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VILÁGOSSÁG 
 

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet 

világossága.” János 8,12       Olvasmány: János 8,12-19 

 

A mi Urunk jobb megismerését segítik azok a mondások, melyeket János evangéliumában így 

találunk meg: „Én vagyok…” Jézus szavai ezek saját magáról, az ő bemutatkozása. Ma így 

mutatkozik be előttünk. 

Amikor elhangzik ez a mondat, Jeruzsálem nagy ünnepet ül, melynek kiemelt látványossága volt az 

ún. fényáldozat. Négy hatalmas arany gyertyatartóban egyenként 60 l olaj világította be a templom 

udvarát, fényt árasztva az egész városra. S a nagy fényességben, a nagy ünneplésben látjuk, hogy a 

fejekben sötétség van: nem ismerik fel Jézust éppen azok, akik látóknak mondják magukat, akik Isten 

dolgait legközelebbről szemlélik: nem igaz a te bizonyságtételed – mondják ezt Jézusnak, s elfogatását 

tervezgetik. 

Világosság és sötétség határán élünk mi magunk is, akik már kegyelmet nyertünk, akiknek a 

szívében ott van Isten dicsérete, mégis életünkben jelen van a sötétség, a bűneink árnyéka, 

tudatlanságunk vakságával küszködünk. Ebben a helyzetben szólal meg Jézus, és kínálja az ő 

világosságát. 

Világos utat kínál nekünk. Mint a tűzoszlop volt, a pusztában, aminek fényénél láthatták az irányt, s 

egyben láthatták a buktatókat. Tisztán látták az utat. Jézus, amikor felkínálja, hogy őt kövessük, 

világos és egyértelmű utat ad. Egyenes, tiszta gondolatokat, s így világossá teszi döntéseinket. 

Tisztánlátást kínál nekünk. A világosságban nem csak a szép kezd ragyogni, egyre pontosabban 

látszanak a foltok, s rájövünk, meglátva a fényességnél, hogy „mennyi kacat van itt”! Ennél a fénynél 

takarítja ki életünket. 

Ragyogó világosságot kínál, amely mindennél tisztább és dicsőségesebb. Jézus megdicsőülésekor 

látjuk: arca ragyogóvá változik, ruhája vakítóan fehér lesz. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy az 

Isten trónja körül azok állnak, akik megmosták, megfehérítették ruhájukat a Bárány vérében: különös 

eljárás, mely tejes tisztaságot ad, amely minden bűnt eltöröl: Jézus halála. Jézus ez által vette el rólunk 

a sötétséget, a sötét gondolatokat, a sötét szívet, megtisztított és újat adott, hogy az ő világosságban 

élhessünk. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Hálaadással kezdhetünk egy újabb hónapot a gyülekezeti közösségben is. Istentiszteletünket 

szeretetvendégség követi. 

2. Köszöntjük születésnapja alkalmából Lázár Sándorné asszonytestvérünket, Isten áldását kívánva életére! 

3. Alkalmak 

Az elmúlt hét napjaiban, Vértesboglár mellett egyházmegyei ifjúsági tábor volt, melyre gyülekezeteinkből 

közel negyven fiatal érkezett. Gyúróról a lelkipásztor mellett Flikinger Johanna vett részt ezen a lelki héten. 

Jövő Vasárnap 10 órakor istentiszteletünk lesz. Jöjjünk és hívogassunk másokat is! 

4. Megérkezett a Presbiter c. kiadvány legújabb száma. 

5. Visszatekintést tehetünk, hiszen egy újabb hónap napjai peregtek le. Igazán tartalmas volt ez a néhány hét 

a gyülekezet közösségében. A hónap elején a gyermekek hetére készültünk, a gyülekezet számos tagját, ifjakat, 

felnőtteket, idősebbeket egyaránt megmozgatta idén is ez a gyülekezeti program. Vasárnapjainkon szólt az ige, 

egy alkalommal vendég igehirdető is szolgált a gyülekezetben. Egy ifjú pár kérte házasságára Isten áldását 

ebben a hónapban. Az utolsó héten az előbb említett egyházmegyei tábor eseménye érintett bennünket. S 

közben egy lemezfelvételnek, valamint egy jótékonysági koncertnek is helyet adtunk. 



 

Nem mehetünk el szó nélkül a hónap elején minket ért vihar mellett sem, mely lelkünkben is nyomokat 

hagyott, éppúgy környezetünkben is. A gyülekezet háza táján több tennivaló volt és van még a parókia 

épületében, valamint a temetőkben.  

Pénzügyeinkre nézve látható, hogy nehezen, de próbáljuk egyensúlyban tartani magunkat. A Kárpátaljára 

szánt adományt (100eFt) eljuttattuk, a nyári hétre érkezett gyülekezeti adományokat (107eFt) takarékosan 

használtuk. Főbb bevételeink ugyanakkor szerények maradtak: Persely: 60eFt; EFJ: 44eFt; Adomány: 20eFt. 

Köszönjük! Mindemellett kérjük, hogy aki teheti, adományaival erősítse a gyülekezet közösségét. 

 


