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BEVEZETÉS | „Üzenetek a múltból” c. sorozatunk nyolcadik, befejező részéhez érkeztünk, 

amelyben Jézus a laodiceai gyülekezetnek írott levelével foglalkozunk. A levelet a Jelenések 

könyvének 3. fejezetének 14-22. versében olvassuk. | Folytatásként, pedig nézzünk meg egy 

rövid bejátszást, ami Laodicea romos városát és annak gyülekezetét mutatja be.  (Üzenetek a 

múltbólx08.mp4)  

KI AZ, AKI ÜZEN? | Minden levél, így a Laodiceába írt is, Jézus bemutatkozásával kezdődik. 

Azért mutatkozik be Jézus, hogy tisztázza kis is Ő, aki üzen, és a gyülekezet érezze súlyát a 

szavainak: nem akárki az, aki megszólítja őket! Laodicea szempontjából, ahol Jézus már csak 

kívülálló és idegen, ahogyan azt hallani is fogjuk, különösen is fontos, hogy a gyülekezet meg-

értse kit zártak ki az életükből. De hogyan is mutatkozik be Jézus?  

„A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, 

Isten teremtésének kezdete…”. Még nem is mondott semmit, de érezzük, hogy a kimondott 

szavaknak megsemmisítő súlyuk lesz!  

(1) Mert az szól, aki az „Ámen”. Ez utalás az Ézsaiás 65,16-ra, ahol ezt olvassuk: „Akkor, 

aki áldást kíván a földön, ezt mondja: »Az igazság és hűség Istene áldjon meg!« 

Aki esküszik a földön, az igazság és hűség Istenére esküszik, mivel a hajdani 

nyomorúság feledésbe merül, én sem gondolok rá többé.” (EFO) Az „Ámen” szó 

helyére tehát behelyettesíthetjük ezt: „ezt mondja »az igazság és hűség Istene«” 

(2) Az, aki szól az „a hű és igaz tanú”. Az ókorban az volt a hű és igaz tanú, aki a halált is 

vállalta a tanúságának igazsága érdekében. Tanúságtételének élete feláldozása adta 

igaz voltát, mártírságának üzenete ez volt: „Én annyira hiszek ebben, hogy kész vagyok 

meghalni ezért a meggyőződésemért.” A történelemben sokan áldozták fel az életüket ha-

mis és hazug igazságokért, de Jézus szájából hallani ezt: egészen más. Mert Jézus, „az 

igazság és hűség Istene”, aki halálával Isten igazsága mellett tanúskodott, aki feltáma-

dásával hitelesítette minden földi életében elmondott szavát és cselekedeteit. 

(3) S végül az, aki szól: „Isten teremtésének kezdete”. Sok vitára adott okot ez a kijelentés, 

mert azt sugallja, mintha Jézus egy lenne, pontosabban: első lenne Isten minden te-

remtménye közül. Mintha ő lenne a tökéletes prototípus, a sablon, akire nézve terem-

tetett minden. Azok, akik tagadják a Szentháromság tanát, azoknak ez a kijelentés fon-

tos érv a kezükben: „Lám, Jézus maga mondja magáról, hogy ő nem Isten, hanem csak 

teremtmény, igaz, az első teremtmény minden teremtmény között.” Csakhogy itt Jézus nem 

Jézus időbeli előségéről szól, mert az itt található szó az „arkhé” rangbeli felsőbbségre 

is utal. Így sokkal jobb fordítás lenne ez: „…aki uralkodik Isten teremtményei fölött”. 

Mit mond tehát magáról Jézus? „… ezt mondja az, aki a legfőbb uralkodó a teremtett vi-

lágban, és akiben (vagy aki által) az egész teremtés végbement.” 

Tudom, hogy az eddigiekhez képest sokat időztem Jézus bemutatkozásánál. De muszáj volt, 

hogy mi pontosan értsük ki az, aki hozzánk is szól! Az, aki úgy beszél önmagáról, mint Aki a „hűség 
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és igazság Istene”, aki halálával és feltámadásával hitelesítette szavait, és aki a legfőbb uralkodó a 

teremtett világban. Az ő véleménye ez a laodiceaiakról (és rólunk is?): „Tudok cselekedeteid-

ről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel 

langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.”  

