
A szomorú Laodiceai állapot! 

 
”Az utolsó időkben nehéz idők állnak be, mert lesznek 

az emberek magukat szeretők….,  akiknél megvan a 

kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” 

/2Tim 3:1-2, 5/ 

„A Laodiceai üzenet mindazokra alkalmazható, akiknek 

nagy világosságuk és sok kedvező lehetőségük volt, de 

nem becsülték meg ezeket… Milyen éles fényben mutatja 

be a Laodiceai üzenet azokat, akik azt gondolják, hogy 

minden igazságot ismernek, büszkék az Isten Igéjében való jártasságukra, miközben 

annak megszentelő erejét nem tapasztalták az életükben.  

Isten szeretetének lángja nincs a szívükben, márpedig éppen ez a bizonyos buzgó 

szeretet az, ami a gyülekezetet a világ világosságává teszi! A legnagyobb 

erőfeszítéseket teheted, a legjobb igyekezetet tanúsíthatod misszió szolgálatodban, 

mégis, ha ezt megrontja az önzés, ha erősen érződik benne az „én”, akkor Isten 

szemében az semmi, megfertőztetett romlott áldozatnak minősül!  

Ha a szívnek ajtaja nincs megnyitva Krisztus előtt, ha nem az Ő jelenléte tölti be a 

lélek templomát, ha nem az Ő Isteni tulajdonságai hatnak át minden cselekedetet, 

akkor a mennyei mérlegen híjával találtatsz!  De sokan nem látják a dolgot a maga 

valóságában, nem látják, hogy abból a szellemből, amely belőlük árad, hiányzik 

Krisztus szelídsége, és együtt érző szívélyessége, hiányzik a szeretet, amely egyedül 

tehetné őket a mennyei világosság közvetítőivé!” /E.G.W. Review and Herald, 

1902.03.11. Preach in Regions beyond./   

A szomorú Laodiceai állapot! Krisztus nevében Krisztus nélkül élni és ráadásul 

ezt nem tudni, nem látni, sőt dicsekedni a vélt lelki gazdagsággal, - rosszabb, 

veszélyesebb állapot, mint az Istentagadás vagy a hitetlenség, mind az egyén saját 

üdvössége, mind pedig a másokra gyakorolt befolyás tekintetében. Reménytelenebb, 

nehezebben gyógyítható betegség, mint a nyílt lázadás vagy szembeszegülés.  

„A félszívű keresztények rosszabbak, mint a hitetlenek, mert megtévesztő hitvallásuk 

és semleges álláspontjuk sokakat félrevezetnek. A hitetlen ember annak mutatja 

magát, aki! A langyos keresztények viszont, sem nem jó világiak, sem nem jó 

keresztények. Sátán olyan munkára tudja felhasználni őket, amelyre senki mást nem 

tudna olyan jól használni, mint őket. Rosszabb állapotban vannak, mint azok, akik 

halottak törvényszegéseikben és bűneikben. Hallják az Igét, de nem alkalmazzák 

önmagukra, hanem maguk helyett mindig másokra!” /E.G.White: 163/a sz. kézirat, 

44 sz. levél,1898./ 
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