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Mivel langyos vagy, se hideg, se 

meleg…                                      Jel 3,16 

______________________________________  

Dönts! 

Make a decision! 
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A go4peace igéjének kedves Barátai, 

 

Laodícea virágzó város volt a mai Törökország területén, a Lükosz és a Meander völgyében. 

Az ott alapított kis keresztény közösség nagyon magabiztos volt, így János a Jelenések könyvében 

megdorgálta őket. A város közelében híres gyógyforrások voltak. E források forró vize a lépcsőkön 

lefelé folyt a völgybe, Laodícea felé, ott már a víz langyos volt. A város lakói állandóan ezt a képet 

látták a szemük előtt. A forró víz gyógyító forrásként vagy forró italként hasznos, a hideg víz pedig 

nagyon frissítő. A langyos víz viszont használhatatlan - nem jó az íze, ki kell köpni. „Langyosnak 

lenni azt jelenti, hogy egyszerre akarok hideg és forró lenni, minden lehetőséget nyitva akarok 

tartani magamnak. Keresem az „arany középutat“, a kellemeset. Jézussal járok, de mégsem teljesen 

az Ő útján. A valódi áldozatos szeretet és az önmegtagadás idegenné válik számomra. Nem döntök, 

azért, hogy ne maradjak le a jobb dolgokról, amelyek még esetleg megtörténhetnek. Isten Igéje 

ugyan nem idegen számomra, mégsem vezet a Jézussal való mély barátsághoz. Már nem Ő az 

életem középpontja; annyi más dolog létezik Rajta kívül. Mindent magammal akarok vinni, és 

minden oldalról kompromisszumot kötök - de a kompromisszum így a hűségem sírjává válik. 

 

Hogyan válik valaki langyossá? Vagy a vizet veszik le a forró főzőlapról, vagy a tűz alszik 

ki, vagy hideg vizet adunk hozzá. A langyossá válás egy fokozatos dolog, a Jézus iránti szeretet 

lassú kihűlése, amikor más dolgok egyre nagyobb teret nyernek. A langyosságot gyakran önelégült 

telítettség és vakság kíséri. A langyos embernek nagyon jó véleménye van magáról, viszont a Jézus 

iránti elszántság eltűnt életéből. János ezt a tükröt tartja a laodiceai gyülekezet elé és ezt mondja 

nekik: „Akit szeretek, azt megdorgálom és megfegyelmezem. Cselekedj tehát felelősségteljesen és 

térj meg!“ (Jel 3.19)  

 

Tomáš így mesél: „A szívem mélyén mindig is lángolt a Jézus iránti szeretet. A vágy, hogy 

pap lehessek, már fiatal koromban ott volt a lelkemben. De én más tanulmányi utat választottam, 

ekkor még nem álltam készen arra, hogy feltétel nélkül kövessem Jézus hívását. Egyre inkább 

langyosnak éreztem az életemet. Mindent akartam az élettől és nem bíztam Jézusban, aki Maga az 

élet, nem bíztam benne, hogy boldoggá tud tenni. De milyen jó is volt, hogy ez idő alatt olyan 

emberekkel találkoztam, akik lángoltak Jézusért. Ez az elszántság és ez a lángolás újra 

fellobbantotta bennem a Jézus iránti szeretet tüzét. Ma már örülök, hogy úgy döntöttem, követem 

Jézus hívását. Milyen jó is, hogy akkor nem tartottam mindent nyitva magam előtt!“ - Dönts! Make 

a decision! 

 

a go4peace-Team nevében  Meinolf Wacker 


