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2019. december 15.  
Kálmánháza, Mandabokor, Felsősima 
Istentisztelet 
Igehirdetés címe: Vele vagy nélküle? 

 
(1. dia) „14A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt 
mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kez-
dete: 15Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem 
forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 16Így mivel langyos 
vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. 17Mi-
vel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs 
szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, 
a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: 18tanácsolom 
neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazda-
godj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes 
mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és 
láss. (2. dia) 19Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: 
igyekezz tehát, és térj meg! 20Íme, az ajtó előtt állok, és zörge-
tek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, be-
megyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 21Aki győz, 
annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; 
mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trón-
ján. 22Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyüle-
kezeteknek!” Jel 3,14-22 

Drága Gyülekezet! 
 

(3. dia) Elérkeztünk a hét gyülekezet közül a legutolsó, a 7. 

gyülekezethez sorozatunkban. 7 héten át foglalkoztunk a Jelené-

sek könyvében található gyülekezetekkel. Bevallom őszintén, 

hogy számomra, a szívemhez ez az utolsó, a Laodíceai gyülekezet 

áll a legközelebb, s ennek az az egyszerű oka van, hogy 1995-ben 

ezen az igeszakaszon keresztül szólított meg Isten és lett való-

sággá mindaz, hogy Jézus Krisztus mit tett értem. Ezen az Igén 

keresztül értettem meg azt, hogy nem lehetek langyos keresztyén. 

Vagy égek Jézus Krisztusért, vagy semmi közöm Őhozzá, de ez a 

Vele is meg nélküle is langyos állapot a legrosszabb. Így lett szá-

momra ez a Laodíceai gyülekezet és a levél tartalma az egyik leg-

drágább igeszakasz. 

Amint azt korábban is tettük, tekintsük át a város történel-

mét, mindennapi életét, mely szorosan összefonódott a gyülekezet 

életével. Jézusnak a szavai utalások egyben a város életére, törté-

nelmére, helyzetére. Ahhoz, hogy jobban megértsük a levél tartal-

mát, szükséges a város életét is jobban megismernünk. 
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(4. dia) Ahogy a korábbi városok, természetesen Laodícea 

városa is az akkori ókori világ egyik legmeghatározóbb területén 

feküdt. (Bejelöltem a hét gyülekezetet a térképen, hogy hol helyez-

kedtek el.) (4/a dia) Laodícea a mai Törökország D-Ny-i területén 

feküdt. (Szárdiszhoz és Efezushoz a legközelebb.)  (5. dia) (A világ 

ezen féltekét kiterítve itt helyezkedik el.) Mára csupán romváros, 

(ahogy a térképen is látható) és Eskhisiar Török város mellett fek-

szik és régészeti terület. Azonban abban az időben, Kr.u. 100 kör-

nyékén virágzó, sőt pompázó város volt. Mindenük megvolt, 

amire szükségük lehetett. (6. dia) Plinius történetíró egyszerűen 

csak így említi: a „rangos város”. Sajnos ez a megnevezés a gyü-

lekezetre is hatott, olyan rangra emelte saját magát a gyülekezet, 

amellyel másokat lenézett és különbnek tartotta magát minden 

másnál. Ami a városban érezhető lelkület volt, az sajnos a gyüle-

kezetben is tapasztalható volt. Rendkívül nagy volt az önérzete a 

városnak. Ezt bizonyítja, hogy amikor Kr.u. 60-ban földrengés 

történt azon a területen és teljesen újjá kellett építeni a várost, (7. 

dia) a felkínált császári segítséget visszautasították, mondván, 

hogy ők maguk önerőből újjá tudják építeni a földdel egyenlővé 

lett várost. A város hatalmas vagyona és gazdagsága miatt ezt meg 

is tehették. Ez az önteltség jellemző volt a város életére. Egysze-

rűen képtelenek voltak másoktól bármit is elfogadni. Sajnos ez a 

lelkület érződött a gyülekezet életén is. 

A város híres volt a ruhaiparáról. (8. dia) Fekete gyapjút 

készítettek igen finom minőségben. Laodícea gyógyászati köz-

pont is volt. Különösen a (9. dia) szem – és fülbetegségekre ható 

gyógyszerei voltak messze földön híresek. Ezekre a gyógyászati 

kenőcsökre a Közel-keleten különösen is nagy szükség volt, hi-

szen az ottani levegő páratartalma nagyon alacsony, rendkívül 

száraz ott a levegő, valamint a finom por nagyon sűrűn idézett elő 

ilyen betegségeket.  

