosti bol
filadelfský zbor oveľa väčší a v súčasnosti zostala z neho už iba polovica, je stále živým. Udržal si svoju
vieru a svieti kresťanskou láskou aj v islamskom prostredí.
Aj náš levický cirkevný zbor si v histórii mnoho vytrpel, hlavne počas obdobia komunizmu. Mnohí od
viery odišli, ale niektorí sa po roku 1989 vrátili. Iných našich veriacich zlákali niektoré sekty. Ale
predsa sa tu aj počas najtuhšieho obdobia komunizmu schádzalo stádočko veriacich ľudí, ktoré
pracovalo na Božej vinici. Pán Boh dielo požehnal, po revolúcii sa zbor vzpružil, vybudoval nové
cirkevné budovy a modlíme sa, aby v súčasnosti náš zbor svietil živou vierou a láskou v našich
Leviciach. Buďme však verní vo viere po príklade kresťanov vo Filadelfii, o ktorých si dnes viac
budeme hovoriť.
Anjelovi zboru filadelfského napíš: Toto hovorí svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára
tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí: pozná tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere,
ktoré nikto nemôže zatvoriť, hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje
meno.
Pán Ježiš sa tu predstavuje ako svätý a pravý Boží Syn, ktorý má kľúč Dávidov, prostredníctvom
ktorého otvára tak, že nikto nezatvorí. Pán Ježiš má teda najvyššiu moc a všetko je v Jeho rukách.
Spĺňajú sa na Ňom predpovede o Mesiášovi: Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď
On otvorí, nik nezatvorí a keď On zatvorí, nik neotvorí (Iz 22, 22). Na začiatku knihy Zjavenia Jána Pán
Ježiš hovorí: Bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia (Zj 1, 18).
Pán Ježiš má ako jediný kľúče od večnosti a odomkne brány kráľovstva Božieho pre skutočne
veriaceho človeka. Ale keď Pán Ježiš niekoho vymkne, nedostane sa do Božieho kráľovstva. Aj keď sa

filadelfský zbor zdá byť malým, cítiť z neho silu Kristovu, ktorá sa prejavuje vo vernosti evanjeliu. Aj
keď zbor prechádza určitými ťažkosťami, nevzdal sa svojej viery v Krista a nezaprel evanjelium.
Ajhľa, 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. Keďže si zachoval moje slovo
o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov
zeme. Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec!
Veriacim vo Filadelfii robili prekážky vo viere miestni židia. Cirkevný zbor však nebude naveky
prenasledovaný, pretože Pán Ježiš sa o veriacich postará. Dokonca im vydá do rúk aj nepriateľov. Pán
Ježiš nepriateľov označuje pojmom „synagóga satanova“. Pretože okrem ich mena nie je na nich nič
zo židovstva, z vyvoleného národa, ktorému dal Pán Boh zasľúbenie a poverenie. Oni sa od toho
vzdialili, pretože neprijali Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Pán Ježiš však sľubuje, že aj niektorí zo
židov sa zmenia, uveria v Ježiša a stanú sa kresťanmi.
Aj v dnešnej dobe prichádzajú ľudia k viere. Pán Ježiš hovorí, že väčšia bude v nebi radosť nad jedným
hriešnikom činiacim pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Filadelfskí
kresťania sa v ťažkostiach osvedčili. Zachovali si svoju vieru a nedali sa inými odradiť. Keďže filadelfskí
kresťania obstáli vo viere, Pán Ježiš ich ušetrí od hodiny veľkého pokušenia, či prenasledovania. Aj
keď pokušenie príde, budú silní a nedajú sa zviesť.
Pán Ježiš povzbudzuje veriacich slovami: Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec!
Tieto zasľúbenia patria aj nášmu cirkevnému zboru. Levičania, Pán Ježiš čoskoro príde. Držte sa svojej
viery, aby vás od nej nikto neodviedol a neukradol vám veniec večného života.
Kto 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. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!
Každý kresťan kto zvíťazí, kto si udrží svoju vieru až do konca, bude stĺpom v chráme Božom,
v nebeskom raji. V antickom období, v ktorom bol tento list napísaný, obraz stĺpov označoval stálosť
a ozdobu. Antické stavby boli stavané a upevňované pomocou stĺpov. Ak by tam stĺpy neboli
umiestnené, celá stavba by sa zosypala.
Čím teda boli stĺpy pre antické stavby, tým sú pre cirkev takí veriaci, ako sú samotní filadelfskí veriaci
kresťania. Každý skutočný kresťan je v našom levickom cirkevnom zbore tiež takým stĺpom, na
ktorom stojí naše duchovné spoločenstvo. Čím bude takýchto stĺpov viac, čím bude viac skutočných
kresťanov v našom zbore, tým bude levické evanjelické spoločenstvo pevnejšie a stabilnejšie.
V nebesách budú takíto veriaci tiež stĺpmi, v Božom spoločenstve, v novom Jeruzaleme. Budú jedno
medzi sebou a budú jedno s Pánom Bohom.
Stĺpy v antických stavbách boli zároveň pekné a ozdobené, čiže pre danú stavbu sa tým pádom stali aj
ozdobou. Každý veriaci človek je teda ozdobou aj pre náš levický cirkevný zbor, ako aj pre nebeský
chrám v Božom svete. Tam dostanú veriaci nové mená, na základe čoho získajú večné občianstvo
v nebesiach. Kto má teda uši, alebo dobrý duchovný sluch, rozumel, čo mu pán Ježiš chcel dnes
povedať, ako aj nášmu cirkevnému spoločenstvu.
AMEN

