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Filadelfia – Dvere máš otvorené! 

Mesto patrilo do venca miest okolo Efezu, bolo málo obývané pre nebezpečenstvo zeme-

trasenia.  

-list do Filadelfie má rovnaký znak, ako list do Smyrny: Pán Ježiš tamojším kresťanom nič 

nevyčíta (chýba veta: „...ale mám proti tebe...“) je smutné a zvláštne, že len voči dvom zbo-

rom nemal JK nijakých výhrad.  

„Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a 

zatvára tak, že nikto neotvorí.“  V.7.  

Jedine v Ježišovej ruke je kľúč k prístupu k Bohu („Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený 

boží Syn, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil.“ Ján 1,18) Nemôžeš sa dostať k Bohu 

dostať tak, aby si bez povšimnutia obišiel okolo smrti Pána Ježiša. Dokonca ani kresťan 

nemá ten „kľúč“ v ruke, jedine Ježiš. K viere neprichádzame skrze kresťanov – to je len 

svedectvo, ale kto skutočne otvára  cestu, srdce k Bohu, to je Ježiš Kristus. Bez neho prí-

stupu k Bohu.   

-je to slovo milosti, že nikto nám nemôže zavrieť dvere k milosti JK.  Jedine On sám. Je tu 

aj riziko, že prepasieme čas, kedy tie dvere bolo otvorené a už nie sú.  (ktovie, či to človek 

spozná, že už by sa darmo kajal, už nemožno nájsť odpustenie). Ale kde je hlad po život 

z Neho, veríme slovu: tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí....  

Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo 

hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. V.8. 

Prečo im dal „otvorený prístup k Nemu?“ Nemyslí skutky, ktorými by si zasluhovali spásu. 

Myslí na zachovávanie závislosti na Bohu.  Ježiš vie, že kresťania sú vždy v menšine, aj 

vo Filadelfii, ale zachovávajú si to najdôležitejšie: úzky každodenný vzťah s Ním. Ak nám 

nechýba božie slovo aj mesiac, ak nám stačí len si vypočuť kázeň v nedeľu a nič viac, je to 

málo na úzky vzťah s Ním. Dvere – prístup k poznaniu Boha vedie len cez úzky vzťah s ním 

a ten sa rozvíja nezávisle od okolností, v ktorých žijeme.  Prístup k nemu majú tí, čo ho 

úprimne hľadajú. (Farizeji boli vzdelaní, ale neviedlo ich to bližšie k poznaniu Boha; 1,Kor 

8,1: „Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje“, vedie k pýche. Bližšie boli 

k bohu outsideri, ktorí ho skutočne hľadali a potrebovali pre záchranu, nie pre slávu) 

-nie kvalita zborového života, úroveň obdarovania darmi, nie popularita, či pompéznosť, ani 

veľká vzdelanosť v Písme neviedlo JK k tomu, aby filadelfskému zboru nechal otvorené 

dvere. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Bola to 

stála závislosť na Pánovi Ježišovi. Každý, kto Ho hľadá, Boh sa mu dáva nájsť. 

-Boh od kresťana neočakáva brilantné výkony, 100% dokonalú prácu, stúpajúce kriv-

ky úspešnosti... ale očakáva, že Mu budeme verní tam, kde nás postavil slúžiť. Verne 



o Ňom svedčiť, vytrvalo a On potom dá svoje požehnanie. Nie že by sa nikdy neodklonil, 

ale vždy sa vracia na cestu l Pánovi. 

Hľa, dávam niektorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale 

luhajú — spôsobím, že prídu, poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zami-

loval. v. 9 

Židia vo Filadelfii sa vyvyšovali, že jedine oni sú tou jedinou pravou cirkvou. JK i ch nazýva 

tvrdo – satanova  synagóga, teda tí, čo nikdy v JK neuverili. (poznajú Písma, ale JK ne-

uznávajú ako Spasiteľa) Podobne ako kedysi Pavol (vtedy Saul) zaslepený prenasledoval 

cirkev. Fil 2,11: „...aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na 

zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je 

Pán.“ 

Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá 

príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. 11 Čoskoro prídem! Pridŕžaj sa pevne toho, čo 

máš, aby ti nikto nevzal veniec!  v. 10-11 

Život vtedajších kresťanov bol ťažký pre mnohé priame prenasledovania. Mnohí zahynuli 

v olovených baniach na Sardínií. Ale Pán predsa svoju cirkev zachoval (Ani pekla brány ju 

nepremôžu!) Ale v poslednom štádiu sveta prídu ešte horšie prenasledovania ako tie prvé: 

sloboda a ľahká ovplyvniteľnosť svetom.   

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli 

rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“ R 12,2 

Ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. 

1Tes 1,10 sa píše, že kresťania budú vyslobodení od  „prichádzajúceho hnevu božieho.“ 

Nikto z kresťanov nebude súdený, aby zahynul naveky, bude jeho život posúdený pre od-

menu. (2 Kor. 5,10) Zrejeme sa jedná o vytrhnutie (1Tes 4,17). My si nevieme predstaviť 

ten súd, čo príde. Je to niečo nepredstaviteľné, možno ako vo filme, ale omnoho horšie. 

Nevieme posúdiť, aký bude ten súd Boží nad tými, ktorí ho neprijali v živote ako Spasiteľa, 

ktorí ním pohrdli.    

Pridŕžaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Držať sa jedinej veci: Boh má 

moc ma zachovať, zmeniť a zachrániť. Prijali jedinú pravdu, že JK zomrel a bol vzkriesený. 

Nemôžu sa držať inej pravdy. 

Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevyjde; napí-

šem naň meno svojho Boha aj meno mesta svojho Boha — nového Jeruzalema, ktorý zo-

stupuje z neba od môjho Boha, aj moje nové meno. 

Víťaz je ten, kto vytrvá v rôznych životných pokúšaniach. Možno nebude vo všetkom 100%, 

ale chce v nich pokračovať, stále sa meniť.100% musí byť v dôvere v Božie slovo, že jedine 

milosťou sme spasení, skrze vieru, je to dar boží, nie skutok, aby sa nikto nevyvyšoval nad 

Krista, že ho nepotrebuje. Veriaci človek sa stane trvalou súčasťou večnosti, patriaci Bohu 

(má na sebe Jeho meno) 

 

http://www.biblia.sk/sk/ekumenicky/zjavenie/3/11

