
 

 

 
Október 2022                                      á íslensku           

Af því að þú ert hálfvolgur og 

hvorki heitur né kaldur... 
    (Offb 3,16) 

______________________________________  

Taktu ákvörðun! 

Make a decision! 
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Kæru vinir go4peace, 

Laódíkeu var velmegandi borg í Lýkos- og Meander-dölunum í Tyrklandi nútímans. Hið litla 

kristna samfélag sem þar var stofnað einkenndist af miklu sjálfsöryggi og þess vegna ávítaði Jóhannes 

íbúana í Opinberunarbókinni. Frægar lækningalindir voru nálægt borginni. Heita vatnið úr 

uppsprettulindum þar rann niður þrep og inn í dalinn í átt að Laódíkeu. Þar var vatnið hálfvolgt. 

Borgarbúar geymdu þessa mynd í huga sínum allan tímann. Heitt vatn er gagnlegt sem lækningalind 

eða sem heitur drykkur. Kalt vatn er mjög frískandi en hálfvolg vatn er aftur á móti gagnslaust – það 

bragðast ekki vel; við spýtum því út. „Að vera hálfvolgur“ þýðir að vilja vera kaldur og heitur á sama 

tíma, vilja hafa allt opið fyrir sér. Ég leita að „gullna meðalveginum“, því notalega. Ég geng með Jesú 

en stend ekki alveg á vegi hans. Raunveruleg fórnfús ást og sjálfsafneitun eru mér framandi. Ég tek 

ekki ákvörðun til að missa örugglega ekki af því besta sem komið gæti. Orð Guðs er mér ekki framandi, 

en það hefur ekki leitt mig til djúprar vináttu við Jesú. Hann er ekki miðpunktur lífs míns lengur; það 

er svo margt annað. Ég vil taka allt með mér og gera málamiðlanir á alla kanta – en málamiðlunin 

verður grafreitur tryggðar minnar. 

 

Hvernig verður maður hálfvolgur? Annað hvort er vatnið fjarlægt af heitri eldavélinni, eða 

eldurinn slokknar eða köldu vatni hellt í. Að verða hálfvolgur gerist hægt, hægfara kólnun á kærleika 

til Jesú. Annað fær meira og meira pláss. Oft fylgir hálfvelgjunni sjálfsánægja sem lýsir sér í mettun 

og blindu. Hinn hálfvolgi hefur mjög gott álit á sjálfum sér. En ákvörðunin um Jesú hefur glatast. 

Jóhannes heldur þessum spegli upp frammi fyrir söfnuðinn í Laódíkeu og þeir heyra: „Alla þá, sem ég 

elska, tyfta ég og aga. Ver því heilhuga og gjör iðrun!“ (Opb 3, 19). 

 

Tomáš segir: „Kærleikurinn til Jesú hafði alltaf brunnið í hjarta mínu. Löngunin til að verða 

prestur var til staðar frá unga aldri. En ég valdi annað nám. Ég var ekki tilbúinn að fylgja kalli Jesú að 

fullu. Sífellt meira upplifði ég mig sem hálfvolgan. Ég vildi allt út úr lífinu og treysti ekki Jesú, sem 

er lífið, til að gera mig hamingjusaman. Hversu gott að á þessum tíma hitti ég fólk sem brann fyrir 

Jesú. Þessi ákveðni og þessi eldmóður kveikti aftur í mér kærleikann til Jesú. Í dag er ég feginn að ég 

ákvað að fylgja kalli Jesú. Það er eins gott að ég hafi ekki haldið öllum leiðum opnum fyrir mig!“ – 

Taktu ákvörðun! Maka a decision! 

 

fyrir go4peace liðið  Meinolf Wacker 


