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Dar pentru că eşti astfel, căldicel, 

nici cald, nici rece…            Offb 3,16 

______________________________________  

Ia o decizie! 

Make a decision! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

Dragi prieteni go4peace! 

 

Laodiceea a fost un oraș prosper în văile Lycos și Meander din Turcia de astăzi. Mica 

comunitate creștină care a fost fondată acolo era foarte încrezătoare în sine și a cules mustrări în 

Apocalipsa lui Ioan. În apropierea orașului se aflau renumite izvoare vindecătoare. Apa caldă din 

aceste izvoare curgea pe trepte în vale, spre Laodiceea. Acolo apa era călduță. Oamenii din oraș 

aveau în permanență această imagine în fața ochilor. Apa caldă este utilă ca izvor vindecător sau ca 

băutură fierbinte. Apa rece este foarte revigorantă. Apa călduță, pe de altă parte, este inutilă - nu are 

gust bun; o scuipi. "A fi călduț înseamnă să vrei să fii rece și fierbinte în același timp, să vrei să 

păstrezi totul deschis pentru mine. Eu caut " mijlocul de aur", plăcutul. Eu merg cu Isus, dar nu stau 

pe deplin pe calea Lui. Iubirea autentică de sacrificiu și renunțarea la sine îmi devin străine. Nu 

decid pentru a nu pierde lucrurile mai bune care ar putea veni. Cuvântul lui Dumnezeu nu îmi este 

străin, dar nu m-a condus la o prietenie profundă cu Isus. El nu mai este centrul vieții mele, sunt 

atât de multe alte lucruri. Vreau să iau totul cu mine și să fac compromisuri din toate părțile - dar 

compromisul devine astfel mormântul credincioșiei mele. 

 

Cum poate cineva să devină călduț? Fie că apa este îndepărtată de blatul fierbinte al 

aragazului, fie se stinge focul, fie se adaugă apă rece. A deveni călduț este un lucru treptat, o răcire 

lentă a iubirii pentru Isus. Alte lucruri câștigă din ce în ce mai mult spațiu. Adesea, căldura este 

însoțită de o sațietate mulțumită de sine și de orbire. Persoana călduță are o părere foarte bună despre 

ea însăși. Dar determinarea pentru Isus s-a pierdut. Ioan ține această oglindă în fața bisericii din 

Laodiceea și ei aud: "Pe cei pe care îi iubesc, îi mustru și îi disciplinez. Fii serios, atunci, și întoarce-

te!" (Apoc. 3:19) 

 

Tomáš povestește: "În adâncul inimii mele, dragostea pentru Isus a ars întotdeauna. Dorința 

de a deveni preot a existat încă de la o vârstă fragedă. Dar eu am ales o altă cale de studiu. Nu eram 

pregătită să urmez complet chemarea lui Isus. Din ce în ce mai mult mă simțeam călduță. Am vrut 

totul de la viață și nu am avut încredere în Isus, care este viața, pentru a mă face fericită. Cât de bine 

a fost că în această perioadă am întâlnit oameni care ardeau pentru Isus. Această hotărâre și această 

ardoare au reaprins în mine flacăra iubirii pentru Isus. Astăzi mă bucur că am decis să urmez 

chemarea lui Isus. Ce bine că nu am ținut totul deschis pentru mine! – Ia o decizie! Make a 

decision! 
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