
 

 

 

      

 
 (Ézs 60,2) 

 

 Bátor vagyok, amikor ismét hozzá nyúlok ehhez az igéhez? Nagyon örülnék annak, ha valaki 

emlékezne arra, hogy miért is fontos ez az igevers számomra. Bátran jöjjön hozzám az, aki tudja a 

választ. 

 Volt olyan év, amikor átugrottam fölötte, és kerestem egy másikat helyette. Félek tőle, mint a 

tükörtől, vagy a mérlegtől. Mást mutathat, mint amit szeretnék, vagy úgy érzem, hogy torzít. És ez nem 

csupán az én félelmem, hanem minden olyan emberé, aki szembe szeretne, vagy szembe mer nézni 

önmagával. 

 Isten szeretete által olyannak teremtett minket, aki fényben, tisztaságban és ragyogásban 

járhatna. A téli hónapokban a fényből nagyon keveset kapunk, és szinte élvezzük, ahogy hosszabbodnak 

a nappalok. Nem hiszem, hogy egyeseknek több sötétségre lenne igénye. Bár gyakran érzem azt, hogy a 

sarkából kifordult világnak elég speciálisak lettek az igényei. Isten gyermekei viszont vágyakozzanak a 

fényre, az Úr dicsőségére.  

 Igehirdetési igénkben a ragyogó arcú Mózesről hallhattunk, akit Isten közelsége feltöltött azzal a 

ragyogással, amit képtelenek a többiek a szemükkel elbírni. Le kell takarni Mózes arcát, hogy a 

közelében élni lehessen. Sok-sok kérdés merül fel bennem. Többek közt az is, hogy mennyi időt töltünk 

Isten közelében, mennyit vagyunk Istennel a Szentírás segítségével? Mert egyenesen arányos a rajtunk 

látható áldásos dicsősége is. Csodálatos bíztatás a tény, hogy vannak olyanok, akiken látszik az Istennel 

eltöltött idő. Szavakban, tettekben, az emberi élet összetett küldetésében. Nagyon jó az ilyen emberek 

közelében lenni, megnyugvásra találni velük és mellettük.  

 A mai világ egyes tagjait – a kor új jelzőjével – „energiavámpír”-nak nevezik. Ő az az 

embertípus, aki leszívja az embertársának erejét. Olyan, mint egy zárlatos elemnek a foglalata. 

Látszólag minden rendben, de mégsem nyújt segítséget. Nagyon sok ilyen ember él körülöttünk, és 

gyakran érzem azt, hogy az Isten dicsőségét hordozók alig láthatóak, sőt hátrányos kisebbségben 

vannak.  

 Nem szeretnék szociológia felméréseket végezni, de az előző következtetésből hiányzik egy 

nagyon fontos tényező. Mi is az? Az a nagy többség, aki talán még nem tudja megfogalmazni, de 



vágyódik a békességet adó fény után. Hogy az a fény Istentől jön, az még rejtve van, de valami 

rendkívüli csodálatos érzés megtapasztalni az „erejét”! 

 Kedves Testvérem! Azért írtam le ezeket a gondolatokat, hogy érezd te is azt, amiről talán régóta 

megfeledkeztél. Mindazok az apró tettek és cselekedetek, amiket teszel, Istenről tesz bizonyságot. Egy 

láthatatlan „jel” van fölötted, amit a képzőművészetből glóriának ismerünk. Hidd el, hogy ott van és 

látható! Lehetséges azonban, hogy igényel egy kis karbantartást, portörlést, csiszolást, de utána ismét 

vakítóan leszel képes ragyogni. Ragyogjunk! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 
 

Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem 

szövetséget veled és Izráellel! Mózes negyven nap és negyven éjjel 

volt ott az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírta a 

táblákra a szövetség igéit, a tíz igét. Azután lejött Mózes a Sínai-

hegyről. A bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött 

a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre 

sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izráel fiai 

meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel 

menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a 

közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt 

velük. Azután közel mentek hozzá Izráel fiai is mind, ő pedig 

megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott neki a 

Sínai-hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplet tett Mózes az 

arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen 

vele, levette a leplet kijöveteléig. Azután kijött, és elmondta Izráel 

fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izráel fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, 

ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. 

 (2Móz 34,27-35) 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy 

magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, 

mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, 

és ezt mondta Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat: egyet 

neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és 

hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!” Amikor 

a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, 

megérintette őket, és így szólt hozzájuk: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor föltekintettek, senkit sem 

láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: „Senkinek se 

mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül.”     

                                                  (Mt 17, 1-9) 

 

 
(Mk 11,24) 

A hit nem önmagából él. Lényege szerint elfordulás önmagunktól, és teljes odafordulás a hatalmas 

Istenhez. A hit maga nem más, mint imádság. Az adja igazi erejét, ha merünk mástól erőt kérni. Ha fel 

merjük vállalni erőtlenségünket. Egészen le kell tennünk arról, hogy saját cselekedeteinkkel bármit is 

magunktól elvégezhetnénk. Ha képesek vagyunk ennyire ráhagyatkozni az Úrra, akkor csendül igazán 

szívünk mélyéből az ima. Akkor, ha semmi más reményünk nincs, csak az, akihez könyörgünk. 

Teljesen rá kell bíznunk magunkat az Ő hatalmára. Ha erre képesek vagyunk, akkor eltűnik minden 

kétség a szívünkből. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten hallja imádságunkat, és javunkra fog tenni 

mindent. Sőt, már azelőtt megadja mindazt, amire szükségünk lehet, hogy kérni tudnánk. Mielőtt 

szólnánk, már döntött is az ügyünkben, méghozzá úgy, hogy megáldja életünket. Vajon tudunk-e így 

gondolni az imádkozásra? Aszerint, hogy Isten jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi magunk. 

Ezzel a reménységgel a szívünkben csodálatos kinccsé válhat az ima. 
Forrás: https://velunkazisten.hu/napi ige 

 

      

    HHiittookkttaattááss      

        GGyyüülleekkeezzeettii  hháázzbbaann  – hétfő 17 óra. 

        IIsskkoolláákkbbaann  – órarend szerint..  

          Az iskolai hitoktatást 1 főállású hitoktató és 3 óraadó végzi 

     13 iskolában, 53 órában.  

       KKoonnffiirrmmáácciióórraa  ffeellkkéésszzííttőő  ookkttaattááss  – minden hónap második hétvégéjén  

     – péntek késő délutántól szombat estig – a gyülekezeti házban. 

       GGyyüülleekkeezzeettii  bbiibblliiaaóórraa  – szerdai napokon 10 órakor. 

     HHáázzaassssáágg  hheettee – febr. 10-17. A febr. 17-i istentisztelet keretében áldásban  

     részesülnek a házaspárok és az özvegyek. 

    CCssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleett  – febr. 17-én. Az istentiszteletet követően közös farsangi 

     ebéd. Külön díjban részesülnek az ebédre beöltözött farsangolók. 

     Süteményeket szívesen fogadunk. 

    

https://velunkazisten.hu/napi


      

 

 

 

 

 

Megmutattad szeretett Fiad dicsőségét, és akarod, hogy Őt hallgassuk,  

mert benne gyönyörködöl. 

Kérünk, világosítsd meg szívünket Igéddel és Szentlelkeddel, 

hogy bizodalmunkat egyedül az Ő érdemébe vessük, és így bejussunk abba a dicsőségbe,  

amelyet megláttattál a megdicsőülés hegyén Őrajta,  

aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.  

Ámen. 
 

(Evangélikus Liturgia – vízkereszt utolsó vasárnapjának imája) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


