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(2017 januárjában elhangzott konferencia hanganyagának rövidített, szerkesztett átirata) 

1. rész 

"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szavamat és megnyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." Jel. 3:20. 

Ki áll az ajtón kívül? Az Úr. Pedig az Úr azt mondta, ha ketten vagy hárman együtt vannak az 
Ő nevében, Ő ott van közöttük. Neki belül kellene lenni, nem kívül. És mi az ajtó? Itt nem a 
bűnös szívének ajtajáról van szó, hanem a gyülekezet ajtajáról. Ez a laodiceai gyülekezet 
ajtaja. 

A Jelenések 3:14-20. igeszakasz a laodiceai gyülekezetre vonatkozó prófécia, ami bemutatja 
a gyülekezet állapotát az Úr visszajövetele előtt. 

A Jelenések 2. és 3. fejezeteiben hét gyülekezetről van szó, és közülük négy megmarad az Úr 
visszajöveteléig: Thiatíra, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea. Thiatíra, a Katolikus egyház 
korszaka, a gyülekezet legsötétebb korszakát jelképezi, mert a győztes a hajnalcsillagot 
kapja. A hajnalcsillag akkor jelenik meg, amikor a legsötétebb az éjszaka, amikor még a saját 
kezedet sem látod. Luther a 16. században megkapta a hajnalcsillagot, és Kálvinnal és 
Zwinglivel együtt visszavezették a gyülekezetet Babilonból Jeruzsálembe. 

Szárdisz a protestáns felekezetek. Hogyan mutatkozik be az Úr Szárdisznak? "Ezt mondja az, 
akinél van az isteni hét szellem és a hét csillag" (Jel. 3:1). Az Úr a gyülekezetet mindig a 
legmagasabb mércéhez szabja: a gyülekezet Feje szellemi és mennyei, "akinél van az isteni 
hét szellem és a hét csillag." Thiatírában a gyülekezet súlyos tévelygésben van, de most 
visszatért a helyes alapokhoz. Igaz, hogy az alap helyes, de a gyülekezet még mindig nem 
szellemi és mennyei. Isten ezért támasztotta az anabaptistákat, misztikusokat, pietistákat, 
kvékereket, hogy a gyülekezetet szellemivé és mennyeivé tegyék. 

Filadelfia már szellemi és mennyei. A férfi- és nőtestvérek szeretik egymást. Ez a prófécia a 
19. században Angliában teljesedett be, a 20. században pedig Kínában és Indiában is. 

Laodicea idején az Úr visszajövetele már nagyon közel van. A gyülekezet laodiceai állapota 
fokozatosan jelent meg. Laodicea sem nem hideg, sem nem forró. Itt a nép akarata 
uralkodik. Mindenki, aki Laodiceára tekint, azt mondja, ezek nem mi vagyunk. Senki sem 
hajlandó egy rossz nevet viselni. A helyzet tényleg ennyire rossz? Ezek biztos, hogy nem mi 
vagyunk. Biztosan valaki másra vonatkozik ez. Mi Filadelfia vagyunk. Laodicea valaki más. 

Ma a keresztyének többsége a pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz tartozik. Ezen a 
hétvégén kb. 59 millióan mennek valamilyen gyülekezetbe. Ebből egy bizonyos százalék 



óriásgyülekezetbe (megachurch) megy. Ez olyan, mint amikor egy városban vannak kisboltok, 
és ott van egy nagy bevásárlóközpont is. A kis gyülekezetek kisboltok, az óriásgyülekezet a 
bevásárlóközpont. Ez a jelenség az utóbbi húsz évben jellemző. Ha az Egyesült Államokban 
egy gyülekezetnek több mint 2000 tagja van, az már óriásgyülekezetnek számít. Miért 
mennek oda egyre többen? Emögött egy bizonyos szellemi állapot van. Az elmúlt száz évben 
a főáram a karizmatikus mozgalom volt. 

A Bibliában 1800 prófécia van, ezek közül több ismétlődik. 590 prófécia vonatkozik főbb 
eseményekre, amelyből 570 már beteljesedett, a többi 20 pedig ezután fog beteljesedni, 
vagy már a beteljesedés folyamatában van. Ebből is láthatjuk, hogy a Biblia Isten szava, és 
elérkeztünk az idők végéhez. 