Egy másik fontos információ, amelyre Jézus utal a levélben, 

hogy Laodícea városa két fontos város, (10. dia) Hierapolisz és 

Kolossé között helyezkedett el. Hierapolis (mai nevén Pamukkale) 

(11. dia) a mai napig nagyon híres a meleg forrásairól. Gyógyvi-

zeit, gyógyforrásait a mai napig hatalmas érdeklődés övezi, ahogy 
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abban az időben, ma is sokan keresik fel meleg vizű forrásait gyó-

gyító hatása miatt. Kolossé (mai nevén Emirazizli) pedig (12. dia) 

nagyon híres volt üdítő, éltető ivóvízforrásairól. Erre is fogok 

majd utalni a későbbiek folyamán. 

Még meg kell említenünk a város mellett a Laodíceai gyü-

lekezetet is. Feltételezhetően Pál apostol 3. missziói útja során (13. 

dia) alakulhatott. Talán Epafrász lehetett a gyülekezet alapítója. 

Pál nagy valószínűséggel még levelet is írt a Laodíceai gyüleke-

zetnek, erről tesz említést a Kolossé levé 4,16 igevers is (14. dia): 

„16Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskod-

jatok arról, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de 

arról is, hogy a Laodiceából érkezett levelet ti is felolvassá-

tok.” Azt sem tudjuk pontosan, hogy Pál apostol járhatott-e ebben 

a gyülekezetben, csak feltételezhetjük, hogy amikor Efezusban 

töltött két évet, akkor ezt a területet is bejárta, s így juthatott el 

esetleg Laodíceába.  

(15. dia) A várost annak alapítója feleségéről nevezte el. A 

„laodiké” szó azt jelenti: népigazság, demokrácia. 

Miután áttekintettük röviden a város történetét, helyi adott-

ságait, vegyük sorra Jézus szavait, keressük meg az összefüggése-

ket a város és a levél üzenete, valamint a gyülekezet élethelyzete 

között. 

Ami először szembetűnik ebben a levélben, hogy ez az 

egyetlen egy gyülekezet, amelyet Jézus nem dicsér meg.  

(16. dia) Efezusi gyülekezet: 3Tudom, hogy állhatatos vagy, ter-

het viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg,” Jel 2,2-3 

(16/a dia) Szmirnai gyülekezet: „9Tudok nyomorúságodról és 

szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, 

akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a 

Sátán zsinagógája. […] Légy hű mindhalálig, és neked adom 

az élet koronáját.” Jel 2,9.10 

(16/b dia) Pergamoni gyülekezet: „ragaszkodsz a nevemhez, és 

nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki 

hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik.” Jel 2,13 

(16/c dia) Thiatirai gyülekezet: „19Tudok cselekedeteidről, sze-

retetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról és 
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arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél.” 

Jel 2,19 

(16/d dia) Szárdiszi gyülekezet: „4De vannak nálad néhányan 

Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér 

ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá.” Jel 3,4 

(16/e dia) Filadelfiai gyülekezet: „bár kevés erőd van, mégis 

megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én neve-

met. […] Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, 

én is megtartalak téged a kísértés órájában” Jel 3,8.10 

A Laodíceai gyülekezetben sajnos már olyan mély lelki válság és 

problémák vannak, hogy Jézus ajkáról nem hangzik dicsérő szó. 

Már nincs miért megdicsérni. Olyannyira össze nőtt a város lelkü-

letével, annyira mélyen hatott a város, a világ a gyülekezetre, hogy 

nincs miért megdicsérni. Nincs benne semmi dicséretre méltó. Na-

gyon igaz Spurgeonnak, a híres angolszász igehirdetőnek a szavai 

a Laodíceai gyülekezetre (17. dia): „Azért van olyan kis hatással 

az egyház a világra, mert olyan nagy hatással van a világ az egy-

házra.”. Ez vezetett oda, hogy Jézus nagyon komoly kritikákat fo-

galmazott meg (18. dia): 

1. langymeleg állapot 

2. öntelt 

3. szánalmas, szegény, vak és mezítelen 

4. Jézus a gyülekezet ajtaján kívülre kerül 

Vegyük sorra mindezeket a kritikákat, s így érthetjük meg a város 

történelmi hátterét, az adottságait és a Jézus által megfogalmazott 

kritikákat. 