SZEMBESÜLÉS A VALÓSÁGGAL | Jézus véleménye egy olyan közösségről hangzott el, ami 

tökéletesen meg volt arról győződve, hogy nála minden a legnagyobb rendben van. Jólétük, 

zavartalan és kényelmes életük elhitette velük, hogy gazdagok áldásokban, lelkiekben is. De a 

„kirakat” mögött valami egészen más volt, és Jézus ezt a gondosan takargatott valóságot hozzá 

szavaival a felszínre: „… de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a 

szegény, a vak és a mezítelen.” A város keresztyén sznobjai, végtelen önbizalommal ille-

gették magukat márvány házaikban. Azzal ámították magukat és másokat, hogy a legfonto-

sabb, hogy szépek és jól öltözöttek legyünk, eközben a valóság az volt, hogy lelkileg szegények, 

vakok és mezítelenek voltak. Ezért azt ajánlja Jézus, hogy vegyenek szemkenőcsöt, de ne a 

város patikájából, hanem Jézustól, így talán megláthatják a saját szégyenteljes helyzetüket.  

JÉZUS, A KIVÜLÁLLÓ | De nemcsak lelki szegénységük, vakságuk és mezítelenségük volt a 

gyülekezet tragédiája, hanem az, hogy Jézus már nem volt közöttük! „Íme, az ajtó előtt állok, 

és zörgetek…” – mondja. Az, aki bent van a házban, annak nem kell ajtó előtt állva zörgetnie, 

hogy beengedjék, hiszen bent van. A laodiceai közösség legnagyobb tragédiája az volt, hogy 

Jézus már nem volt közöttük. Neki már nem volt helye a gyülekezetben. Idegen volt, kívülálló, 

akinek zörgetnie kell, aki előtt ajtót kell nyitni, hogy újra beléphessen közéjük, és újra a közös-

ség része, sőt, középpontja lehessen.  

KÖVETKEZMÉNY |Így már egészen érthető az, hogy miért mondja ezt Jézus róluk (és 

mondja rólunk is?): „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. 

Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig 

hideg: kiköplek a számból.” Hogy miért langymeleg ez a gyülekezet, aki ugyan el volt telve 

önmagával, de közben szánalmasan szegény, vak és mezítelen volt. Mindez következménye 

volt annak, hogy hiányzott az életükből Jézus! Íme, a Jézustalan és ezért Lélektelen Egyház, ahol 

mindenki vallja Jézust, hisznek is benne, de a hit csupán üres frázis, filozófia, mert közben tagadják 

erejét, hatalmát, mert valójában nem élnek Krisztus erőterében, jelenlétében, közösségében! Ahol imád-

koznak a csodákért, de nem hisznek a csodák Urában, ezért meglepődnek, amikor a csoda megtörté-

nik! Ahol szép és ékes rendben zajlik az istentisztelet, mint alkalom, de a hétköznapokban már mást 

imádnak a gyülekezet buzgó tagjai, más istenek erejében bíznak, és más alapokra építik fel az életüket. 

Liu Csen-jing, a kínai házi gyülekezetek hálózatának, a kommunista ország sokat szenvedett 

hitvalló egyházának egyik vezetője, Európába jött, és látta a gyülekezeteket, ezt mondta: „Sok 

gyülekezet nagyon szépnek látszik kívülről, de belül, ahol igazán számít, ott halott.”  

VAN KIÚT! | Laodiceán betelt Jézus ítélete, mert ma sem a várost, sem annak gyülekezetét 

nem találjuk a térképen. Csak annak romjai hirdetik Jézus valósággá lett szavait: „kiköplek a 

számból!”. És velünk mi lesz?! Mit találnak majd a Litérre érkezük 20-30 év múlva? Romokat 

vagy egy mindig élő közösséget? „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meg-

hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig 

énvelem.” De vajon halljuk-e, Testvéreim, hogy mit mond a Lélek a mi gyülekezetünknek? 


