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1Móz 9:12-16 Isten ezt mondta: Ez a jele a szövetségnek, melyet 
én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat 
között, mely ti veletek van: Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s 
ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És lészen, 
hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a 
felhőben. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én 
közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; 
és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére. Azért 
legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem 
az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő 
állat között, mely a földön van.  

 

FELHŐRE ÍRT ISTENÍV 

Drága Testvérek! 

Elindult és folytatódik az egyházi esztendő ünnepes évadja. Most a 
vízkereszt utáni vasárnapokat rójuk, de nem sokáig, mert három 
hét múlva indul a nagyböjti visszaszámlálás Hetvened 
vasárnapjával. 

Sebaj, ha kevés a vízkeresztutáni vasárnapok száma, akkor tudjuk, 
hogy több lesz a Szentháromság ünnepe utániaké és azt is tudjuk, 
hogy korábban lesz Nagypéntek és Föltámadás ünnepe. 

Az egyházi év, vagyis az üdvtörténet 2021-es – most hadd 
mondjam így: turista ösvényén két jelzésre tereli mai igén a 
figyelmet. Az egyik a felhő, a másik a szivárvány. 

210110  Lk 2,41-52  Róm 12,1-5  1Móz 9,12-16  
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Milyen áldás erdei túrákon az ágakra, sziklaoldalakra festett 
útbaigazító jelzés! Gyülekezetünk nagyon szeret kirándulni. 
Meghatott a szilveszteri, oratio oecumenikában a gyermekhangon 
kimondott hálaadás a bakancsos istentiszteletekért. A legutóbbi 
alkalommal József és Kornélia testvérék állította kereszthez 
vezettek a jelek és a lépések.  

Most induljunk el a  

FELHŐ ÉS AZ ISTENÍV TURISTAJELZÉSEKEN! 

Figyeljünk éberen, mert bozótos, figyelmet elterelő világunkban 
könnyen eltévedhetünk! Keresd a felhőt és az Istenívet!  

 

A FELHŐ 

 

Nem is gondolnánk, hogy a Bibliában, vagyis jobban fogalmazva 
az üdvtörténetben milyen nagy szerepet játszik a felhő, mint 
szimbólum, mint jelképes jelenség. 

Noénak - mai igénk szerint - a Teremtő és megbékélő Isten a 
felhőre ír szivárványt. Évszázadokkal később Mózesnek kőtáblára 
törvényt tízparancsolatot vés, mikor ismét ott a felhő, mely a 
természetben óv a gyilkos sugárzástól, de ott a Sinain óvta Mózest 
és a hamis népet az igaz Isten perzselő ítéletétől. 

2Móz 20:21 Távol állt azért a nép, Mózes pedig közelebb ment a 
felhőhöz, melyben az Isten volt. 

A felhő többek között az Úr Jézus Krisztus működésekor is 
jelentős szerepet játszott. Tehát a krisztológiában is 
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Gondoljunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésére, mikor a 
fellegeből szólt az isteni hang: Ez az én szeretett Fiam, Őt 
hallgassátok és hasonló módon figyeljünk a megdicsőülés hegyére, 
ahol a szózat hasonló, de az üzenet Mózes és Illés megjelenésével 
teljesen Bibliai, szoterologiai, vagyis a megváltással kapcsolatos! 

De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a mennyekbe emelkedő 
Krisztust felhő takarja el a tanítványok szeme elől.  

Itt a felhő korszak lezáró és korszak indító szerepe a fontos.  

A mennybe emelkedő Messiás korábban azt mondta a teológusok, 
Kajafás előtt, hogy Máté 26:64 … Sőt mondom nektek: Mostantól 
fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas 
jobbján, és eljőni az égnek felhőiben. 

 

A nefológia, a felhőtan a görög nefelé νεφελη szóból ered, és 

mintegy 14 fajta forma alapján osztályozzák. Egy 
felhőtudománnyal foglalkozó kutató 2014-ben egy újabb formát 
fedezett fel ez pedig a göröngyös felhő.  