A bibliai próféciáknak két fókuszpontja van: az egyik az Úr Jézus első eljövetele, a másik 
pedig az Úr második eljövetele. Malakiás 3:1. verse: "Íme, elküldöm az én követemet" - ez 
az első eljövetelre utal. Malakiás 3:2. verse: "De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetele 
napját?" - ez a második eljövetelre utal. 

Amilyen Isten földi népének, Izraelnek volt az állapota az Úr első eljövetele előtt, olyan 
lesz Isten mennyei népének, a gyülekezetnek az állapota az Ő második eljövetele előtt. 
Izrael története a gyülekezet története. Nem érthetjük meg Laodicea próféciáját, ha nem 
értjük Malakiás könyvét, amely az Ószövetség utolsó könyve. 

A Babilonból hazatérő 50 ezer zsidó anélkül, hogy erről tudtak volna, Isten akaratát 
teljesítették be, hogy elkészítsék az utat a Messiás első eljöveteléhez. Ugyanez történt a 
gyülekezet történelmében is: Luther, Kálvin és Zwingli hazavezették a gyülekezetet a babiloni 
fogságból. 

A négy evangéliumban ott láthatjuk az írástudókat és a farizeusokat. Honnan származnak? Az 
írástudók a Biblia szakértői! Meg tudták mondani a napkeleti bölcseknek, hogy hol fog 
megszületni a Messiás. A bölcsek nagyon hosszú utat tettek meg, hogy láthassák, de az 
írástudók nem tették meg Jeruzsálemtől Betlehemig azt a csekély 8km-t sem, hogy láthassák 
őt. Jézus az a kő lett, amelyet az építők elvetettek. Csak a kisebbség kisebbsége volt 
felkészülve és fogadta Őt az Ő első eljövetelekor. Vajon ma nem ugyanilyen a gyülekezet 
állapota is? 

Honnan származtak a farizeusok és az írástudók? Ezsdrás idejében kezdődtek. Ezsdrás 
nagyon jól értette az igét, ő volt a legnagyobb írástudó. Hárman voltak felkenve: a király, a 
próféta és a pap. Őket fel kellett kenni. A babiloni fogság idején viszont nem volt felkent 
király, sem pap, mert nem volt templom sem. Voltak viszont próféták és írástudók. Isten 
felkészített egy csoport fiatalt, Ezsdrásékat, akik a legnehezebb körülmények között olvasták 
a bibliát. Ezsdrás, amikor visszatért, két fontos dolgot tett: megékesítette a templomot és 
tanította a népet. Általa hallották az írásokat. 

Az Újszövetségben ez azt jelenti: a gyülekezetet az érettség fele vinni. Efézus 5:26 "hogy azt 
megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által." Ez két dolgot jelent: az egyik a 
logosz, a másik a rhéma: az igazság szava és az élet szava. 



A papok szüntelenül közeledtek Istenhez, állandóan az Ő jelenlétében kellett lenniük és 
világosságot kellett kapniuk Tőle, nem csak fejben lévő ismeretet! A Babilonból visszatérő 
írástudók papok is voltak. 

Malakiás 2:7. "Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, 
mivel a Seregek Urának követe ő." 

Malakiás 4:2. "És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja." 

Malakiás könyvétől az Úr első eljöveteléig 400 év telt el. Ez alatt a 400 év alatt az írástudók 
szétváltak a papoktól. Az írástudók fokozatosan megváltoztak és már csak fejben lévő 
ismerettel rendelkeztek. Nem párosult hozzá az isteni világosság és kijelentés. Tudják, 
hogyan kell magyarázni az írásokat, és helyenként kimagyarázzák, félremagyarázzák. 

A Malakiás könyvében Isten szólt, és a nép is szólt. Isten megmagyarázza a körülményeket, 
és mi is megmagyarázzuk. Ő azt mondja, "Szerettelek titeket" (Mal. 1:2), de mi a 
körülményeinkre nézünk, és azt mondjuk, nem szeret minket. Ez Laodicea. A te 
magyarázatod más, mint Istené. Ahogyan te látod a dolgokat más, mint ahogyan Isten látja. 
Amikor Isten szól, és az ember is szól, létrejön a bibliamagyarázat. Olvasod, de csak az 
értelmeddel érted és magyarázod. 

