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Laodikea var ein velstående by i Lykos og Meanderdalene i det som i dag er Tyrkia. Den lille 

kristne menigheten som var grunnlagt der, fremsto veldig selvsikre og fikk anklager i mot seg i den 

bibelske boken som heter; Johannes Åpenbaring. I nærheten av byen var det berømte helbredende kilder. 

Det varme vannet fra disse kildene rant nedover platåene ned i dalen mot Laodikea. Når vannet nådde 

Laodikea var vannet blitt lunkent. For menneskene i byen var dette et bildet på noe de visste godt om. 

Varmt vann er godt som helbredende bad eller varm drikke. Kaldt vann er forfriskende. Lunkent vann 

derimot er ubrukelig. Det smaker ikke godt, man spytter det bare ut. «Å være lunken» betyr at man vil 

vere både kald og varm på samme tid, holde alt åpent for seg selv. En ser etter den «gyldene 

mellomting», det som til en hver tid er mest behagelig . Jeg vil gå med Jesus, men går ikke helt og fult 

inn for ham. Selvfornektelse og oppofrende kjærlighet er fremmed for meg. Jeg bestemmer meg ikke 

helt, jeg holder noe tilbake i tilfelle noe skulle komme i min vei som er mer forlokkende. Guds ord er 

ikke ukjent for meg, men det har ikke ført meg inn i et dypere vennskap med Jesus. Han er ikke lenger 

det viktigste i livet mitt, det er so mye annet som også er spennende. Jeg vil ha med meg alt, og lager 

meg kompromisser til alle retninger – men alle disse kompromissene blir graven for min lojalitet til 

Jesus.  

 

Hvordan blir man lunken. Enten blir kjelen dratt av den varme platen, eller varmekilden blir slått av, 

event kan kaldt vann blir heldt opp i det varme vannet. Å bli lunken er en erfaring de fleste gjør seg, en 

langsom nedkjøling av den kjærligheten vi engang kjente til Jesus. Det er so mange andre viktige ting 

som tar stor plass. Ofte er lunkenhet ledsaget av selvtilfreds metthet og blindhet. Den lukne er veldig 

fornøyd med seg selv, men viljen til å vere en Jesu etterfølger har gått tapt. Johannes holder dette faktum 

oppe som ett speil for menigheten i Laodikea og de får høre: «Alle som jeg har kjær, dem refser og 

tukter jeg. La det bli alvor og vend om. (Åp 3.19) 

 

«Tomáš forteller: I dypet av mitt hjerte har det alltid vært en brennende kjærlighet for Jesus. 

Ønske om å bli prest oppsto tidlig i livet. Men jeg valgt et annet studie. Jeg var ikkje klar for å å overgi 

meg fullstendig til Jesu kall. Mer og mer opplevd jeg meg selv som lunken. Jeg ville ha med meg alt 

som livet kunne by på, og ville ikke la Jesus, som er selve livet, ta over kontrollen. Jeg stolte ikke på at 

han kunne gjøre med lykkelig. Så bra, at jeg i denne perioden av livet, fikk kontakt med mennesker som 

virkelig brant med full styrke for Jesus. Besluttsomheten og iveren til disse menneskene gjorde at min 

kjærlighet til Jesus også flammet opp med ny styrke. I dag er jeg glad for at jeg har bestemte meg for å 

følge Jesu kall fult ut. Glad for at at jeg ikke lenger holder alle mulighet i livet åpne.»  – Bestem deg! 
Make a decision! 
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