Kicsit elszorul az emberi szív. Nem elég, hogy göröngyös úton, 
göröngyös világban kell poroszkálnunk, már a felettünk lévő 
bárányfelhők mellett is megjelent a göröngy? 

Radnóti: Nem tudhatom c. jól ismert költeményében a játékos 
„göröngy-ről”, a …hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, 

ím itt e kő, de föntről e kő se látható…  írja, kéri a virrasztó éji 
felleg nagy szárnyát védelemre.  

Gyülekezeteinket, a keresztyénséget, félelmetes járványok, gonosz 
gondolat fellegek rémítik. Nincs ma virrasztó éji felleg, mely 
elhárítaná a hidakat, a lakóházakat bombázó gépeket. Nincs 
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virrasztó éji felleg az emberi lelkeket mérgező internetes honlapok 
olvasói számára. Nincs virrasztó éji felleg, mely megvédene az 
egeket koslató parabolaantennák üzenetei, agresszív, életellenes 
programjai elől! 

Nem tudhatjuk, hogy a fölénk magasodó újeszmék és titkos 
magasságban repülő hatalmak számára mit jelent a család, a 
hűséges házasság, a gyermeknevelés, a haza és a nemzet, de azt 
tudhatjuk, hogy akik Istent hívják segítségül, azoknak van 
virrasztó éji felleg és nappal is útmutató felhőoszlop és rajta a jel: 
az irgalmas Isten szövetségének a jele. 

Ezért énekeljük reménnyel: Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád 
felleg borul: Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull. 

Ne félj kicsiny csapat! Nézz föl a felhőre és nem borút látsz, 
hanem kegyelem szövetséget, melyet nemcsak Noéval, hanem 
Veled, személyesen és velem kötött az Úr! 

Milyen örömteli a vándor számára olyan útbaigazító jelet, turista 
jelzést látni, mely beszédes jel.  

 

A másik turista jel, melyet a mai igénk tár elénk, beszédesebbé 
teszi az elsőt. 

Felhő – sokat üzent nekünk eddig, de most rá kerül erre az a 
felfestett üzenetre az Isten kegyelmének az íve, a szivárvány. 

 

A dús fantáziájú fotós számára sok mindent kirajzolódik a felhők 
formája láttán: Íme a szundikáló kismaci, vagy a vágtázó paripa. 
Egy alkalommal valaki egy Krisztus-fejet vélt látni, és komoly 
konzekvenciát vont le a látottakból. Azt gondolom, hogy nemcsak 



gyjs prédikációk 2021 Felhő és szivárvány   1Móz 9, 12-16     vízk. uv január 10. 

 

5

az eget festő szélvihar-ecsetek formázták e képeket, és nemcsak a 
fantázia, hanem sokszor a jó grafikai szerkesztő programmal 
felruházott számítógépek is besegítettek. 

Noénak és utódainak nem kell fantáziálniuk, nem kell grafikai 
beavatkozás. A szivárvány és a felhő teremtettségi, természeti 
jelenség.  

Isten soha nem használ misztikus, manipulált dolgokat üzenete 
átadására! Kerüljük és fogadjuk kritikával a felhőkben megjelenő 
istenkezeket és a krisztusarcokat! 

Itt nem erről van szó. A Noéval kötött szövetség turistajelzése nem 
manipuláció, hanem érthető útbaigazítás.  

Láttatja az élet vándorával azt, hogy az Isten megbékélt, hogy vége 
van a viharnak, amit a gonosz indulatok szelei hoztak családba, 
házasságba gyülekezetbe. Informálja a vándort, hogy merre 
menjen, hogy ne folytassa azt az utat, mely bűnbe vitte.  

Az Isten íve, egyesek szerint arra is utal, hogy Isten letette a 
fegyvert. Mint a gúlába rakott puskák, a lefordított íj-ív a békét 
üzeni. Megbocsátok, te is bocsáss meg az ellened vétőknek. Nem 
haragszom: Le ne menjen a nap a ti haragotokon. 