Mi kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy vallás? Először is teológiai alapokra van szükség, aztán kell 
egy hely, kellenek papok, és kellenek a hívek. Ha mindez megvan, akkor létrejön a vallás. 
Mikor jött létre a Judaizmus, mint vallás? Amikor az Úr Jézus megszületett, a Judaizmussal 
kellett szembenéznie. A Judaizmus ez alatt a 400 év alatt jött létre. 

A tradíció úgy jön létre, hogy valaki megmagyarázza a Bibliát. Jézus idejében, az írástudók 
magyarázták az írásokat. Amikor ők mondtak valamit, akkor a farizeusok rögtön meg is 
cselekedték. A farizeusok engedelmeskedtek az írásoknak és hozzátették a hagyományaikat. 
Isten csak az alapelvet fektette le a szombatra vonatkozóan, de ők hozzátették a maguk 
hagyományait, kidolgozták a részleteket, hogy mi mindent nem szabad tenni szombat napon. 
Mai nyelvezettel, a Biblia nem tévedhet, de az emberek bibliaértelmezése bizony lehet 
téves. 

Amikor autóval utazol, követed a GPS vezetését, de a térképet is ismerned kell, különben a 
szántáson fogsz kikötni. A Biblia olyan, mint a térkép. Miközben figyelsz a Szent Szellem 
hangjára és követed a Szent Szellem vezetését, a Bibliát is ismerned és olvasnod kell. A 
kettőnek kéz a kézben kell haladnia. Amikor Isten szól, ez a mi navigációs rendszerünk. 
Amikor olvasod a Bibliát, kérned kell az Urat, hogy "Uram, nem értem, magyarázd meg 
nekem, adj nekem világosságot." 

Sokat köszönhetünk Kálvinnak, Wesley-nek, Darby-nak, Watchman Nee-nek, stb. de nem az 
ő hangjukat kell követnünk. Amikor Krisztus szól, a gyülekezet is szól: ez a vallás. Hagyd, hogy 
a Biblia magyarázza meg a Bibliát! Amikor Isten szól: ez a Biblia. Amikor az emberek szólnak: 
ez a bibliamagyarázat. Mikor válik vallássá? Amikor azt gondolod, az emberek 
bibliamagyarázata egyenértékű a Bibliával. 



Malakiás 1:6 "A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én 
tisztességem? És ha én Úr vagyok, hol az én félelmem? És ti ezt mondjátok: Mivel utáljuk a 
te nevedet?" 

Mi Laodicea? Milyen a gyülekezet állapota? Látjátok, amikor Isten szólt, akkor ők is szóltak. 
Az emberek nagyon merészek. Ők jobban tudják. Ők a teológusok, a szakértők! 

Elmondtuk, hogyan alakult ki a Judaizmus. Most nézzük meg a keresztyénséget. Az első 
rendszeres teológiát Kálvin dolgozta ki (The Institutes of the Christian Religion). A katolikus 
egyház csak ezt követően dolgozta ki saját teológiáját, amihez hozzá tette a tradíciókat is. Azt 
mondhatjuk, hogy a keresztyénség teológiája a reformáció után alakult ki. A 19. században 
pedig megszületett egy másik rendszeres teológia: a korszakos teológia (dispensationalism), 
vagy más néven "testvérek teológiája" (brethren theology). 

Az Úr első eljövetelét megelőzően a Judaizmusnak két formája volt, az egyik a templom 
szerinti, a másik a zsinagóga szerinti. A templom szerinti Judaizmust a szertartások 
jellemezték. A zsinagóga szerinti Judaizmusban viszont nem volt meg ez a szertartásosság; a 
két legfontosabb dolog a írások olvasása és az imádkozás volt. Az Úr második eljövetele előtt 
ugyanez a két forma megtalálható a keresztyénségben is: a templom modellje szerinti 
felekezetek, pl. lutheránusok, presbiteriánusok, metodisták, stb. Mindenki egy 
meghatározott istentiszteleti rendet, programot követ. Ez a templom szerinti modell. A 
zsinagóga szerinti modellt követik pl. a baptisták és a pünkösdi, karizmatikus gyülekezetek is. 
Nincsenek, vagy alig vannak rituálék, ők a Bibliára és az Istennel való közösségre 
összpontosítanak. Láthatjuk tehát, hogy az Úr második eljövetele előtt megszületett a 
keresztyénség mint vallás. 

 

2. rész 

"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szavamat és megnyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." Jel. 3:20. 