1. Azt mondja Jézus (19. dia): „15Tudok cselekedeteidről, hogy 

nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy 

forró! 16Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: 

kiköplek a számból.”  

Említettem már, hogy Laodícea (20. dia) két város, Hierapolisz és 

Kolossé városok között feküdt. (21. dia) A városnak hatalmas 

gazdagsága, rendkívül jó adottságai mellett mégis volt egy gyenge 
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pontja: nem rendelkezett ivóvízzel. Ugyanis a várost nem úgy ala-

pították, hogy figyelembe vették volna a természetbeni lehetősé-

geket és adottságokat, hanem csupán a gazdasági és kereskedelmi 

szempontokra figyeltek. Ezért hiába volt jó fekvése közlekedés 

szempontjából, természetbeni szempontból rendkívül nagy hát-

rány szenvedtek. Nem léteztek ivóvízforrások a város területén. 

Ugyan ez volt a helyzet a nélkülözhetőbb gyógyvízzel kapcsolat-

ban is. (22. dia) A gazdag város pénzt nem kímélve csatornarend-

szert építtetett a távolban fakadó ivó – és gyógyvízforrások vizé-

nek. Így aztán a hierapoliszi meleg vizű, szénsavas gyógyforrások 

vize átfolyt a városon, de kb. 10 kilométert kellett addig megten-

nie, és mire odaért, kihűlt. Ezért alkalmatlanná vált a gyógyításra, 

csupán kellemetlen szaguk, meg hányingert okozó ízük maradt 

meg. De a hideg víz, azaz ivóvíz szempontjából sem volt jobb a 

város helyzete. Kolossé közelében található egy bizonyos (23. 

dia) Denizli nevű forrásközpont, ahol fantasztikus frissítő ivóvizet 

találtak, és ezt a forrásvizet kb. 15-20 km-ről a gazdag város szin-

tén bevezette a lakói számára olyan módon, hogy (24. dia) kőcsa-

tornát építtetett a forrásoktól a városig. A kőcsatorna egy vályú-

szerű csatorna volt, s ebben folyt a víz egészen a városig. Igen ám, 

csak ahogy a tíz kilométer elég volt arra, hogy a meleg forrásvíz 

kihűljön és használhatatlan legyen, ugyan úgy a friss forrásvíz is 

szinte teljesen használhatatlan, langyos vízzé vált, mire a nyári hő-

ségben – 10 kilométeren át – elcsörgedezett Laodíceába. A város 

ivóvíz problémája ismert volt minden ember előtt és azonnal tudta 

mindenki, hogy mit jelent a langyos víz, amikor Jézus erre utalt. 

Tehát ebből a helyi adottságból most egészen nyilvánvalóvá lehet 

számunkra, amikor Jézus mondja (25. dia): „15Tudok cselekede-

teidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg 

volnál, vagy forró! 16Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem 

pedig hideg: kiköplek a számból.”, akkor a víz mire (25/a dia) 

Hierapoliszból Laodíceába ért addigra használhatatlan lett, mert a 

gyógyvíz, ha bizonyos hőmérséklet alá hűl, akkor a gyógyító hatás 

gyengül, esetleg meg is szűnik. Az íze és a szaga megmarad, mely 

rendkívül kellemetlen, sőt akár hánytató is tud lenni, de a gyógyító 
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erő hiányzott belőle. Hasonlóképpen a (25/b dia) Denizli friss, hi-

degvizű források vize mire odaért, felmelegedett, s a langyos víz 

tudjuk, hogy hasonlóképpen hánytató is lehet. A langyosnál a hi-

deg azért jobb, mert akkor ivóvízről van szó. A langyosnál a forró 

azért jobb, mert akkor gyógyvízről van szó.  

 A gyülekezet ebben a langymeleg állapotban volt. Túl 

messze került a forrástól és ebben az állapotban már használhatat-

lanná vált. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, az imént idézett helyzetből 

fakadóan, a gyülekezet keresztyén élete hányingert keltő. Mind a 

gyógyító, mind a frissítő hatása hiányzott a gyülekezetből. Milyen 

más az, amiről Pál apostol beszél a Római levélben (26. dia): 

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megje-

lenését.” Róm 8,19. Az ilyen gyülekezeteket, az ilyen egyházat 

nem várja a világ, amelyben nincs a frissítő és gyógyító jelenlét. 

