
Streda 22. novembra 2017 

Piesne: ES č. 346, 540 

Text: Zjav 3, 14 – 22 

„... poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 

Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Hovorí sa, že polievka je najlepšia horúca. Zasýti, dodá energiu a iste aj preto sa zvykne 

jedávať v strede dňa. Asi každý má skúsenosť, že chuť ochladnutého jedla sa znižuje. Vlažné 

veľmi nechutí a niekedy nás odradí od ďalšieho jedenia. V poslednej knihe Biblie 

nachádzame prorocké slovo varovania o vlažnosti duchovného života. Tá môže mať u nás 

kresťanov rôzne podoby. V tom najjednoduchšom prípade sú to matrikoví kresťania, ktorých 

raz za rok farár pozdraví z vianočnej kazateľnice. No v tom oveľa vážnejšom prípade sú to 

situácie, keď sa veriaci človek nepýta na Božiu vôli a koná, ako mu situácia vyhovuje, či si 

posväcuje praktiky sveta. Boh odhaľuje naše úmysly a často nás predbiehajú nemilé 

skúsenosti, a vtedy je ľudský život plný omylov a kľukatých ciest. „Takto, že si vlažný, ani 

horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst.“ Aj v bohatstve môžeš byť nesmierne chudobný. 

Z takejto cesty je ešte vždy možný návrat. Pán Ježiš predsa zasľúbil, že nedolomí nalomenú 

palicu a tlejúci knôt neuhasí. Kristova láska predsa zapaľuje a dáva vzplanúť aj tlejúcim 

uhlíkom. Preto Ján vo svojej knihe mnohých zjavení píše, že Boh všetkých, ktorých miluje, 

vychováva a tresce. Nie je to lacná výchova, nie je to lacná milosť, lebo sme boli draho 

kúpení: nie zlatom ani striebrom, ale presvätou krvou, umučením a smrťou. A preto prvým 

signálom k takejto zmene v živote má byť pokánie. Rozhorli sa teda a kajaj sa. Pri pokání sa 

čistí duša a človek vpúšťa do svojho života Pána Boha. On jediný vie učiniť našu vnútornú 

nápravu. Ak túto úlohu prenecháme niekomu alebo niečomu inému, môže nás to úplne zničiť. 

Bohu patríme a len Boh má moc s nami múdro naložiť. Pokánie je však celoživotná cesta 

viery. Preto Pán Ježiš stojí pri dverách nášho života, aby nás k nemu dennodenne privádzal. 

Stojí aj v tento dnešný deň a klope. Otvoríš a budeš stolovať s Ním? Alebo sa nasýtiš niečím, 

čo ťa síce zasýti, ale duchovne budeš úplne prázdny? Amen.  

 

Modlitba:   

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že sa skrze svoje slovo ku mne aj dnes prihováraš. Poznáš ma a vieš, 

aký som. Pred Tebou nič nezakryjem. Ty odhaľuješ a presvecuješ moje vnútro a poznáš moje 

myšlienky skôr, ako ich vyslovím. Preto Ťa dnes prosím, aby som nebol vlažný a nehodný 

Tvojho kráľovstva, ale aby som sa nechal Tebou viesť k pokániu. Daj mi poznať svoju svätú 

vôľu a pomôž mi ju prijať. Nech aj v kríži vidím Tvoju výchovu a lásku, ktorou ma 

zaopatruješ. Zverujem Ti v tento deň nielen seba, ale i svoju rodinu, svoju prácu a svoj 

cirkevný zbor, lebo všetko mám od Teba. Nech Ti je česť a chvála naveky. Amen. 
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