Ez az ajtó nem a bűnös szívének az ajtaja. Itt a gyülekezet ajtajáról van szó. Ebből az 
igeversből megtudjuk, hogy az Úr áll az ajtón kívül. A gyülekezet középpontja Krisztus 
kellene, hogy legyen. Ha valaki az ajtón kívül van, akkor Ő biztos, hogy nem a középpontban 
van. Amikor Eszter könyvét tanulmányozzuk, megtudhatjuk, hogy Hámán volt a palotán 
belül, Márdokeus pedig a palotán kívül. Az volt belül, akinek kívül kellett volna lenni, és az 
volt kívül, akinek belül kellett volna lenni. Ki tehát a középpont? Hámán a hústestet jelképezi, 
tehát a hústest lett a középpontunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk megmentve. A 
Szent Szellem bennünk van, de épp úgy, mint Márdokeus, a palotán kívül, az ajtón kívül van. 
Nem mondhatjuk, hogy nincs ott. Nem mondhatjuk, hogy nincs bennünk Szent Szellem, de 
nem a Szent Szellem hangja van ott, hanem a mi véleményünk. 

Laodicea azt jelenti: mindenkinek a véleménye. Ha Filadelfiát tanulmányozzuk, tudjuk, hogy 
Filadelfia a Szent Szellem akarata, Filadelfia Isten útja, azaz hogy szeressük egymást. Akkor 
felmerül a kérdés: ha a Szent Szellem bennünk lakik, akkor Ő kellene, hogy a trónon legyen. 
De nem. A hústest van a trónon. Krisztus kellene, hogy a gyülekezet középpontja legyen. Az 



Úr visszajövetele előtt viszont milyen a gyülekezet állapota? Megdöbbenünk. Mert ha a 
gyülekezet Krisztus teste, és ha Krisztus a gyülekezet Feje, akkor természetesen Ő kellene, 
hogy a középpontban legyen. De a probléma a következő: ha Ő a középpont, akkor mégis 
hogy lehet, hogy az ajtón kívül van? Ki van a gyülekezet ajtaján kívül? Ez egy nagyon fontos 
kérdés. Milyen gyülekezet a laodiceai gyülekezet? A laodiceai gyülekezetről szóló próféciából 
bizonyos leckéket tanulhatunk meg. 

Gyakran említjük, hogy az Úr hamarosan visszajön. Hamarosan elkezdődik a Bárány 
menyegzője. Ővele ülhetünk a vacsoraasztalnál. Akkor természetesen a Bárány lesz a 
középpont. De tegyük fel a kérdést: az Úr visszajövetele előtt milyen a gyülekezet állapota? A 
Jelenések 2. és 3. részéből megtudhatjuk, hogy a hét gyülekezet közül négy megmarad az Úr 
visszajöveteléig: Thiatíra, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea. Kronológiai sorrend szerint 
Laodicea az utolsó. Tehát ma a gyülekezet állapota Laodicea. 

Az Úr megjövendölte a gyülekezet állapotát: Ő az ajtón kívül áll. Már nem Ő a középpont. 
Nem a Szent Szellem akarata van a középpontban. A mi akaratunk van a középpontban. A 
gyülekezet bennünket helyezett a középpontba. Hétvégére elfáradunk, mert egész héten 
sokat dolgoztunk, ezért hétvégén pihennünk és kikapcsolódnunk kell. És itt már nem az a 
kérdés, hogy az Úrnak mire van szüksége, hanem az a kérdés, hogy nekem mire van 
szükségem. Élvezzük a zenét és olyan, mintha együtt ünnepelnénk, de valaki kopog az ajtón 
és be akar jönni. "Vele vacsorálok és Ő énvelem, egy asztalnál." 

Mi Laodicea? Jól tudják magukat érezni az Úr nélkül. Azt gondolják, ha valamilyen hasznuk, 
áldásuk származik az istentiszteletből - az Úr nélkül - az már elég. Ha kapsz valamilyen áldást, 
az már elég. Krisztus nélkül is tudják gyakorolni az összejöveteleket. Tudják, hogyan kell az 
összejövetelt tartani, és tanítják a Bibliát. De az Úr kopog az ajtón kívül. Ő akarja elfoglalni a 
szívünket. 