Amelyik beolvad a környezetébe, az ilyen inkább hányingert 

keltő, mint vonzó. A Laodíceai gyülekezet ebben az állapotban 

élte az életét, s ezt a kritikát fogalmazza meg Jézus velük szemben. 

2. Kritika, amit megfogalmaz Jézus (27. dia): „17Mivel ezt mon-

dod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem 

semmire…”. A gyülekezet öntelt lett. Azt gondolta, hogy neki 

mindene megvan, neki nincsen szüksége semmire. Emlékszünk 

még arra, amiről az elején beszéltem, hogy Kr.u. 60-ban, amikor 

egy földrengés elpusztította a várost, akkor elutasította a császári 

segélyt, mondván, ő majd önerejéből felépítkezik, újjáépíti a vá-

rost, nincsen szüksége segítségre? Ilyenné lett a gyülekezet. Azt 

gondolta, hogy gazdag, mindene megvan, nincsen szüksége sem-

mire, de ami ennél is borzasztóbb, nincsen szüksége senkire. Oly 

annyira nincsen szüksége senkire, hogy még Jézust is kizárta a 

gyülekezetből. Erre majd még később még visszatérek. Érdemes 

minden kritikára, minden egyes szóra odafigyelni. „Azt mon-

dod…”. Azaz a gyülekezet azt mondja, ezt hirdeti. Mond valamit, 

és nem tudja, vagy inkább nem akarja tudni, hogy más az igazság. 

Nem az a gyülekezet, aminek mondja magát. Ezt hirdeti a gyüle-

kezet (28. dia): 
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- gazdag vagyok 

- meggazdagodtam 

- nincsen szükségem semmire 

Ezekben az E/1-ben az én domborodik ki. Minden rólam szól. Én 

vagyok! Én vagyok a gazdag, aki mindent megtehet, én gazdagod-

tam meg, azaz minden magamnak köszönhető, mindent magam-

nak teremtettem meg, mindenért én dolgoztam meg, én szereztem 

meg, minden az enyém, ezért nekem semmire sincsen szükségem. 

Micsoda öntelt város. Micsoda öntelt gyülekezet. Nem ilyenek va-

gyunk mi is? Sokszor ilyen öntelt, gőgös emberek, gyülekezetek. 

Semmi alázat nincsen bennünk, hanem minden csak (29. dia) az 

én, az engem, a nekem, az enyém. Minden rólam szól, miközben 

– ahogy Jézus rávilágít, s ez a 3. pont – (30. dia) „de nem tudod, 

hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a 

mezítelen:”. És nem akarjuk tudomásul venni, hogy semmink 

sincs, amit ne Tőle kaptunk volna. Persze mondja az ember, „én 

dolgoztam meg érte, én güriztem, én küzdöttem fel”, de még a fi-

zikai erőnk is tőle van, egy pillanat alatt össze tud roskadni az em-

ber, egy pillanat alatt kiesik a kapa a kezéből, elgyengül a kéz, 

roskadnak a térdek és minden, ami addig volt, egy pillanat alatt 

köddé válik, szerte foszlik. S az ember csak akkor döbben erre rá, 

amikor már megtörtént. Jézus azért beszél ilyen őszintén, mert a 

gyülekezet sokkal többnek gondolja magát, mint amennyi valójá-

ban. Ő elmondja kendőzetlenül, őszintén, hogy szánalmas, nyo-

morult, vak és mezítelen vagy. És ezt te nem akarod tudomásul 

venni. (30/a dia) „Mivel ezt mondod…” „de nem tudod…”. 

Különbség van aközött, amit mond, és amit tud között. Hányan 

vannak, akik a szájukkal, a beszédükkel kompenzálnak, mondják 

a nagyzoló szöveget és el is hiszik, el is hitetik magukkal és má-

sokkal, miközben tényleg nyomorult és szánalmas, szegény, vak 

és mezítelen. Ismerünk ilyeneket biztos, s lehet, hogy mi is ilyenek 

vagyunk. De milyen jó, hogy nem fejeződik be a mondat, Jézus 

nem mond le erről a gyülekezetről sem annak ellenére, hogy mi-

lyen öntelt, hanem tanácsot ad (31. dia):  
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„18tanácsolom neked, végy tőlem, hogy meggazdagodj, és fehér 

ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; 

és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.” 

