
Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 8. novembra 2018 

Piesne: ES č. 493, 245 

Text: Zjav 3, 14 – 21 

„14Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, 

Počiatok Božieho stvorenia: 15poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by 

si bol studený alebo horúci! 16Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. 

17Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, 

aj chudobný, aj slepý, aj nahý, 18radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si 

zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) 

kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. 19Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, 

vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! 20Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak 

niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. 

21Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a 

sedím so svojím Otcom na Jeho tróne.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Čo to znamená, že kresťan je vlažný? Horúci kresťan je taký, ktorý horí pre Krista, je nadšený 

z Božej blízkosti, hľadá Božiu vôľu, miluje Ho a je Mu oddaný. Studený človek je človek, 

ktorý neverí a žije bez Boha. No a vlažný človek je niečo medzi tým – ani studený, ani horúci. 

Z počiatočného nadšenia je už iba polovičné či žiadne, a z plnej oddanosti Pánu Bohu ostalo 

minimum. Vlažný kresťan sa stále považuje za kresťana, ale v realite si žije tak, ako sa mu to 

hodí. Odkiaľ sa zobrala tá vlažnosť? Jeden z dôvodov, ktorý priviedol kresťanov k vlažnosti 

bol blahobyt. Ten posilňoval kresťanov v pocite sebestačnosti, a to všetko viedlo k duchovnej 

pýche – veď hovoríš – som bohatý, mám všetko a nič už nepotrebujem! Vlažnosť bola 

a dodnes je zároveň dôsledkom prerušeného duchovného spojenia zo strany veriacich. 

Adresáti listu vedeli, že keď je niečo vlažné, je to veľmi zlé. Tento nepríjemný obraz mali 

pred očami. Do bohatého mesta prichádzali dva vodovody, prívody vzácnych prameňov. 

Jeden prameň pochádzal z hôr a tiekla v ňom krištáľovo čistá voda, veľmi osviežujúca, 

studená a zdravá. Táto voda dokázala ochladiť príbytky a utíšiť smäd. Z druhej strany 

prichádzal prameň s horúcou vodou, ktorá sa využívala na liečebné účinky, ako dnes 

v kúpeľoch. Tieto dva pramene sa na jednom mieste stretali, a to spôsobilo, že obidva sa 

znehodnotili. Stratili cenu, chuť, účinky. Už to nebolo ani osviežujúce, ani liečivé. Nedalo sa 



to piť ani inak využiť – stalo sa to vlažným v negatívnom význame. Napriek tomu sa Boží 

Syn nevzdáva vlažných kresťanov a ukazuje im možnosť nápravy. Vo svojom posolstve radí 

kresťanom, aby prišli k Nemu a uznali, že sú biedni, slepí a nahí... Nový začiatok je možný, 

ale je možný iba v pokore pred Bohom. Pokánie je liekom pre všetkých. Veriaci potrebujú, 

aby nám Pán Boh otváral oči, aby sme uvideli, ako veľmi potrebujeme Krista. A potom 

prijímať Božie dary, odpustenie a hodnoty nového života. Dnešný biblický text nie je len 

obrazom cirkvi v Laodikeji. Je tiež zrkadlom, v ktorom môžeme vidieť seba samých. Máme 

odvahu sa doň pozrieť? Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý náš Kriste, prosíme Ťa, aby si i dnes očisťoval naše srdcia od vlažnosti, neúprimnosti, 

polovičatosti vo veciach, ku ktorým nás povolávaš a prosíme, naplňuj nás láskou, oddanosťou 

a poslušnosťou. Prosíme, aby si v nás samých i v našej cirkvi Duchom Svätým premáhal 

všetky prejavy kresťanskej vlažnosti. Prosíme, aby si nám pomohol nanovo vzplanúť 

autentickou vierou činnou skrze lásku. Amen.  

Mgr. Daniel Beňuch, zborový farár v CZ ECAV Sučany 


