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Sardy – Veľké sklamanie 

„Máš meno, že žiješ a si mŕtvy“ podobne ako aj v ostatných predošlých zboroch, aj tu 

vidí Ježiš hlbšie, za oponu bežného života zboru. 

Zrejme sa o tomto zbore hovorili široko ďaleko, aký je, ako výborne sa mu darí 

v kresťanskom živote.  Ľudia poznali „jeho meno“. Všetky aktivity zboru zrejme bežali 

na jednotku, zbor dokonca mohol aj rásť a mať mnoho dobrého ovocia, byť príťažlivý. 

Ale Ježiš hovorí, že naoko žiješ, ale pre Neho si mŕtvy. Prečo? Pretože sa stratilo 

skutočné spoločenstvo s Pánom  Ježišom. (opustil si prvú lásku...)   Zostala len ra-

dosť: Hurá, darí sa nám! Vieme to! Ale JK pozná naše pohnútky. Prečo robíme, čom 

robíme. Preto zboru vraví: si mŕtvy (pre mňa). Ovocie a úspech je len zvyškom zotr-

vačnosti. 

Nebezpečenstvo: JK nedáva nijaký zoznam znakov, ktorých dodržanie/nedodržanie 

by jasne definovalo  živý/mŕtvy zbor. Táto neistota nám vyráža z ruky istotu, že už sa 

nemusíme snažiť pýtať sa JK: Už som ako ty, Pane?  Táto otázka približovaniu sa 

k charakteru Ježiša nie je nikdy uzavretá. Boh od nás žiada v rôznom čase, 

v rôznych situáciách sa rôzne zachovať. 

Vždy sú ale „zdravé ostatky“ ktorí naozaj žijú zo vzťahu s JK. Jednak sú to ľudia, kto-

rí zostali verný pravej viere a oddanosti, ale môže to byť aj kúsok „zdravého veriace-

ho srdca“ v nás. Na tom potom JK začne budovať znova náš život s ním, ak oň má-

me záujem. S tým súvisí i to, že našu vieru dokazujeme skutkami veľmi vlažne. To 

nás vedie k smútku a strachu, ale je to milosť od Boha, že sme „nezaspali spánkom 

smrti“ – neuspokojili sa sami so sebou. 

„Pripomeň si, čo si prijal a počul a zachovávaj to i kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem 

ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu prídem na teba.“ Je nezabudnuteľný 

čas, keď JK vstúpil do nášho života, keď v ňom začal robiť poriadok a my sme  mu 

svoj život odovzdali. Nie je nič lepšie, ako si pripomínať božiu milosť a vedenie, zá-

chranu v živote. Rada: ak sme v situácií, že strácame vieru, choroba, extrémne ťaž-

kosti, samota... prosme Boha, aby nám Duchom Svätým pripomenul čas, keď sme 

cítili Jeho prítomnosť a uistil nás, že je pri nás aj teraz.  

JK nechce svojim súdom urobiť koniec zboru. On túži, aby do Sárd prišla jar, obno-

venie vzťahu s Ním. (Boh nezavrhol Adama, potrestal ho, ale pripravil pre neho aj 

záchranu od večnej smrti, od straty spoločenstva s Ním v podobne smrti JK) podob-

ne je boh verný a láskavý aj vo vzťahu k nám dnes. 

Varovanie: „Prídem ako zlodej“. To neznamená, že koniec sveta, druhý príchod JK 

bude taký nečakaný. Ale JK so svojim súdom a trestom (výchovným) môže prísť do 



života človeka  aj dnes veľmi nečakane a urobiť v nás poriadny „prievan.“ Ak nie sme 

bdelý sa meniť na Kristov obraz, On príde ako zlodej a s našim životom zatrasie tak 

tvrdo, že nás to zahanbí, že sme zaspali v nejakom hriechu, je to smrteľný spánok  

Robí to pre naše dobro. Mnoho vecí z nášho života môže tvrdo odstrániť, pretože 

nám bránia vo výhľade na Neho. K rôznym veciam nemáme vždy tú správnu lásku. 

(pieseň: mám vôkol seba vecí, že cez ne nevidím....tak do vody ich zahodím... môj 

život už nie je prázdna loď.) „Prídem na teba“ je výraz podobný „pohnem tvojim 

svietnikom“ – udejú sa veci, v tvojom citlivom mieste, ktoré ťa buď navrátia v pokore 

a v pokání ku mne, alebo ťa odomňa absolútne oddelia. 

„Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho.“ Tento obraz je chápaný 

v oblasti sexuálnej čistoty ( podobne ako v Tatýrach sa riešila žena Jezábel, ktorá 

zvádzala ľudí k nečistému nepravému učeniu v sexuálnom živote. Zj. 2,20 )  

Otázka sex. čistoty je preto dôležitá, pretože  ako kresťania sem chrámom ducha 

Svätého. 1Kor 3,16:  „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo 

vás?  Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! „ 

1 Kor 6, od 12v.  „Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi 

dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť! No telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána, 

a Pán pre telo... Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy 

Kristove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie!  Alebo či neviete, že kto sa pripája 

k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo. Kto sa pripojí 

k Pánovi, je s Ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý (iný) hriech, ktorého sa 

človek dopustí, je mimo tela; ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu.  Alebo či ne-

viete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Bo-

ha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svo-

jím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu. 

ALE: Biele rúcho – spravodlivosť -  si nezaistíme čistým životom z vlastnej sily. Na 

začiatku musí stáť naše pokánie a viera, že JK zomrel za naše hriechy. Naše rúcho 

nikdy nebude čisté z našich skutkov, ale pre skutok PJK. On je spravodlivý, jeho rú-

cho je biele, a my sa doň svojou vierou iba obliekame, z Jeho lásky si toto biele rú-

cho (spravodlivosť) môžeme prisvojiť, hoci nie je naše. (Všetka naša spravodlivosť 

bola ako poškvrnené rúcho.“IZ 64,5,všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rú-

cho. (ROH) 

„Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, mô-

žu byť ako vlna.(ako červec, dvakrát farbený)“ 

Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do 

bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svo-

jím Otcom i pred jeho anjelmi.“ 

-vyznanie pred Bohom znamená „privítam ťa doma, v nebi.“ Koho JK predstaví Otco-

vi, ten v ich príbytku zostáva naveky. 