Az a város, az a gyülekezet, amelytől mindig csak vásároltak, min-

dig csak eladott, s hatalmas gazdagságát ezeknek az eladásoknak 

és az abból származó bevételeknek köszönhette, most azt taná-

csolja Jézus: „végy tőlem”. El kell idáig jutni az embernek: „min-

denki rám van szorulva, de én senkire” állapotból eljutni Jézusig, 

leszámolni az önteltéggel és felismerni, hogy tényleg szegény, 

vak, mezítelen, nyomorult ember vagyok nélküled. 

(32. dia) Említi Jézus, végy tőlem: 

- „tűzben izzított aranyat”: azt gondolja a gyülekezet, hogy gaz-

dag, miközben rendkívül szegény. Nem az a gazdagság, amire 

gondol, mert az ma van, holnap nincsen. Az az igazán gazdag, aki-

től nem tudják elvenni gazdagságát. 

(32/a dia) – „fehér ruhát”: akármilyen is a város szövőipara, 

akármilyen gyönyörű, exkluzív gyapjúruhát állítanak elő, akkor is 

mezítelen Jézus elő mind a város, mind a gyülekezet. Még a ruha 

sem fogja eltakarni a lelki nyomorúságokat, a vakságot, az öntelt-

séget. Öltsd fel magadra azt a fehér ruhát, azt a jézusi jellemet, 

amely a tisztaságot, az alázatot, a szeretetet, a békességet jelenti. 

(32/b dia) – „végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss”: 

ebben a városban nagyon sok szembeteg részére készült gyógy-

szer. De most a gyülekezetnek azt mondja Jézus, „vegyél gyógyító 

írt, mert rossz a látásod! Lelkileg vak vagy! Hiába segítesz mások 

szembetegségén, gyártasz másoknak gyógyszert, te vak vagy, 

mert nem látod, és nem látod be, hogy rám van szükséged. 

Ez a jézusi feddés abból fakad, hogy szereti a gyülekezetet, 

mert – ahogy az Ige fogalmaz – (33. dia) „Bizony boldog az az 

ember, akit Isten megfedd!” Jób 5,17, mert azt jelenti, hogy Ő 

törődik a gyülekezettel, törődik az emberrel. Nem hagyja, hogy 

nőjön, mint a dudva, hanem szereti, ezért megfeddi, törődik vele, 

fáj neki, hogy ilyen helyzetben és állapotban van a gyülekezet. 

Akire mindent ráhagyunk, akivel nem törődünk, azt nem szeret-

jük. Jézus szereti ezeket az embereket is, ezért feddi meg őket. Ha 

nem szeretne, nem fedne!  
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A 4. dolog, amit kritikaként megfogalmaz Jézus (34. dia): a 

gyülekezet ajtaján kívülre kerül. Ahogy a városnak, úgy a gyüle-

kezetnek is olyan jól megy már a sora, hogy nincs szüksége Jé-

zusra, ezért kitessékelték Őt. Már nincs a gyülekezetben, hanem 

az ajtón kívülre került. Már nincs a gyülekezet életében, mert a 

gyülekezet eljutott odáig, hogy jól el vannak Jézus nélkül. Ezért 

az ajtón kívülre került. Jaj, annak a gyülekezetnek, annak az egy-

háznak, ahol Jézus a kapun kívülre kerül. És nézzétek meg! Nem 

ezt látjuk egyházainkban, gyülekezeteinkben. Jól megy a sora, pá-

lyázhat, felújíthat, épülhet és szépülhet, meg tud már állni ilyen 

módon is a lábán. Állványimádó egyház lettünk, minden szép kí-

vülről, de nézzétek meg az egyház, gyülekezeteink lelki életét! Pe-

dig ahogy a városnak az ivóvíz készletét, azokat a csatornákat (35. 

