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А що ти літеплий, але ні гарячий, ні 

холодний... Oдкр. 3,16 

______________________________________  
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     Дорогі друзі go4peace, 

 

 Лаодикія була квітучим містом у долинах Лікус і Меандр на території сучасної 

Туреччини. Невелика християнська громада, яка була заснована там, діяла самовпевнено 

і була звинувачена у книзі Одкровення. Поблизу міста були знамениті цілющі джерела. 

Гаряча вода із цих джерел текла по порогах у долину до Лаодикії. Вода у долині була 

прохолодною. Жителі міста весь час зберігали цей образ у своїй пам’яті. Гаряча вода 

корисна як цілюще джерело або гарячий напій. Холодна вода дуже освіжає. Тепла вода, 

навпаки, не корисна – вона не смакує; ви одразу виплюнете її. «Бути теплим» означає 

хотіти бути холодним і гарячим водночас, хотіти тримати все відкритим для себе. Добре 

є шукати «золоту середину». Я йду з Ісусом, але не повністю стою на Його шляху. 

Справжня жертовна любов і самозречення мені чужі. Я не вирішую, щоб ні в якому разі 

не пропустити те краще, що ще могло б бути. Слово Боже мені не чуже, але воно не 

привело мене до глибокої дружби з Ісусом. Він більше не є центром мого життя; є так 

багато іншого довкола. Я хочу взяти все з собою і піти на компроміси з усіх боків - але 

компроміс стає могилою моєї лояльності. 
 

  Як ти стаєш теплим? Або прибирають воду з гарячої плити, або вогонь гасять, або 

холодну воду вливають. Стати теплим — це поступова річ, повільне охолодження любові 

до Ісуса. Усе більше місця займають інші речі. Часто теплість супроводжується 

самовдоволеною ситістю і сліпотою. Теплий має про себе дуже хорошу думку. Але 

рішучість щодо Ісуса є втраченою. Іван Богослов пропонує таке відображення 

Лаодикійській Церкві, і вони чують: «Кого Я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь 

ревним і покайся.» (Одкр. 3:19). 
 

  Томаш розповідає: «Любов до Ісуса завжди палала в глибині мого серця. 

Бажання стати священником було змалку. Але я вибрав інший напрямок навчання. Я не 

був готовий повністю слідувати заклику Ісуса. Все більше і більше я відчував себе 

теплим. Я хотів отримати від життя все, що завгодно, і не довіряв Ісусу, який є життям і 

який зробить мене справді щасливим. Як добре, що за цей час я зустрів людей, які 

горіли для Ісуса. Ця рішучість і цей запал знову розпалили вогонь любові до Ісуса і в 

мені. Сьогодні я радий, що вирішив піти за покликом Ісуса. Як добре, що я не тримав 

все в собі!» – Прийми рішення! Make a decision! 
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