
 

 

 
Październik 2022                                 po polsku        

A tak, skoro jesteś letni i ani 

gorący, ani zimny…        Ap 3,16 

______________________________________  

Zdecyduj się! 

Make a decision! 
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Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

Laodycea (leży w dzisiejszej Turcji) była dobrze prosperującym miastem w dolinach rzek 

Lycos i Meander. Założona tam mała wspólnota chrześcijańska działała bardzo pewnie, a mimo to 

w Księdze Apokalipsy św. Jana znalazły się zarzuty pod jej adresem. W pobliżu miasta znajdowały 

się słynne źródła lecznicze. Gorąca woda z tych źródeł spływała kaskadowo do doliny w kierunku 

Laodycei. Woda ochładzała się i była tam już tylko letnia. Mieszkańcy miasta cały czas mieli ten 

obraz przed oczami. Gorąca woda jest przydatna jako źródło lecznicze lub do gorących napojów. 

Zimna woda jest natomiast bardzo orzeźwiająca. A letnia woda jest mało użyteczna i nie smaczna. 

„Bycie letnim” oznacza pragnienie bycia jednocześnie zimnym i gorącym, pragnienie, aby 

wszystko było przede mną otwarte. Szukam "złotego środka", tego, co przyjemne. Idę z Jezusem, 

ale nie do końca trzymam się Jego drogi. Prawdziwa ofiarna miłość i samozaparcie stają się dla 

mnie obce. Nie decyduję się, by za wszelką cenę nie utracić tego, co mogłoby być lepsze, gdyby 

mogło nadejść. Słowo Boże nie jest mi obce, ale nie doprowadziło mnie do głębokiej przyjaźni            

z Jezusem. Nie jest już centrum mojego życia; jest czymś o wiele więcej. Chcę wszystko zabrać ze 

sobą i iść na kompromisy we wszystkie strony - chociaż kompromis staje się grobem mojej 

wierności. 

 

Jak się stajemy letnimi? Albo woda jest usuwana z gorącego pieca, albo ogień jest 

zgaszony, albo wlewa się zimną wodę do gorącej. Stawanie się „letnim”, to powolny proces 

„stygnięcia” miłości do Jezusa. Inne sprawy zyskują coraz więcej przestrzeni. Często letniej 

atmosferze towarzyszy samozadowolenie z sytości i ślepota. Letni ma o sobie bardzo dobrą 

opinię. Ale determinacja dla Jezusa została utracona. Jan ukazuje ten błąd kościoła w Laodycei        

i mówi: „Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!”     

(Ap. 3,19) 

 

Tomáš opowiada: „Miłość do Jezusa zawsze płonęła w głębi mojego serca. Pragnienie 

zostania księdzem istniało od najmłodszych lat. Ale wybrałem inny kurs. Nie byłem gotowy,     

aby w pełni podążać za wezwaniem Jezusa. Coraz bardziej odczuwałem siebie jako „letniego”.  

Chciałem wszystkiego od życia i nie ufałem Jezusowi, który jest życiem, aby mnie uszczęśliwiał.  

Jak dobrze, że w tym czasie spotkałem ludzi, którzy „płonęli” dla Jezusa. Ta determinacja i ten 

zapał rozpaliły również we mnie płomień miłości do Niego. Dziś cieszę się, że zdecydowałam się 

pójść za wezwaniem Jezusa. Jak dobrze, że nie trzymałam wszystkiego dla siebie!  

Zdecyduj się! Make a decision! 

 

W imieniu Zespołu go4peace  Meinolf Wacker 


