
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, 
aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból 
Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen. (Gal. 1,3-5) 

 
Kezdő ének: 485. dicséret 

1. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, Ki feltámadsz új világgal, És megáldasz minden 
jókkal: 
2. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közbenjárónk, Szép koronánk, ékességünk. 
3. Világosítsd a mi szívünket: Ismerhessünk meg tégedet; Tanulhassuk szent Igédet. 
4. Az ördögnek csalárdságától, Lelki-testi nyavalyától, Őrizz hamis tudománytól. 
5. Az Atyával és Szentlélekkel, Hogy tégedet tiszta szívvel Mindörökké áldjunk! Ámen. 
 

Előimádság: Mennyei Édesatyánk! Hálatelt szívvel állunk meg a mai reggelen is előtted, 
hiszen lehetőséget adsz nekünk arra, hogy a Te Igéddel kezdhessük napunkat. Köszönjük, hogy 
ezáltal erőt adsz és utat mutatsz számunkra, hogy Szentlelked segítségével békességben 
végezhessük minden dolgunkat. Hálásak vagyunk, hogy bűneink ellenére is megtartasz és 
megóvsz minket, bármilyen teher nyomja a vállunkat. Alázattal valljuk meg bűneinket előtted, 
Urunk, hiszen tudjuk, nem vagyunk méltók erre a féltő szeretetre. Bocsásd meg nekünk 
minden emberi gyarlóságunkat, vétkeinket, melyeket ellened vagy társaink ellen követtünk el, 
akár szóban, tettben, vagy gondolatban. Kérünk Téged, tedd hajlandóvá szívünket az Ige 
meghallására és befogadására, hogy üzeneted világossá váljon számunkra. Segíts nekünk 
felismerni akaratodat a mai napon is, hogy kiváltképp ezekben a nehéz időkben se hagyjunk 
el Téged! Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen! 
 

4Mózes 8,1-4 
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: Szólj Áronhoz, és mondd meg neki: Úgy rakd föl 

a lámpatartóra a mécseseket, hogy a hét mécses előre világítson. Áron így is tett: úgy rakta 
föl a lámpatartóra a mécseseket, hogy azok előre világítsanak, ahogyan megparancsolta 
Mózesnek az ÚR. A lámpatartó aranyból készült, ötvösmunkával; a szára is meg a virága is 
ötvösmunka volt. Arra a mintára készítette el Mózes a lámpatartót, amelyet az ÚR mutatott 
neki. 
 

Kedves Testvéreim! Egy utazásra invitállak titeket, bár ebben a nehéz helyzetben, ez 
nem túl ideális, de lelkileg mégis utazzunk.  

Belépünk a szentélybe, ahol teljes sötétség fogad bennünket, pici kis apró mécsesek 
világítanak. A szentek szentélyébe, ha beljebb megyünk, ott még annyi fény sincs, a teljes 
sötétség. Ahogy Istenhez közeledünk, az érzékelésünkről le kell mondjunk, hiszen az 
információ többsége a szemünkön keresztül jön. Mi ha Istent akarjuk bemutatni, akkor 
fényözönben szoktuk. Isten azonban másképp teszi. Itt most csakis Ő van a középpontban. 
Képzeletben lépjünk be a szentélybe, balra a lámpatartó, aztán a szent kenyerek asztala, 
középen az illatáldozati oltár, aminek a füstje beszáll a kárpit mögé. Ez a három tárgy az, amit 
látunk, amikor belépünk, kis fénycsóvák által, Istenre terelve a figyelmet. 

A hét mécses előre világít, pici kis helyre, mondhatni rámutat Istenre. A mi életünkben 
is gyakran így van, lehet, nem látjuk még a teljes képet, a következő lépést, de ha ott van Isten 
fénye, s kegyelme az elég számunkra.  

