
23. Vasárnap 9.00-11.00   (Vezeti: Iványi Gábor) 
1. Akik nem szeretik a világosságot; 

 (Iványi Miklós) 
Nem mindenki örül a világosságnak. Van, aki arra 

specializálódott, hogy a sötétben rosszul 

tájékozódókat becsapja, kihasználja, megrabolja. 

Számukra a világosság csapás és ellenség. 

 (Jób 24,13-17) (Ézsaiás könyve 5,20) 

2. Akarjuk-e, hogy világos legyen?;  

(Iklódy László)  
Isten azt mondta: legyen világosság, és lett. 

Mikor történik meg, hogy az Úr egyetlen szavára a 

káoszból és sötétségből világosság lesz? Ha mi is azt 

akarjuk és hozzájárulunk. A következmények 

ugyanazok, mint azoknál, akik nem akarják a 

fényt: láthatóvá lesznek a piszkos sarkok, a sebek, 

az arckifejezésünk, az irányunk – akarjuk ezt, 

igazán? 

 (Mikeás 7,8-9) (Lukács 8,17) (János 3,19-21) 

3. A világosság felelőssége;         (Iványi Gábor) 

Ha már döntöttünk a világosság mellett, és 

világosságunk van, az hogyan befolyásolja az 

életünket, amit teszünk? Különböző mértékű 

világosságunk van-e? Ha igen, az baj? Más a 

felelősségünk? – Egyetlen gyertya vagy gyufaszál 

óriási jelentőségű lehet a tökéletes sötétségben: 

nagyobb, mint egy fényárban úszó bálterem 

kristálycsillárja. Mindenesetre feltűnőek leszünk. 

 (Példabeszédek 4,18) (Máté 10,27) (János 9,4-5) 

23. vasárnap 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés 

23. vasárnap 12.30  Közös ebéd, hazautazás 
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„A VILÁGOSSÁG” 

„Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a 

sötétségnek hol van a helye?” (Jób 38,19) 
„De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van; 

először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután 

megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a 

pogányok határát. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy 

világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, 

fény ragyog fel fölöttük!” (Ésaiás 9,1-2) 

21. péntek 18.00     (vezeti: Ónodi István) 
1. A világosság - szétválaszt, megértet-világossá tesz  

(Lakatos Anka) 

A fény alapvető jelentősége. 

(1Mózes 1:18) (1Mózes 1;4-5,18) 

22. szombat 9.00-11.00     (Vezeti: Iványi Miklós) 

1. A világosság – igazságos                (Ónodi István) 
Az igazság pillanata olyan biztosan és 

megállíthatatlanul el fog jönni, mint a déli napszak. 

 (Zsoltárok 37,6) 

2. A világosság - biztonságot ad         (Jónás Miklós) 

Ha látom, mi van előttem, kik vannak körülöttem, az 

megnyugtató. A világosság segít tisztában lenni a 

környezetemmel. 

 (Zsoltárok 27,1) 

3. A világosság - növeszt, életben tart; (Szabó Ildikó) 

Világosság nélkül nincs növekedés, nincs élet. Ha a 

kifejlett életet sötétbe rakjuk, visszafejlődik, elsorvad. 

 (2Sámuel 23,3-4) 
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22. szombat 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés 

22. szombat 12.30 Közös ebéd 

22. szombat 15.00-16.00 Kérdések és válaszok  

22. szombat 16.30-19.00         (Vezeti: Iklódy László) 

1. A világosság - oktat, jövőt ad;  

(ifj. Iványi Gábor) 

Olyan dolgokat tudunk meg, melyek 

eligazodásunkat segítik, megalapozzák jövőnket. 

A tudás világosság. 

 (Példabeszédek 6,23) 

2. A világosság - gyógyít;             (Szabó Ildikó) 

A világosságban ugyan jobban látszanak a sebek, 

és kellemetlen látványt nyújthatnak, de a fény 

gyógyulást hoz. 

 (Ézsaiás könyve 58,8) (Ézsaiás könyve:30,26) 

3. A világosság - jelzi az időt;    (Iványi Miklós) 

Tudjuk, ha hajnal hasad a láthatáron, új nap 

kezdődik új lehetőségekkel, új tennivalókkal. 
 (Ézsaiás 60,1) 

4. A világosság - utat, irányt mutat  

(Iványi Gábor) 

Sokkal könnyebb tájékozódni, és gyorsabban 

lehet haladni, ha van fény – akár lámpa, fáklya 

vagy napfény. Akinél a fény, az mások számára 

is tájékozódási pont. 

 (Ézsaiás könyve 60,3) (János 11,10) 

22. szombat 19.00 Vacsora  
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