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Protože jsi vlažný, ani horký ani 

studený…                                   Zj 3,16 

______________________________________  

Rozhodni se! 

Make a decision! 
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Milí přátelé go4peace, 

 

Laodicea bylo majetné město na ostrově Lykos v Malé Asii, v dnešním Turecku. Malá 

křesťanská komunita, která tam byla založena, vystupovala velmi sebevědomě a v Janově knize 

Zjevení byla velmi obviňována. Poblíž města se nacházely významné léčivé prameny. Horká 

voda z těchto pramenů tekla do údolí Laodicey. Tam už byla voda pak vlažná. Lidé ve městě 

měli tento obraz stále před očima. Horká voda se dá využívat jako léčivý zdroj nebo jako horký 

nápoj. Studená voda je velmi osvěžující. Oproti tomu je vlažná voda k ničemu – nijak nechutná; 

člověk ji vyplivne. „Být vlažný“ znamená chtít být zároveň studený i teplý, nechávat si otevřená 

zadní vrátka. Hledám „zlatou střední cestu“, to příjemné. Jdu s Ježíšem, nejsem s ním ale 

naplno. Opravdová láska připravená dávat oběti a sebezapření mi je cizí. Nerozhodnu se, abych 

nepropásnul případně to lepší, kdyby něco přišlo. Slovo Boží mi není cizí, nijak mě však s 

Ježíšem nesbližuje. Není středobod mého života; tím je spoustu dalšího. Chci si vše brát a dělat 

kompromisy na všech stranách – ten kompromis však zároveň pohřbívá moji věrnost.  

 

Jak se stane něco vlažným? Buď se odebere voda z horké plotny, nebo se uhasí oheň, nebo se 

přileje studená voda. Stát se vlažným je postupná věc, pomalé ochlazení lásky k Ježíši. Ostatní 

věci získávají stále více prostoru. Často jde takové ovlažení ruku v ruce s osobním nasycením 

a slepostí. Vlažnost má o sobě velmi dobré mínění. Ale ztratila rozhodnost pro Ježíše. Jan 

nastavuje toto zrcadlo Laodecii a ta slyší: „Koho miluji, toho kárám a ukázňuji. Zvaž to a otoč 

se!“ (Zj. 3,19) 

 

Tomáš vypráví: V hloubi svého srdce jsem vždy cítil lásku k Ježíši. Přání stát se knězem 

ve mně bylo už dlouho. Zvolil jsem si však jinou studijní cestu. Nebyl jsem připravený jít za 

Ježíšovým voláním. Víc a víc jsem se cítil vlažně. Chtěl jsem od života všechno, nedůvěřoval 

jsem však tomu, že by mě Ježíš, který je život, mohl učinit šťastným. Jak skvělé bylo, že jsem 

v tu dobu potkával lidi, kteří pro Ježíše hořeli. Tato rozhodnost a zapálení vzplály plameny 

lásky i v mém srdci. Dnes jsem rád, že jsem se rozhodl následovat Ježíšovo volání. Jak je dobré, 

že jsem si nenechával vše otevřené!”!– Rozhodni se! Make a decision! 

 

za go4peace-Team  Meinolf Wacker 


