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»Vem za tvoja dela, da nisi ne 

mrzel ne vroč!«                    Raz 3:16 

______________________________________  

Odloči se! 

Make a decision! 

 

 

 
                 Contact:            Meinolf Wacker 
                                           Church Square 7 
                                           D-59174 Kamen 
 
                 Mobile: +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage www.go4peace.eu 

Dragi prijatelji go4peace, 

 

Laodikeja je bilo cvetoče mesto v dolini med rekama Lykos in Meander v današnji Turčiji. 

Majhna krščanska skupnost, ki so jo tam ustanovili, se je ponašala zelo samozavestno in je bila za 

to pokarana v Janezovem razodetju. Blizu mesta so bili zdravilni studenci. Vroča voda teh 

studencev je tekla navzdol po stopnicah v dolino proti Laodikeji. Tam je bila voda mlačna. Mestni 

prebivalci so vedno imeli to sliko pred seboj. Vroča voda je koristna kot zdravilni vrelec in 

topla pijača. Mrzla voda je zelo osvežujoča. Mlačna voda po drugi strani pa je brezvezna – je 

brez okusa; izpljuneš jo iz ust. »Biti mlačen« pomeni želeti si biti istočasno mrzel in topel, želeti 

si imeti odprte vse poti. To pomeni iskati »zlato sredino«, ta prijetno. Hodim z Jezusom, vendar ne 

podpiram v celoti njegove poti. Resnična ljubezen in samoodpovedovanje mi postaneta tuja. Ne 

odločim se, ker bi lahko zamudil nekaj boljšega, kar bi lahko prišlo na mojo pot. Božja Beseda mi 

ni tuja, vendar me pa ni vodila v globoko prijateljstvo z Jezusom. On ni več središče mojega 

življenja; toliko drugih stvari je. Vse želim imeti in se pogajati na vseh straneh – ampak kompromis 

postane grob moje zvestobe. 

 

Kako postaneš mlačen? Ali se vodo premakne stran od vročega štedilnika ali ugasne ogenj 

ali pa se doda mrzlo vodo. Biti mlačen je počasen proces. Je počasno ohlajanje ljubezni do Jezusa. 

Ostale stvari zapolnijo vse več prostora. Pogosto mlačnost spremljata samozadovoljen občutek 

sitosti in slepote. Angel Cerkvi v Laodikeji ima dobro mnenje o sebi. Vendar je izgubil odločnost 

za Jezusa. Janez pridrži ogledalo cerkveni skupnosti v Laodikeji, ki posluša: »Jaz karam in vzgajam 

vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni.« (Raz 3,19) 

 

Tomáš pravi: »V globini mojega srca je ljubezen do Jezusa vedno gorela. Želja, da bi postal 

duhovnik, je bila že zgodaj tam, vendar sem si izbral drugo smer študija. Nisem bil v celoti 

pripravljen slediti Jezusovemu klicu. Bolj in bolj sem se počutil mlačnega. Želel sem vse v življenju 

in nisem zaupal Jezusu, ki je življenje, da me bo osrečil. Blagoslov je bil, da sem takrat spoznal 

ljudi, ki so bili goreči v Jezusu. Ta odločnost in gorečnost sta v meni tudi zanetila iskrico ljubezni 

do Jezusa. Danes sem zadovoljen, da sem se odločil slediti Jezusovemu klicu. Hvala Bogu, da nisem 

pustil vseh poti odprtih!« – Odloči se! Make a decision! 

 

Za ekipo go4peace  Meinolf Wacker 


