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Sötétség vagy világosság? 

 
Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem 

jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12). 

Eljött a november. Egyre hosszabbak az éjszakák, hamar sötétedik, 

nyirkos, esős, hideg az idő. Fizikailag is egyre kellemetlenebbnek 

érezzük, még akkor is, ha szeretjük az őszt. Emiatt nem is csodál-

kozom, hogy a pogány szokásokban és a keresztyén kultúrában 

egyaránt megjelenik a halál, a halottakra való emlékezés és a félelem. 

Az sem meglepő, hogy ezt az ördög ma is kihasználja, és viccesnek, 

ártatlannak tüntet fel egy ünnepet, amelynek szörnyű gyökerei vannak. 

A szemünket bántó, vigyorgó tökfejeknél talán még inkább 

elszomoríthat bennünket a körülöttünk zajló fizikai és ideológiai 

háború. 

Mit tegyünk hát? Adjuk át magunkat mi is az elkeseredésnek? Vonuljunk vissza, húzódjunk be egy sötét 

sarokba? Semmiképpen! Hiszen a mi Mesterünk nem a félelemnek a Lelkét adta nekünk. Nézzünk 

Jézusra, a világ Világosságára! „Ezért tehát mi is… tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a 

bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel 

Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – 

vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást 

szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek” (Zsid 12,1–3). Ezekben a borongós 

novemberi napokban is jól tesszük, ha Őrá gondolunk, és hirdetjük az Ő megváltó kegyelmét. Ez a legjobb 

recept csüggedés ellen. 
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1. K. Imádkozzunk az ÖH-újság 4. számának tördelési és 
korrektúrázási munkáiért!  
2. Sz. Könyörögjünk azért, hogy a rémisztő Halloween-es 
napok után a gyermekek szívét ne a félelem töltse be, 
hanem hallhassanak Arról, Aki nem a félelem lelkét adja!  
3. Cs. A Csodaklikken elindult egy új sorozat, amely Jézus 
ÉN VAGYOK mondásain keresztül mutatja be a 
Megváltót. Bárcsak minél több gyermek megismerhetné 
Őt ezen keresztül is!  
4. P. Több helyen készülnek a cipősdobozok a gyerme-
kek megajándékozására. Jó lenne, ha minél több doboz-
ba kerülhetne „A legeslegjobb ÜNNEP” című evangé-
liumi foglalkoztató füzetkénkből!  
5. Szo. Nagy örömünkre szorosabb együttműködés 
kezdődött a Baptista Szeretetszolgálat és a VISZ között. 
Isten adjon további lehetőségeket az együtt 
munkálkodásra! 
6. V. Vasárnap van. Bár különböző gyülekezetekbe 
tartozunk, egy az Úr, és egy a hit. Dicsőítsük Őt 
gyülekezeteinkben, „aki pedig mindent megtehet, sokkal 
bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a 
bennünk munkálkodó erő szerint…” (Ef 3,20)!  
7. H. Kérjük az Urat, hogy a délpesti gyülekezetekbe, 
plébániákra elvitt ingyenes VISZ-es kiadványokból minél 
többet rendeljenek a lelkészek és a hitoktatók az alsós és 
a felsős gyermekeknek!  
8. K. Könyörögjünk a nevelőotthonos hittanórákért! 
Isten fegyelmezze a gyerekeket, és juttassa el az evangé-
liumot a szívükig, hogy engedjenek hívásának, és hitüket 
Jézusba vessék!  
9. Sz. Imádkozzunk a református hittanra járó gyáli 
gyermekekért, hogy az ajándékba kapott füzeteket 
végigolvassák, és vágy támadjon a szívükben arra, hogy 
Istenhez tartozzanak!  
10. Cs. Hálásak vagyunk az ÖH-újság szerkesztőségi 
megbeszéléseiért, melyeken sok jó és új ötlet merült fel 
a jövő évi számokkal kapcsolatban.  
11. P. Emlékezzünk a régi Örömhír Klubos gyerme-
keinkre, akik régen talán lelkesek voltak, de már 
kikerültek a látókörünkből! Fohászkodjunk az Úrhoz, 
hogy folytassa bennük a jó munkát (Fil 1,6)!  
12. Szo. Ezen a napon tartjuk Karácsony EGYÜTT 
projektünk egyik webináriumát. Hordozzuk imádságban 
a bemutatót és a résztvevőket! – A tornanádaskai állami 
gondozottak ma megint hallhatják az evangéliumot. 
Könyörögjünk értük! 
13. V. Újra az Úr napja van. Bár ez a nyugalom napja, az 
Úr ezen a napon is munkálkodik Lelke által a szívünkben, 
a közösségeinkben, a történelemben. Neki gondja van az 
elküldött, elvetett igemagvakra. „Hálát adok neked 
mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben remény-
kedem, mert te jó vagy híveidhez” (Zsolt 52,11). 
14. H. Ezen a héten szeretnénk megkapni a nyomdából 
az ÖH-újság kész 4. számát.  
15. K. Imádkozzunk a Karácsony EGYÜTT projektért! 
Szeretnénk sok testvérünket felbátorítani arra, hogy az 

