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Olvasmány: Jelenések 3,14-22   Alapige: Jel 3, 15-16 
 

Van egy ilyen fogalom a fizikában, hogy termikus kölcsönhatás: ha forró italba jeget teszünk, az 

gyorsan elolvad. Az egyik meleg volt, a másik hideg, de érintkezve langyossá vált, azáltal, hogy 

önmagából feladott valamit. Valami ehhez hasonló az a fajta langyos ember is, akiről a Jelenések 

könyve beszél.  

Itt inkább olyan közömbös lelkűekről van szó, akik hogyha a szavaikkal nem is, de valahogy az 

egész magatartásukkal mintha azt mondanák, amit itt Jézus a szemükre is vet: “gazdag vagyok”. Itt a 

keresztyén hit legalattomosabb betegségéről van szó, a langymelegségről. Az Isten egyházára az e 

legveszélyesebb, akik a köreinken belül két ellentétes dolgot próbálnak ötvözni magukban: hideget és 

meleget is. A langyos lélekben van valami a szeretetből is, meg a gyűlöletből is, a megbocsátásból is 

és a bosszúérzésből is, a tisztaság vágyából is meg a parázna vágyakból is, a lemondásból is meg az 

önzésből is, együtt van benne, összekeveredve, az imádság és káromkodás, a hit és a hitetlenség, a 

hálaadás és panaszkodás, a meleg és a hideg.  

De a hideg közömbösíti a meleget és a meleg közömbösíti a hideget. És valami harmadik féle dolog 

jön létre, a langyos, ami a legnagyobb ellenség, amit Isten is a leginkább elítél. Éppen ezért Isten Igéje 

mindig a vagy-vagy kérdés elé, tehát a határozott döntés elé. Arra akar sarkallni az Ige, hogy 

válasszunk. Vagy ezt, vagy azt, de válasszunk. A langyos emberek azonban nem tudnak határozottan 

dönteni, mert nincsenek is döntéseik. És ebből az állapotból nehezebb a kijutás, mint a hidegség 

állapotából. Mert ez jó, olyan kellemes, elvagyunk benne. Majd csak lesz valami, majd csak alakul ez 

is, majd csak változnak a körülmények, majd csak lenyúl a Jóisten és megmenti az egyházát, legalább 

valamelyiket, ha nem is a reformátust! Nem, a rossz hír az, hogy nem fog lenyúlni, sőt, nagyon 

konkrétan és élesen fejezi ki az eredeti bibliai szövegben a görög ige, hogy egyenesen kihányja az 

ilyeneket. Mindaz, ami bennünket igazán bomlaszt, és megtörhet, az mi saját magunk vagyunk. 

Langyos keresztyénségünk, ami lavírozik, ami puhány, ami nem áll ellen a kísértésnek, amiben nincs 

tűz, szenvedély, ami inkább lemond, ha már tenni kellene. 

 „Bárcsak hideg volnál, vagy forró!” – mondja Jézus a laodiceabeli gyülekezetnek és ugyanezt mondja 

nekünk is. Mert a langymeleg keresztyén zülleszti az egyházat, és önmagát is tönkreteszi. De nem 

megijednünk kell, hanem cselekednünk, szívvel-lélekkel odaállnunk az Isten ügye mellé. Legyen 

ehhez elég bátorság és kitartás bennünk! Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 
 

Köszönjük Zsengellér-Kekk Edina igeszolgálatát! 
 

1. Alkalmak 
 

Szeptember 3-án, szombaton délután 16 órára várjuk a fiatalokat nyárbúcsúztató ifjúsági 

összejövetelre, szalonnasütésre. 

Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkre jöjjünk és hívogassunk másokat is! 
 

Szeptember 10-én, szombaton, gyülekezeti kirándulást tervezünk Sukoróra. A jelentkezési lapon 

kérjük a részvételi szándék jelzését! 
 

Szeptember 11-én, vasárnap lesz tanévnyitó istentiszteletünk. A napokban kezdődő tanévet, 

gyermekeinket, a családokat hordozzuk imádságban. 
 

2. Egyházi kiadványaink közül több is megtalálható a kijáratnál: a Vetés és Aratás, Csendes Percek. 

Szeretettel ajánljuk ezeket a gyülekezet tagjainak figyelmébe! 
 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


