
Të dashur miq të go4peace, 

 

Laodicea ishte një qytet i begatë në luginat e Lycus dhe Meander të Turqisë së sotme. 

Komuniteti i vogël i krishterë që u themelua atje vepronte me shumë vetëbesim dhe fajsohej në 

librin e zbulesës së Gjonit. Diku afër qytetit kishte burime të famshme shëruese. Uji i nxehtë që 

dilte nga ato burime rridhte nga shkallët në luginë drejt Laodicesë. Në Laodice uji ishte i vakët 

pasi nuk ishte shumë afër burimit. Banorët e qytetit kishin këtë imazh në mendje gjatë gjithë 

kohës në lidhje me Laodicenë. Uji i nxehtë është i dobishëm si burim shërues ose pije e nxehtë. 

Uji i ftohtë është shumë freskues. Nga ana tjetër, uji i vakët është i padobishëm - nuk ka shije 

të mirë, pështyhet. "Të jesh i vakët" do të thotë të duash të jesh i ftohtë dhe i nxehtë në të njëjtën 

kohë, të duash të mbash opsionet të hapura për vete. Të kërkosh "tokën e mesme të artë". Unë 

eci me Jezusin, por nuk i qëndroj plotësisht rrugës së tij. Dashuria e vërtetë sakrifikuese dhe 

vetëmohimi janë të huaja për mua. Unë nuk vendos, në asnjë rast të mos humbas gjënë më të 

mirë që mund të vijë akoma. Fjala e Perëndisë nuk është e huaj për mua, por nuk më ka çuar në 

një miqësi të thellë me Jezusin. Ai nuk është më qendra e jetës sime; ka shumë të tjera. Dua të 

marr gjithçka me vete dhe të bëj kompromise nga të gjitha anët – por kompromisi bëhet varri i 

besnikërisë sime. 

 

Si bëhesh i vakët? Ose uji hiqet nga soba e nxehtë, ose shuhet zjarri, ose hidhet ujë i 

ftohtë sipër. Të bëhesh i vakët është një proces gradual, një ftohje e ngadaltë e dashurisë për 

Jezusin. Gjërat e tjera fitojnë gjithnjë e më shumë hapësirë. Shpesh, gjaknxehtësia shoqërohet 

me ngopje të vetëkënaqur dhe verbëri. Njeriu i vakët ka një opinion shumë të mirë për veten, 

por vendosmëria për Jezusin ka humbur. Këtë pasqyrë ua mban para Gjoni komunitetit të kishës 

së Laodicesë dhe ata dëgjojnë: “Atë që dua, e korrigjoj dhe e disiplinoj. Pra, bëhuni seriozë dhe 

kthehuni prapa!” (Zbulesa 3,19) 

 

Tomáš tregon: «Dashuria për Jezusin më digjte gjithmonë në thellësi të zemrës. Dëshira 

për t'u bërë prift ekzistonte që në moshë të vogël, por unë zgjodha një rrugë tjetër. Nuk isha gati 

të ndiqja plotësisht thirrjen e Jezusit. Gjithnjë e më shumë e përjetoja veten si të vakët. Doja 

çdo gjë nga jeta dhe nuk i besova Jezusit që është jeta për të më bërë të lumtur. Sa mirë që gjatë 

kësaj kohe takova njerëz që digjeshin për Jezusin. Kjo vendosmëri dhe ky zjarr ringjallën edhe 

tek unë flakën e dashurisë për Jezusin. Sot jam i lumtur që vendosa të ndjek thirrjen e Jezusit. 

Sa mirë që nuk i mbajta të gjitha opsionet të hapura për veten time në atë kohë!” – Merr një 

vendim! Make a decision! 

 

për go4peace-Team  Meinolf Wacker 

 

 

 
Tetor 2022                                                 shqip 

Por, pasi je i vokët, as i ftohtë as i 

nxehtë, merr një vendim!    Zbulesa 3,16 

______________________________________  

Merr një vendim! 

Make a decision! 
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