Ha a helyszínre gondolunk, akkor a szentély képe elvarázsolhat bennünket, de Jézus 
által már szabad az utunk az Atyához, ezért most már mi lehetünk a mécsesek, ha 



engedelmesek vagyunk. Mi csak hordozzuk a fényt, amit Isten már meggyújtott bennünk. Ha 
elolvassuk a 2Mózes 25, 31-40 részt is, ami szintén a lámpatartóról szól, csak bővebben, akkor 
kitűnik, hogy koppantói és hamutartói is voltak.  Miért? Mert szükséges tisztítani, és az olajat 
utántölteni. Emlékezzünk csak a tíz szűz példázatára. Csak akkor tudunk világítani, ha van elég 
olajunk. A jelenlegi helyzetünkben világítanunk kell, ahogy a mai újszövetségi igénkben is 
olvashatjuk: „…Mikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába…” Milyen aktuális, de így 
folytatódik „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” Merjük 
hirdetni, hogy Jézus legyőzte a világot, a sötétséget, ő jól tudja milyen a fájdalom, de helyet 
készített számunkra. 

Amit még fontos megemlíteni, hogy a lámpatartó egyetlen egy darab aranyból készült, 
amit nem lehetett könnyű elkészíteni, csakis apró megfontolt ütések által. A mi életünk is 
hasonló, lehet sokszor fáj, ami történik velünk, de Isten formálja az életünket, hogy tudjunk 
igazán rá mutatni, hogy legyünk az Ő fényei. Lehet a nyomorúságban nem könnyű világítani, 
de merjünk engedelmesek lenni ebben is, ahogy Mózes és Áron is tette ebben a helyzetben. 
A mi Urunk, az Úr Jézus a világ világossága, s általa mi szintén a világ világossága vagyunk, ezért 
is maradjunk közel Hozzá, hogy mutasson rá az életünk! Ámen. 
 

Záró imádság: Urunk, köszönjük Igéd üzenetét, melyet ma elénk hoztál és Szentlelked 
által magyaráztál nekünk. Hálásak vagyunk, hogy lehetőséget adsz számunkra, hogy mi 
magunk is világossággá válhatunk a világban, hiszen nap, mint nap Te vagy az, aki formál 
minket, mint a fazekas az agyagot, vagy az ötvös a lámpatartót. Bár tudjuk, gyakran 
elfeledkezünk Rólad, és méltatlanok vagyunk arra a szeretetre, mellyel körülveszel minket, 
mégis arra kérünk, éltesd szívünkben bennünk ezt a kicsiny lángot, hogy akár otthonaink 
sötétségét is be tudjuk ragyogni általad. Ahogyan a szentélyben is érezhető volt a jelenléted, 
úgy vágyunk mi is a közelségedre, mely képessé tesz minket szolgálni Téged. Hozzád 
fohászkodunk, Istenünk, hogy legyen az igehirdetésnek áldott magvetése a lelkünkben, hogy 
valóban világossága lehessünk a világnak. Ezért kérünk Urunk, taníts minket csakis Rád 
figyelni! 
Kérünk, maradj velünk és családjainkkal, gyülekezeteinkkel, Te őrizd és tartsd meg minden 
generációt ebben a nehéz időben! Könyörgünk Hozzád betegeinkért, a kórházi ágyon 
fekvőkért. Te légy az orvosok és ápolók mellett, erősítsd meg őket szolgálatukban! 
Imádkozunk a gyászolókért, hiszen sokan állnak meg koporsó mellett az utóbbi hónapokban. 
Kérünk, Urunk, Te adj nekik vigasztalást fájdalmukban!  
Őrizz meg minket Istenünk, hogy mihamarabb túljuthassunk ezen az embert próbáló 
szakaszon! Hozzád fohászkodunk országunk vezetőiért, egész magyar nemzetünkért! 
Jézus Krisztus nevében kérünk Téged, hallgass meg minket! Ámen. 
 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te 
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Záró ének: 165. dicséret 4. és 5. verse 
4. Általjársz Te mindent; Rám ragyogni engedd Életadó, áldott Lelked! :/: Mint a kis virág is 
Magától kibomlik, Rá ha csöndes fényed omlik: Hagyj Uram, Vidáman Fényességed látnom S 
országod munkálnom! 



5. Egyszerűvé formálj Belső, lelkiképen, Békességben, csöndességben. :/: Tisztogasd meg 
szívem: Tisztaságod lássam Lélekben és igazságban. Szívemmel Mindig fel Szállhassak 
sasszárnyon: csak Te légy világom! 
 

Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 
mindnyájatokkal. Ámen! 