A Krisztus, akiről beszélnek, tárgyiasított Krisztus. Van róla ismeretünk. Hol kell a Krisztusnak 
megszületni? Mikeás 5:2 szerint Betlehemben. A napkeleti bölcsek nagyon hosszú utat tettek 
meg, de Heródesnek fogalma sem volt, hol kell Krisztusnak megszületnie. Az írástudók 
tudták, az értelmükkel - de nem volt személyes megtapasztalásuk vele. A bölcsek viszont 
meglátták az Úr arcát, és tömjént, aranyat és mirhát ajándékoztak neki. Aki már igazán 
találkozott az Úrral, az a legjobbat ajánlja fel neki. A bölcsek számára Krisztus belső 
megtapasztalássá vált, nem pedig az ajtón kívül volt. Krisztus belső valóság kell, hogy legyen 
számunkra, nem az ajtón kívül kell állnia. De sajnálatos módon, az Úr visszajövetele előtt a 
gyülekezet tele van ismerettel. Értjük a teológiát. Vannak, akik teológiai szemináriumot is 
elvégeznek. Tehát ismerjük Krisztust az értelmünkkel, de vajon mennyi a személyes, 
tapasztalati ismeretünk Vele? Krisztus kopog az ajtón kívül. 

Ahhoz, hogy igazán megértsük a Laodicea felőli próféciát, meg kell értenünk Malakiás 
könyvét. Malakiás könyve az utolsó ószövetségi könyv és a zsidóknak íródott. Beszéltünk 
arról, hogyan alakult ki a Judaizmus, mint vallás. Ahhoz, hogy létrejöjjön egy vallás, hitelvi 
alapokra van szükség. Korábban csak a Biblia volt ott a számunkra. A Biblia élő. De most az 
írástudók elkezdik magyarázni a Bibliát. Most már van Biblia, és van bibliamagyarázat is. Erről 
beszélt az Úr, amikor azt mondta: "az emberek hagyományai". Ha a Bibliához hozzátesszük a 
hagyományokat, a mai értelmezés szerint ezt teológiának nevezik. Az Úr első eljövetele előtt, 
Malakiás idejét követően, egy folyamat eredményeként megszületett a Judaizmus.  Malakiás 



könyvében Isten szól, de a nép is szól. Amikor Isten szól, ez a Biblia, amikor az ember szól, ez 
a bibliamagyarázat. Nemcsak Isten szól, hanem az ember is szól. Tehát hogyan alakult ki a 
Judaizmus mint vallás? Van templomuk, vannak papok, vannak hívek és vannak hitelvi alapok 
is, azaz teológia. De ne feledjük, testvérek, amilyen Isten földi népének az állapota volt az Úr 
első eljövetele előtt, olyan lesz Isten mennyei népének az állapota az Úr második eljövetele 
előtt. 

Kálvin megalkotta az első rendszeres teológiát, amivel az evangéliumot próbálta megvédeni. 
Nemcsak bibliatudós akart lenni, hanem bizonyítani akarta, hogy mit miért hiszünk. Megvan 
a teológiai alap, van gyülekezési hely, vannak gyülekezeti munkások és vannak hívek is. 
Megszületett tehát a keresztyénség mint vallás. Aztán a 19. században a testvérgyülekezeti 
mozgalomhoz kapcsolódóan megszületett egy másik rendszeres teológia, a korszakos 
teológia (dispensationalism). A keresztyénségben így most már két rendszeres teológia is 
van. 

Szárdisz a protestáns felekezetek. Szárdisz helyes alapokra lett helyezve, és emberi 
szemszögből nézve a gyülekezet lehet helyes vagy helytelen. De a korrekt gyülekezet még 
halott gyülekezet. Isten nincs megelégedve Szárdisszal, mert Isten szemszögéből a 
gyülekezet mennyei és szellemi kell, hogy legyen. Amikor a gyülekezet a világgal házasodik, 
akkor már nem mennyei. A világ felé háttal kell állnunk. Amikor a gyülekezet a világnak hátat 
fordít, mennyei talajra kerül. 

