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Smyrna - Neboj sa toho, čo máš trpieť 

Mesto ležalo 56 km na sever od Efezu, teraz je tam mesto Turecku Izmir, ktoré má 420 

000 obyvateľov. V časoch najväčšej slávy bolo po Efeze a Pergamone treťou najväčšou 

metropolou v Malej Ázii.  

-Bolo tam pohorie, na ktorého vrcholkoch boli nádherné stavby antických budov, ktoré 

boli pýchou mesta a nazývali ich korunou Smyrny. Pán to používa ako obraz, keď hovo-

rí zboru: "Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života"! (Zj.2,1O) Pán používa obrazy, 

ktoré boli obyvateľom Smyrny známe, aby im jeho posolstvo bolo zrozumiteľné a blízke 

-Mesto malo však svoju hlavnú bohyňu, ktorou bola Kybela. Bola to bohyňa prírody, 

ktorá každú jeseň umierala a na jar zase ožívala. Preto sa Pán Ježíš predstavuje v 

úvode listu: "Toto hovorí prvý a posledný, ktorý zomrel a ožil",(Zj.2,8). Pán tak využíva 

rôzne skutočnosti z histórie mesta, aby poukázal na rozdiel medzi pohanskými bož-

stvami a skutočnosťou svojho vzkriesenia. 

Smyrna = horkosť, od slova myrha (horká bylina, ktorú priniesli traja králi Ježišo-

vi pri narodení, ako symbol jeho budúceho utrpenia.) 

Život zboru v Smyrne bol poznačený utrpením a smrťou mnohých kresťanov. Práve to 

je dôvod, prečo sa Pán tomuto zboru predstavuje ako ten, ktorý zomrel ale ožil. Prena-

sledovanie pokračovalo zo strany rímskych cisárov, kvôli majetku, ale aj pre udržanie 

kultu pohanských bohov (ale v pozadí vždy stála túžba po moci a majetku.) Toto prena-

sledovanie kresťanov trvalo až do r. 311, keď zomrel cisár Galérius. Veľká časť zabitých 

kresťanov mala vzťah k Smyrne. 

"Neboj sa toho, čo máš trpieť! Hľa, Diabol hodlá niektorých z vás uvrhnúť do väzenia, 

aby ste boli skúšaní, a budete mať súženie desať dní".(Zj.2,10) Boh dovolí diablovi ni-

vočiť nás len toľko, koľko znesieme (I.Kor.10,13).  

-Pán Ježiš tu presne oznamuje, koľko bude trvať súženie. Tých desať dní môže v sym-

bolike znamenať roky, mohli by to byť posledné roky vlády Diokleciána a Galeriusa, po-

sledných prenasledovateľov kresťanov (301-311).  

-Číslo 10 znamená v Biblii úplnosť, (z ľudského pohľadu) desať spravodlivých stačilo na 

záchranu Sodomy (I.Moj.18,32), desať dní má zostať Rebeka s domácimi, (I.Moj.24,55) 

desať bolo prikázaní (II.Moj.20,1-17), desať rohov mala štvrtá šelma, ktorú videl Daniel 

(Dan.7,7), desať panien vyšlo v ústrety ženíchovi (Mat.25,1).... 

-Boh uisťuje kresťanov, že budú súžení 10 dní, to znamená, že dopustí na nich toľko, 

koľko je aj z ich pohľadu zvládnuteľné.  



Prečo sú praví kresťania vždy prenasledovaní a trestaní, keď sú nevinní?  

V živote kresťana sa deje to, čo sa dialo  živote Pána Ježiša – káral neprávosť a faloš-

nosť a zato bol ukrižovaný. Ján 15 18-27 sa hovorí: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že 

mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že 

nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“  atď. 

Podobne Ján Krstiteľ káral Herodesa za jeho vzťah s Herodiádov a bol  sťatý. Varoval 

pred Božím hnevom ale zostal nepochopený a stálo ho to život.  

-V liste do Smyrny je zdôraznené, že budú trpieť, ale je to správne, Boh o tom vie 

a očakáva ich vytrvalosť. Satan chce tlakom zo strany sveta dohnať kresťanov ku kom-

promisu, čo sa mu už aj v období Smyrny čiastočne začalo dariť.( Keď smyrnenský biskup 

Polykarp (zrejme učeník Jána) počul, že cirkev v Ríme je zapletená do pohanských ceremónií a 

falšuje pravdu evanjelia, ihneď tam išiel, aby ich priviedol k náprave. Videl, ako sa skláňali pred 

podobizňami, ktoré boli pomenované po apoštoloch a svätých. Videl, že zapaľovali sviečky a 

pálili kadidlo na oltári. Videl, že slávili paschu pod menom Vianoc, kde vyzdvihovali chlieb v tva-

re okrúhlej oplátky, čím si ctili Boha slnka a vylievali víno ako mokrú obeť bohom. Tento starý 

kresťan, ktorý preto cestoval 1500 míľ, ich však nemohol zastaviť. Keď odchádzal, povedal: 

"Efraim sa pridružil modlám, nechaj ho".(Oz.4,17) čítajte celú 4. kapitolu Ozeáša! ) Cirkev nebol 

schopná činiť pokánie.  

Toto je východiskový bod pre nasledujúci vek:  donútiť kresťanov ku kompromisu so 

svetom, aby zatúžili po pokoji, ktorý dáva svet. Polykarp to zažil na záver svojho života, 

videl tú oklamanú cirkev, ktorá už nebola schopná činiť pokánie. (Sám zomrel za Marka 

Aurélia Keď postavili Polykarpa pred súd, cisárov zmocnenec mu povedal: "Šetri svoju starobu, 

zloreč Kristu a prepustím ťa na slobodu". Polykarp mu odpovedal:" Osemdesiat šesť rokov slú-

žim svojmu Pánovi a nikdy mi nič zlého neurobil, ako by som svojmu Vykupiteľovi mohol zlore-

čiť"? Keď sa mu potom vyhrážal, že ho dá upáliť:" Ty mi takým ohňom hrozíš, ktorý len jednu 

hodinu horí a potom vyhasne , alebo nepoznáš večný plameň posledného súdu, ktorý je bez-

božníkom pripravený.) 

"Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom".(Zj.2,11) Tento list je pre nás dôka-

zom toho, že prenasledovanie a utrpenie je kresťanom na dobré. Smyrnenským kresťa-

nom nie je adresovaná ani jedna výčitka, Boh presne vie, prečo na nás dopúšťa všetky 

tie problémy a ťažkosti, ktoré prichádzajú do našich životov. Pán nikomu nesľúbil bez-

starostný život, ale sľúbil nám pomoc v ťažkostiach (Ján 16,33).  

Pán aj tento list končí zasľúbením: "Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. To-

mu, kto víťazí, neublíži druhá smrť"!(Zj.2,11) V tomto veku bola väčšinou smrť vykúpe-

ním, preto ju Pán spomína i v zasľúbeniach zboru. Ako kontrast však dáva korunu živo-

ta. Koruna predstavuje hodnosť kráľa alebo vladára. Pán zasľubuje korunu života tým, 

ktorí mu budú verní až do smrti. Víťazi pozemských bojov neskôr strácajú svoju slávu a 

ich koruny lesk, tí však, čo dostanú koruny od darcu života, budú kráľmi na veky a ich 

sláva neuvädne. 

-Druhá smrť je ohnivé jazero, následok hriechu (Zj 20,12-15). Víťazom, ktorí zvíťazili v 

Kristu, však už nemôže ublížiť. Kristus všetko mení, to čo sa iným javí ako porážka, on 

mení vo víťazstvo a naopak.  