Ez a béke üzenet a felhőn azt is jelenti, hogy ez mindenhol, 
mindenkinek elérhető. Csupán érdekes párhozamként említem, 
hogy a számítógépes- internetes világ felhőnek, cloud computing-
nak nevezte el azt a lehetőséget, hogy az adataimat erre a felhőre 
fölhelyezve mindig, mindenhol elérhetővé tegyem. 

Az Isten Krisztusban mindenki számára elérhetővé vált. 
Mennybemenetelkor nem eltávozott, hanem akkor került mindenki 
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közelébe, mikor úgymond fölment a mennyekbe. Ezért takarta el 
felhő. 

Kedves mai számítógépesek, íme az Isten érthetővé teszi 
számotokra az állandó kegyelem elérhetőséget! 

Amikor tehát jönnek a járvány fellegek, amikor elkezd sötétleni 
életünk egén egy-egy diagnózis, egy-egy állásvesztés, egy-egy 
hűtlenség, megcsaló házasságtörés, világ méretű borúlátás, akkor 
emeljük fel fejünket és olvassunk a felhőre helyezett szövetség 
üzenetből. 

Luk 21:26-28 Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és 
azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert 
az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek 
Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor 
pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti 
fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.  

Befejezésül az Isten ív üzenetéről egy szót. 

Általában úgy értelmezzük a Noéval kötött szövetség szivárványát, 
hogy arra Noénak és utódainak kell felnézni. Így is van, de valam 
más üzenet is van itt! 

Ez a felhőre vetített ív, nemcsak az embernek szól.  

Ezzel az ívvel – emberi képpel élve – Isten magát is figyelmezteti. 
Figyelmezteti, amikor megint a felhőhöz nyúlna, özönesőt 
előidézendő, mert az embernek gondolata gonosz az ő ifjúságától 
fogva, akkor a rávetített béke ív emlékezteti ígéretére- nem 
pusztítom el! 

És ez a rávetített kegyelem ív üzeni a fénytörést. Üzeni az ember 
hűtlenség, hazugság házasságtöréseit, az ember más lelkébe 
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gázolásának a lélektöréseit, a megtört életűek nyomorúságát. Nem 
a megtört és szivárvánnyá szakadozott tökéletes, egységes fehér 
fény ezt is üzeni.  

De nemcsak az emberi törésekre emlékeztett a színekre tört Isten 
Ív, hanem arra is, hogy most az ember folyamatos gonoszságát 
látva Isten vízözön helyett kegyelem özönnel borítja be az 
emberiséget. A Krisztus kereszten kihulló „vérözöne” lesz a 
megoldás.  

Ehhez azonban az Isteni egység is részeire „törik”. Úgy, mint a 
fehér fény a szivárványban. Igen, a teljes Isten a Szentháromság 
üzenetében emberré lesz, hogy hozzáférjen ennek a darabjaira 
hullott világnak a megmentésére. 

Amíg a földön járt közöttünk voltak pillanatok, amikor az emberré 
létel kiegészült és fénylett fehéren orcája a megdicsőülés hegyén, 
majd felhő takarta el.  

Ezért a szózat, mert az Atyát emlékezteti a felhőre vetített 
szivárvány az isteni fénytörés Krisztus sugarára.  

Vándorló testvérek. Nézzük vándorlásunk eme két turista jelzésére 
a felhőre és az Isten ívre és kövessük naponként! 

 

Imádkozzunk! 

 

Özönvizek Ura! Köszönjük, hogy nem tekintesz a világ 
bűnözönére. Szövetséget kínálsz föl, hogy életünk minden 
nyomorúsága a Te Szent Fiad kegyelemözönében bűnbocsánatot 
kapjon. Végezd a munkát személyes a mi életünkben, családunk és 
gyermekeink- unokáink vándorlását irányítsad naponként 
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igejeleiddel. Megtört életünket a megtört-fény-íved juttassa 
teljességre, hogy a teljesség bizonyságtételével éljük hátralévő 
éveinket, napjainkat és tiszta fehér ruhát kaphassunk fehérfényű 
országodban.  Ámen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emberiség felhő alatt vonul. A vonulás célja az ígéret földje.  