Isten Szárdiszt nem találja teljesnek, de el akarja juttatni a teljességre. Ezért Isten folytatja az 
Ő munkáját, és anabaptistákat, pietistákat és kvékereket támaszt, hogy a gyülekezetet 
szellemivé és mennyeivé tegyék. 1727-ben Németországban a pietista Zinzendorfon 
keresztül ébredést támaszt, a morva ébredést, akik 24 órás imaláncba kezdenek. Ez az 
imalánc 100 éven át tartott. Testvérek, ha egy imalánc 100 éven át tart, az csak a Szent 
Szellem munkája lehet. A 18. század második felében Isten Angliában John Wesley által 
támaszt ébredést, a 19. század elején pedig Észak-Amerikában, New Jerseyben, a pietista 
Theodore Frelinghuysen által. 

Isten tovább folytatja az Ő munkáját, és a 19. század első felében Észak-Amerikában támaszt 
egy második ébredést is. Ma az Egyesült Államokban a második legnagyobb gyülekezet a Déli 
Baptista. Miért? Ők a második nagy ébredésnek köszönhetik létezésüket. Innen származik pl. 
Billy Graham is. Az anbaptisták nagyon sok könnyet ejtettek, de nem hiába. 

Ezt a második ébredést három dolog jellemzi. Az első, az Úr visszajövetele várásának újra 
éledése. A második, Krisztus teste egységének felismerése. Amiért a mi Urunk imádkozott, 
"hogy mindnyájan egyek legyenek", azt most kezdik felismerni, hogy nem szakadhatunk szét, 
szeretnünk kell egymást. Ez a világosság Skóciából indult, és onnan jutott az Egyesült 
Államokba. Ez volt az egység mozgalom (Oneness movement). A második nagy ébredés 
harmadik jellemvonása pedig a szentségre való törekvés. A megszentelődés fontosságát 
hangsúlyozták. Habár a bűn még ott van és a hústest is ott van, legyőzheted és élhetsz szent 
életet, az élet Szellemének ereje által. Ennek a szentség mozgalomnak a folytatása Angilában 
a Keswick mozgalom (Higher Life movement). Isten Európában ugyanazt végzi, mint Észak-
Amerikában. 



Mi az ébredés? Halálból való feltámadás. Mi Isten célja? Filadelfia, ahol a testvérek szeretik 
egymást. 1827-ben, a 100 éve tartó imalánc eredményeként megszületett a 
testvérmozgalom (Brethren movement). Az 1727-es morva ébredés misszionáriusai a világ 
szinte minden részére eljutottak. Például, Karl Gützlaff már Hudson Taylor előtt eljutott 
Kínába és a Távol-Keletre, hogy elvigye oda az evangéliumot. 

Hogyan bontakozott ki a pünkösdi mozgalom? Említettük a szentség mozgalmat (Holiness 
movement), melynek folytatásaként az emberek a Szent Szellemmel való betöltekezést 
keresték. Ahol bűn van, oda nem száll le a kenet. Ha betöltekeztél Szent Szellemmel, akkor 
ennek látható jele a nyelveken szólás. A pünkösdi mozgalomban az a probléma, hogy 
Krisztuson kívül keresik a dolgokat. Tekintetüket az Adományozóról magukra az ajándékokra 
fordították: nyelveken szólás, csodatévő erők stb. A kilenc ajándék között Pál ezeket a 
csodálatos ajándékokat a felsorolásban a végére hagyta (1Kor. 12:8-10). A hústest szereti a 
csodálatos dolgokat. Szeret dicsekedni azzal, hogy nekem van valami, ami neked nincs. 
Azonban a gyülekezetnek a középpontja Krisztus kell, hogy legyen, de most az ajándékok 
vannak a középpontban. Krisztuson kívül keresik a dolgokat. A gyülekezetnek nagyon sok 
ajándéka van, de ezek elfoglalták az Ő helyét. Az Úr az ajtón kívülre szorult és ott kopogtat. 
Be akar jönni, hogy együtt vacsorázzunk Ővele. 

A karizmatikus mozgalom különös mód minden felekezetbe bejutott, még a katolikus 
egyházba is! Nem elég csak a Szent Szellem vezetése, hanem szükség van Isten szavára is. 
Nem elég a GPS, szükség van térképre is, különben a szántáson fogsz kikötni. Egyrészt 
szükséges a Szent Szellem vezetésére figyelni, másrészt olvasnod kell Isten igéjét, mert az a 
térkép számodra, különben eltévedsz. 

Malakiás könyvében, amikor az Úr szólt, az emberek is beszéltek. Honnan tudjuk, hogy ez 
Laodicea? Amikor Isten mond valamit, az emberek mást mondanak, mert ők a professzorok. 
"Gazdag vagyok." Ez Laodicea, a nép akarata. 

