


LÁNGOS



Olyan lett Efraim,  
mint a meg nem fordított lángos. 

Hóseás 7:8



Efraim a népek közé keveredett. Olyan 
lett Efraim, mint a meg nem fordított 
lángos. Idegenek emésztik erejét, de ő 
nem veszi észre. Ősz haja fehérlik már, 
de ő nem veszi észre. Izráel ellen saját 

gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg 
Istenükhöz, az ÚRhoz, és ezek ellenére 

sem keresték őt. 
                 

Hóseás 7:8-10



Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb! 
Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak. Akármerre 
járnak, hálót feszítek ki eléjük. Elfogom őket, mint az 

égi madarakat, megfogom őket, amint hallom 
sereglésüket. Jaj nekik, mert elhagytak engem! 
Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem! Én 

megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. 
Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak 

jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a 
must hiánya miatt, elfordulnak tőlem. Én neveltem 
őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak 

rólam. Megtérnek, de nem a Felségeshez, olyanok, mint 
a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, 
szitkozódó nyelvük miatt: így lesznek csúffá 

Egyiptomban. 
            

Hóseás 7:11-16



A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a 
hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: 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. Mivel ezt mondod: Gazdag 
vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem 
tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak 

és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított 
aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne 

lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy 
bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és 

megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, 
és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, 

annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint 
ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. 

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! 

Jelenések 3:14-22



Efraim a népek közé keveredett. Olyan 
lett Efraim, mint a meg nem fordított 
lángos. Idegenek emésztik erejét, de ő 
nem veszi észre. Ősz haja fehérlik már, 
de ő nem veszi észre. Izráel ellen saját 

gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg 
Istenükhöz, az ÚRhoz, és ezek ellenére 

sem keresték őt. 
                 

Hóseás 7:8-10



Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon 
erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az 
ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.  
De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, 

szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. 

Ézsaiás 40:29



De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az 

erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a 
Krisztus ereje lakozzék bennem. 

2 Korinthus 12:9



De megalázza magát népem, amelyet az én 
nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik 

az én orcámat, és megtérnek gonosz 
utaikról, én is meghallgatom a mennyből, 
megbocsátom vétküket, és meggyógyítom 

országukat. 
2 Krónika 7:14



Nem az egészségeseknek van szükségük 
orvosra, hanem a betegeknek.  

Nem azért jöttem, hogy az igazakat 
hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. 

Lukács 5:31-32



Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet 
kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, 

és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg 
soha. 

János 6:35