idei karácsonyi leckét mondják el minél több 
gyermeknek. 
16. Sz. Urunk, add, hogy tartalmas, igényes munkákat 
kapjunk a gyerekektől az ÖH-újság pályázatára!  
17. Cs. Imádkozzunk a jelenlegi ÖHK-s gyerekekért 
szerte az országban, szerte a világon, hogy nyissák meg 
szívüket az Úr Jézus előtt!  
18. P. Vigyük – ismeretlenül is – egymás örömteli vagy 
elcsüggesztő ügyeit hálaadással az Úr elé, hiszen Ő jól 
ismeri azokat, és gondja van mindenre. „Istennek semmi 
sem lehetetlen” (Lk 1,37).  
19. Szo. Hála az Úrnak, hogy Krisztusban „szeretetével 
jön felém” és a gyerekek felé Istenünk. Bárcsak naponta 
megújulna a mi szeretetünk is ebben az isteni szeretet-
ben, és megújulhatna sok gyermek élete is az idén!  
20. V. Csak Istené legyen minden dicsőség! 
https://youtu.be/d1oAk5GjzPY  
21. H. Kérünk, Urunk, jó együttműködésért az ÖH-újság 
új szerzőivel is.  
22. K. Imádkozzunk, hogy legyen egyre több édesapa és 
édesanya, akik fontosnak érzik gyermekeiket tanítani 
Krisztusról már a legkorábbi életkorukban!  
23. Sz. Imádkozzunk azokért az idősebb nevelőotthonos 
fiatalokért, akik semmilyen lelki alkalomra nem járnak! 
Istennek van hatalma keresztyéneket vezérelni az 
útjukba, akik válaszolnak a kérdéseikre, és Jézusra 
irányítják a gondolataikat.  
24. Cs. Hála Urunknak azért, hogy az októberben meg-
nyílt új webáruház megnyitotta a lehetőségeinket arra, 
hogy több anyagot tegyünk letölthetővé.  
25. P. Kezdődik az adventi időszak, indulhatnak a 
Karácsonyi Klubok! Imádkozzunk, hogy Isten adja a 
Szentlelkét a tanítóknak a készüléskor és a tanítás alatt!  
26. Szo. Imádkozzunk, hogy minél több gyermek szívé-
hez eljusson az üzenet arról, hogy mitől lehet igazán 
boldog a Karácsonyuk és az egész életük! 
27. V. Advent első vasárnapja  – Egy kisfiú Tűzoltós 
Szülinapi Klubot kért az anyukájától. Nagyon örül, hogy a 
barátai a klubon hallhatnak a Megváltóról. Kérjük Isten 
áldását az alkalomra! 
28. H. Szeretnénk egyre több olyan anyagot elérhetővé 
tenni webáruházunkban, amelyeket a szülők felolvas-
hatnak otthon gyermekeiknek.  
29. K. Hálásak vagyunk a keddi irodalmi megbeszélé-
sekért. Bölcsességre és vezetésre van szükségünk, 
amikor az irodalmi terveket készítjük.  
30. Sz. A legkisebbeknek szóló ringató jellegű 
áhítatsorozatunkban már október óta Jézus földi 
életével foglalkozunk. Bárcsak ezeket az ingyeneseket is 
felhasználnák a szülők arra, hogy tanítsák a kicsiket 
Krisztusról!  
https://visz.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=250:ahitatok-
totyogosoknak&catid=10002:uncategorised  
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