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Bet tā kā tu neesi ne auksts, ne 

karsts, bet remdens…  
Atkl. 3,16                             

______________________________________  

Izlem! 

Make a decision! 
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Dārgie go4peace draugi, 

 

Laodikejā un Meandra ielejā mūsdienu Turcijā bija plaukstoša pilsēta Līkoza . Nelielā 

kristiešu kopiena, kas tur tika dibināta, bija ļoti pašpārliecināta un saņēma Jāņa pārmetumus  

Atklāsmes grāmatā. Pilsētas tuvumā atradās slaveni dziednieciskie avoti. Karstais ūdens no šiem 

avotiem tecēja lejup pa pakāpieniem uz ieleju Laodikejas virzienā. Tur ūdens bija vēss. Pilsētas 

iedzīvotājiem šis tēls bija pastāvīgi acu priekšā. Karstais ūdens ir noderīgs kā dziedinošs avots vai 

karsts dzēriens. Auksts ūdens ir ļoti atsvaidzinošs. Savukārt remdens ūdens ir bezjēdzīgs – tam nav 

laba garša, un to izspļauj ārā. „Būt remdenam nozīmē vienlaikus gribēt būt aukstam un karstam, gribēt 

sev paturēt visu. Es meklēju „zelta vidusceļu”, patīkamo. Es eju kopā ar Jēzu, bet pilnībā nepalieku  

Viņa ceļā. Patiesa upurēšanās, mīlestība un pašaizliedzība man kļūst svešas. Es neizlemju, lai 

nepalaistu garām labākās lietas, kas vēl varētu nākt. Dieva Vārds man nav svešs, bet tas mani nav 

ievedis dziļā draudzībā ar Jēzu. Viņš vairs nav manas dzīves centrs, ir tik daudz citu lietu. Es gribu 

ņemt visu līdzi un panākt kompromisu no visām pusēm, bet tādējādi kompromiss kļūst par manas 

uzticības kapu. 

 

Kā cilvēks kļūst remdens? Vai nu ūdens tiek noņemts no karstās plīts virsmas, vai uguns nodziest, vai 

tiek pievienots auksts ūdens. Remdenība ir pakāpeniska, mīlestība uz Jēzu lēnām atdziest. Citas lietas 

iegūst arvien lielāku nozīmi. Bieži vien remdenību pavada pašapmierināts sātīgums un aklums. 

Remdens cilvēks ir ļoti labās domās par sevi. Taču izlēmība attiecībā uz Jēzu ir zudusi. Šo spoguli 

Jānis noliek Laodikejas draudzei priekšā, un viņi dzird: „Tos, ko mīlu, es pārbaudu un pārmācu. Tad 

nu kļūsti dedzīgs un gandari!” (Atkl. 3,19) 

 

Tomašs stāsta: „Manas sirds dziļumos vienmēr dega mīlestība uz Jēzu. Jau agri es jutu sevī 

vēlmi kļūt par priesteri. Bet es biju izvēlējies citu studiju ceļu. Es nebiju gatavs pilnībā sekot Jēzus 

aicinājumam. Arvien vairāk un vairāk es jutu sevī remdenību. Es gribēju visu no dzīves un neuzticējos 

Jēzum, kurš ir dzīvība, ka Viņš mani darīs laimīgu. Cik labi, ka šajā laikā es satiku cilvēkus, kuri deg 

par Jēzu. Šī izlēmība un degsme arī manī uzjundīja mīlestības liesmu pret Jēzu. Šodien es priecājos, 

ka nolēmu sekot Jēzus aicinājumam. Cik labi, ka es nepaturēju sev visas iespējas!” – Izlem! Make a 

decision! 

 

go4peace komandai  Meinolf Wacker 

 