Az Úr első eljövetelét nem sokan várták. Sőt, nagyon kevesen. Ezek voltak József és Mária, 
Zakariás és Erzsébet, Simeon és Anna, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, Bemerítő János és a 
tanítványok. Ma is így van. Az Úr második eljövetele előtt Ő az ajtón kívül áll. Isten nem 
változtatta meg eredeti tervét, sohasem hagyta el eredeti célját. Az Úrnak egy dolog van a 
szívén: Filadelfia, ahol a testvérek befogadják és szeretik egymást. A többi három 
gyülekezetnek meg kell térnie. A gyülekezetnek a Fejet kell megragadni, magába foglalni és 
felemelni. 

"Légy buzgó és térj meg [változtasd meg a bensődet - a régi gondolkozásmódodat, bünös 
viselkedésedet – keresd Isten akaratát]" (Jel. 3:19, angolból, Amplified Bible). 

Ne légy tovább langyos. Az Urat csak egy dolog érdekli. Mit mond az Úr a Zakariás 8:2-ben? 

"Ezt mondja a Seregeknek Ura:  Féltékeny vagyok Sionra nagy féltékenységgel [azt 
követelem, ami jogosan és egyedül csak az enyém], és féltékeny vagyok rá nagy haraggal 
[ellenségei ellen]." (angolból, Amplified Bible) 

Mit jelent langyosnak lenni? Téged a nyelvek érdekelnek, az erő megnyilvánulása, a 
prófétálás, a szent nevetés érdekel. Térj meg! A szívednek fel kell forrósodnia, annyira, 



amennyire az Úr szíve forró. Az Úrnak csak egy dolog van a szívén: ez Filadelfia. Légy buzgó 
az Úr bizonyságáért, Sionért és Jeruzsálemért. 

"Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő 
igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl" (Ézs. 62:1). 

Meg kell térnünk. De az Úr azt ígérte, aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és együtt 
vacsorázok azzal. Mi a gyülekezet? A gyülekezet mutatja be, hogy Krisztus a középpont! 
Boldogok tudunk lenni az Úr nélkül. Boldogok vagyunk, ha pünkösdi megtapasztalásban van 
részünk, és azt mondjuk, ez az Úrtól van. Amikor az Úr mond valamit, mi mást mondunk. 
Megvan a magunk bibliamagyarázata. Legyen az Úr irgalmas hozzánk. 

Legyen ez figyelmeztetés a számunkra. Az Úr sohasem hagyta el eredeti célját. Thiatíra, 
Szárdisz, Filadelfia és Laodicea, de az Úr szíve csak Filadelfia felé hajlik. Láthatjuk tehát, hogy 
a gyülekezet történelmében hogyan teljesedett be a Laodicea felőli prófécia. Vigyázzunk, ne 
gondoljuk azt, hogy mindenki más Laodicea, csak mi nem. Filadelfia az utunk, de sohasem 
válhat a címkénkké. Az Úr nyissa meg a szemünket. 

"Akkor tanakodtak egymással azok, akik félték az Urat, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és 
egy emlékkönyv iraték Ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét" (Mal. 
3:16). 

Amikor megtörjük a kenyeret, megemlékezünk az Úrról. Ő is megemlékezik azokról, aki 
becsülik az Ő nevét. 

Imádkozzunk. 
"Urunk, Rád tekintünk és imádkozunk a te bizonyságodért. Köszönjük mindazt, amit Te tettél. 
Kérjük, hogy mindannyian buzgók legyünk a te szavadért, a te bizonyságodért, azért az egy 
dologért, ami a te szíveden van, Sionért és Jeruzsálemért. Adj nekünk kegyelmet, hogy egyek 
legyünk feléd, Jézus győztes nevében kérünk. Ámen." 

  

Ajánlott irodalom a témához 

Watchman Nee: A gyülekezetek - bukás és visszatérés 

Watchman Nee: A laodiceai gyülekezet 

G.H.Lang: Kérdezd csak meg az előző nemzedéket (egyháztörténeti zsákutcák) 

Lance Lambert: Tanulságok a gyülekezet történelméből 

T. Austin-Sparks: Betánia - az Úr gondolata Gyülekezete számára 
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