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kezdő ének 40 – Liturgia: Ámen,  gyónás- főének: 258 Jézus a te beszéded 
Hirdetés: 383 1-5 perselyező ének- úrv:  383, 6-7 úrv. lit 11 
 
Lekciók: 1Móz 12, 1-4*   1Pt 3, 8-15 
 
Luk 8:16 Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt 
valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a 
gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a 
világot.  
Luk 8:17 Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; 
és nincs oly elrejtett [dolog], mely ki ne tudódnék, és 
világosságra ne jőne.  
Luk 8:18 Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert 
akinek van, annak adatik; és akinek nincs, még, amijét 
gondolja is, hogy van, elvétetik tőle.  
 
1. Legyen világosság! 
 
És meggyulladt a világméretű gyertyaláng, a nagybetűs 
Világosság, mely nemcsak a retinával rendelkező optikai 
szemek számára alapvető, hanem a meglátásokat, a lelki 
belátásokat és a színről színre látásnak a reménységét 
ábrázolja ki elénk. 
 
A teremtett világ a VILÁGOSSÁGra épül. 
Az élet is a napfényre épül: fotoszintézis. A szó azt 
jelenti, hogy a fény segítségével végzi el az élettani 
folyamatokat.”  
A hitélet is fotó-szintetizál. Az ige fényét használja föl a 
misszió, a plántálás munkájához. 

2. Ti vagytok a világ világossága 
 
„Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy 
az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen 
valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem 
vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor viszont ne is 
aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és 
józanok.” 
 
Isten gyermekei nem a sötétség fiai, hanem a világosság 
fiai. A nappal fiai.  
Mit jelent ez?  
 
Először is azt: nem tesznek olyan dolgokat, amiket 
sötétben akarnak tenni és amiket sötétben akarnak 
megőrizni.  
Világosságban járnak. 1Jn 1,7: „Ha a világosságban 
járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk 
vagy egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől.”  
Istenre jellemző az, hogy világosságban van. Az Isten 
gyermekeit jellemzi az, hogy világosságban járnak.  
 
Ez egyrészt jelenti azt, hogy nem csinálnak sötét 
dolgokat,  
 
másrészt jelenti: engedik, hogy Isten Lelke világosságra 
hozza bennük a sötétség dolgait, és jelentse meg a szívnek 
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tanácsait, s mindaz, ami még elrejtett sötét dolog: bűn, 
engedetlenség, jöjjön napvilágra, vagyis készek mindig 
bűnnek vallani azt, ami Isten megítélése szerint bűn.  
 
Nikodémusz éjjel jön Jézushoz, aki erről is szól az éjjeli 
órán: 
 „Az ítélet azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, 
de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a 
világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Mert 
aki rosszat cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem 
megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a 
cselekedetei. Aki azonban az igazságot cselekszi, az a 
világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy 
Isten szerint cselekedte azokat.” (Jn 3,20-21). 
 
Ez jellemzi az engedelmes hívőt:  
Isten szerint akar cselekedni mindent.  
Nincs titkolni valója, nem akar leplezni semmit, sőt, ha 
Isten őt leleplezi, vagy Isten igéje akár egy hívő testvéren 
keresztül, akkor nem bújik, nem menekül, nem 
magyarázgat, nem mentegetőzik, hanem megvallja 
bűnnek a bűnt.  
 
A másik - amit említ az ige -: nem alszik az ilyen ember.  
 
Az ébredés embere! 

Mert akik alszanak éjjel alszanak, mi azonban a nappal 
fiai vagyunk. Nem engedi el magát, nem szolgáltatja ki 
magát minden hatásnak, hanem nagyon is éber  
Hogy ébren van, és nem alszik, jelenti azt is, hogy teszi a 
dolgát: végzi azt, amit az ő Ura reábízott. 
 
3. Napelem piac üzenete 
 
Keresgélek az internetes oldalakon. A közelgő világ 
ínség, energiaváltság miatt napelemeket akarok a tetőnkre 
szereltetni. 
 
Jön az emberi gonoszság szervezte infláció. A magát 
fölvilágosultnak, a fölvilágosodás társadalmának nevező 
világ kezdi becsukni a spalettákat. Nem alkonyodik, nem 
bizony, hanem indul a sötétítés. Ezer vibráló képernyőn, 
Nagyhangszórós szájakon a mellébeszélés és az 
emberiség ereszti lefelé a rollókat és emeli magasba az 
árakat. 
 
Hideg lesz és sötét. 
Az árak az égbe szöknek. Ideje visszafordulni a teremtett 
világhoz, ahol a Big brother-ök nem zárják el a csapot, 
nem vámolják meg a százannyit termő gabonát. Nyitás az 
ég felé, Isten áldott Héliosza felé! Napelemt a tetőre, 
Járjatok, amíg világosságotok van és nem adóztatják meg 
a fotócellákat. 
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Olvasom a kiváló cég rábeszélős leírását. Érdekes módon 
nemcsak arról szól, ami a szokásos reklám fogás az 
anyagi lehetőség, megéri! -ség, hogy nem kell majd 
áramdíjat fizetnem, mert ingyen kapom majd fölülről, az 
égből, hanem ezt írja: „Ön nemcsak jó befektetést csinál, 
hanem elsők között lesz, akik ténylegesen tesznek a 
következő nemzedékért. Csatlakozzon Ön is 
közösségünkhöz, és együtt tegyünk meg mindent annak 
érdekében, hogy a Földet jobb állapotban adjuk át 
gyermekeinknek, ahogy azt apáinktól megkaptuk. 
 
Majd így folytatja:  
Egyre népszerűbb, hogy az emberek életstílusukat nem 
luxuscikkekkel, hanem társadalmi felelősségvállalásukkal 
fejezik ki. Mindenki látni fogja, hogy Ön 
környezettudatos, felelősségteljes ember, aki 
zöldenergiával biztosítja otthona áramszükségletét. 
Szerettei és barátai büszkék lesznek Önre!  
 
 
Hát ez nagyszerű!  
Már nem is a napelem érdekel. 
Átfordítom ezt a reklámszöveget evangéliumira. 
A Világ Világosságára, Jézusra tekintek, nemcsak én 
kapok ingyen lelki energiát, hanem ténylegesen teszek a 
következő generáció ébredéséért, megtéréséért, lelki 
növekedéséért. Gondolok itt a krisztusi missziói parancs 

tartalmára gyermekeim, unokáim és gyülekezetem 
körében. 
 
Úrvacsora előtt meggyóntuk, hogy sokszor nem vagyunk 
a világosság fiai. 
Szokásaink ágya lárejtettük a mécsest, a hit szövétnekét. 
Letakartuk a kultúr-protestantizmus vékájával. 
Letakartuk a hit fényét, mert szégyelltük munkatársaink 
előtt. 
Programjaink málhái alá keveredett és már talán ki is 
aludt. 
 
Most azonban mégis erőre kapok. Az úrvacsorai 
közösségben nemcsak a bűnbánat könnyei csillognak 
szememen, hanem a jóság érzete miattiak és dúdolom 
magamban a gyermekéneket: Kicsiny kis fényemmel 
világítani fogok! Ámen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