dia) az ellenség egy pillanat alatt szétverheti és nincs ivóvize a 

városnak, úgy lehet, hogy egyik pillanatról a másikra ez a stabil-

nak tűnő élet, egzisztencia rommá. A Laodíceai gyülekezet kites-

sékelte Jézust az életéből. Hányan tessékelik ki ma is Jézust az 

ajtón kívülre a családokban, a házasságokban, a munkában? Ve-

szik le a keresztet egyházi templomokban, intézményekben, kül-

dik ki Jézust az ajtón kívülre, vagy ültetik le a kispadra. Jézus sze-

retettel (36. dia) nem az ajtón dörömbölve, feszegetve akar be-

lépni az emberek életében, hanem halk, szelíd, csendes szóval. Ő 

az ajtó előtt áll, zörget és szól! Nem akarja ebben az állapotban 

hagyni sem a gyülekezetet, sem téged, sem engem. De ha nincsen 

rá szüksége az embereknek, akkor nem ront be ajtóstul a szívekbe. 

Ő ezt tudomásul veszi, de nézzétek meg, mi lesz annak a vége?! 

Hány ilyen emberrel beszélgettem már, aki nem akart tudomást 

venni Jézusról, kívül hagyta az életén, aztán rommá is lett az élete 

egyik napról a másikra, aztán jött, aztán beszélgettünk, mert látta, 

hogy ez így nem mehet tovább. Jézus nem erőszakoskodik, hanem 

az ajtó előtt áll, kopogtat, aztán ha valaki meghallja ezt a halk, 

szelíd, csendes hangot, az Ő szavát, akkor Ő belép, de nem jön be 

emberek életébe erőszakkal. Ha valaki szeretne közösséget vál-

lalni Vele, rajta nem múlik, de nem erőszakoskodik. Jézust a 

Laodíceai gyülekezet kitessékelte, de Jézus nem sértődött meg, 
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mert Ő nem sértődős típus, de ha valakinek nincsen rá szüksége, 

akkor ezt tudomásul vesz. És nézzétek meg (37. dia), mi lett mára 

Laodíceából: egy romváros. Sok minden őrzi az emlékét, hogy itt 

egykor virágzó város és élő gyülekezet volt, de mind a városból, 

mind a gyülekezetből kitessékelték Jézust, s ennek ez lett az ered-

ménye. Nyomokban még van jele annak, hogy itt egy gazdag életű 

város volt, de mára egy lakhatatlan, élhetetlen hellyé lett. Ha te is 

kívül hagyod Jézust, akkor élhetetlen lesz az életed, lakhatatlan 

lesz a szíved, nehéz lesz veled együtt élni és akár rommá is lesz az 

életed. Ezt lehet, hogy akkor tudod meg már, amikor késő lesz. 

Jézus ma is a gyülekezet ajtaja, a szívek ajtaja előtt áll, szól, 

zörget, bebocsátást kér, aki meghallja ezt a szót és megnyitja az 

ajtót, ahhoz Ő bemegy – milyen csodálatos ez a kép – „vele va-

csorálok, ő pedig énvelem.” Először vendégként érkezik, majd Ő 

lesz a házigazda. Aki közösséget vállal vele, azzal majd Ő is kö-

zösséget vállal, mi több, házigazda, ura lesz annak a szívnek. S 

akkor fog kivirágozni az a szív, az az élet. Akkor lesz igazán él-

hető és lakható az a szív, az az élet, az a házasság, az a család, az 

a gyülekezet. Ahol Ő Úr lehet, ott kivirágzik az élet, ott – ahogy 

olvassuk befejezésképpen – (38. dia) „21Aki győz, annak meg-

adom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én 

is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján.” 

Drága Gyülekezet! 

Hol van Jézus? Az életedben, vagy életed ajtaján kívül? Úgy gon-

dolod, hogy mindent megtudsz magadnak teremteni, semmire 

nincs szükséged, vagy rádöbbentél már arra, hogy te vagy „a nyo-

morult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen”. Hogy 

ez a jellemző, amit Jézus mond, ránk is ugyan úgy igaz. Jézus le 

szeretné leplezni ezt az önteltséget és meg akarja változtatni az 

életünket. Kiszeretne szeretni ebből az önteltségből, ebből a kö-

zömbösségből, ezért mondja: „igyekezz tehát, és térj meg!” Ő 

győzelmet szeretne adni, de nélküle nem fog menni. Vagy Vele, 

vagy sehogy. Laodícea nélküle próbálta meg, (39. dia) sajnos ez 

lett a vége. Te hogyan döntesz, (40. dia) Vele vagy nélküle? 

 

         Ámen! 


