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(1. dia) „12Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Jöjj fel 

hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked 

a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket 

azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. 13Elindult te-

hát Mózes és szolgája, Józsué. Mielőtt fölment Mózes az 

Isten hegyére, 14ezt mondta a véneknek: Maradjatok itt, 

amíg visszatérünk hozzátok! Áron és Húr itt lesz veletek. 

Akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk! 15Amikor föl-

ment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, 16mert az 

ÚR dicsősége ereszkedett rá a Sínai-hegyre. Hat napig bo-

rította azt felhő, majd a hetedik napon magához szólította 

Isten Mózest a felhő közepéből. 17Az ÚR dicsőségének lát-

ványát olyannak látták Izráel fiai, mintha emésztő tűz égett 

volna a hegy csúcsán. 18Mózes azonban bement a felhő kö-

zepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a 

hegyen negyven nap és negyven éjjel.” II Móz 24,12-18 

 

 

 

 

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Mai istentiszteletünk fókuszpontjában a dicsőség, a di-

csőítés áll. Vasárnapunk, a „vízkereszt ünnepe utáni utolsó va-

sárnap” címe, jellege is erre utal, (2. dia) „A megdicsőült 

Krisztus” és azok az Igék, melyek felolvasásra kerültek, akár a 

heti Igék 

„Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” 

Ézs 60,2 

Az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek.” Ézs 

40,5 

vagy a Máté evangéliumából a megdicsőülés hegyén történt 

események a megdicsőült Jézus Krisztusra mutatnak rá. Ez az 

Ószövetségi történet Jézus Krisztus megdicsőülésének előképe 

is Mózes könyvéből. 

A mai alkalmon egy ok-okozati összefüggésre szeret-

ném a hangsúlyt fektetni. (3. dia)  
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A megdicsőült Krisztus  

Megdicsőíteni Krisztust  

Megdicsőít Krisztus 

Azt mindjárt az elején tisztázni kell, hogy Krisztus nem 

az én megdicsőítésem által fog megdicsőülni, ez tőlem teljesen 

független. Őt az Atya dicsőítette meg! Övé a hatalom és a di-

csőség, és ezt erősíti meg a János evangéliumában olvasottak 

is, amit Jézus mond magáról (4. dia):   

„Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg 

őbenne; 32ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is 

megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti 

őt.” Jn 13,31b-32. Mózesi történetünkben azt a párhuzamot 

láthatjuk az Ószövetség és az Újszövetség között, hogy Mózes 

előképe Jézus Krisztusnak. Mózes volt Isten és az ember kö-

zötti közbenjáró, akit Isten azzal hatalmazott fel, hogy imádsá-

gában, engedelmességében Isten akaratának közlésén és vég-

rehajtásán munkálkodjon. Isten Mózest választotta ki és ha-

talmazta fel arra, hogy ezt a feladatot hűségesen elvégezze. (5. 

dia) Mózes azonban egy egyszerű ember volt, nem több, de 

nem kevesebb, ugyan olyan, mint bármelyikünk, esendő, bű-

nös, Isten megváltására és bűnbocsánatára szoruló ember. Nem 

szabad túlértékelni, de Isten elhívását és megbízását nem sza-

bad alábecsülnünk sem. Az Újszövetségben azonban arról ol-

vashatunk, hogy a megígért Messiás, Jézus Krisztus az idők 

teljességében földre jött. Ő az, aki az emberért az Atyánál 

közbenjár, aki engedelmes volt a kereszthalálig az emberért, és 

az Atya Őt dicsőítette meg. Ezt olvashatjuk a Zsidókhoz írott 

levélben Őróla (6. dia): „15Így tehát új szövetség közbenjá-

rója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt el-

követett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az 

örökkévaló örökség ígéretét.” Zsid 9,15. 

Az egész Ószövetség Jézus Krisztusra mutat és az Ő 

megdicsőülését készíti elő és mutatja be. Az Újszövetségben 

az előkészítés teljesül be, az ígéret válik valóra, a megdicsőü-

lés teljesedik ki Jézus Krisztusban. Mózes ennek a drága Jé-
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zusnak az életét, messiási munkáját készítette elő és az Ő di-

csőségére mutatott rá. 

Amikor Jézus elkezdi szolgálatát, akkor az Atya így 

szólt (7. dia): „16Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, 

azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, 

hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és 

őreá száll. 17És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én sze-

retett Fiam, akiben gyönyörködöm.” Mt 3,16-17, majd – 

ahogy a lekciónkban is olvashattuk –, amikor élete végéhez 

közeledik a Megváltó, az Atya újra így szól (7/a dia): „hang 

hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben 

gyönyörködöm, reá hallgassatok!” Mt 17,5. Egy keretet ad 

ez a két mondat élete elején és élete vége felé, amikor megszó-

lalt az Atya. Ő valami különleges módon dicsőítette meg az Ő 

Fiát, Jézus Krisztust. Nem sikerpropaganda, karrie, fényezte az 

Ő dicsőségét, hanem Őt az Atya dicsőítette meg. Jézus azt 

mondta (8. dia): „18Senki sem veheti el tőlem: én magamtól 

adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatal-

mam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést 

kaptam az én Atyámtól.” Jn 10,18. A Sátán sokféle alka-

lommal, módszerrel és eszközzel próbálta lebeszélni Jézust 

megváltói munkájáról, de Jézus rendíthetetlen és eltántorítha-

tatlan volt. Teljes meggyőződéssel és eltökéltséggel vitte vég-

hez mindazt, amit az Atya rábízott, azt, hogy életét odaadja 

váltságul (Mt 20,28) az emberért. Ő a bűntelen életét letette, a 

bűneinket magára vette. A tiszta ruháját levette és a mi szeny-

nyes ruhánkat felvette. Ő belehalt abba, hogy nekünk életünk 

legyen! Minden, amit Jézus vállalt, érted és értem vállalta. Van 

olyas valaki a te életedben, aki ennyit és ilyen súlyú dolgot 

vállat érted, hogy odaadja az életét? Pál ezt így fogalmazza 

meg: (9. dia) „7Hiszen még az igazért is aligha halna meg 

valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 8Isten 

azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy 

Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök vol-

tunk.” Róm 5,7-8. Gondolj bele drága testvérem, volt valaki, 

akinek a te meg az én bűnös életem fontos volt. Nem az érté-
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keink, hanem a bűneink! A szépért, a nemesért, a jóért köny-

nyebb valamit feladni, feláldozni, na, de a bűnökért? Mindig 

meghatódottság fog el, amikor az Aradi 13 vértanúk utolsó 

mondataira gondolok. Hogyan adták oda életüket egy becsben 

tartott hazáért. (10. dia) 

Vécsey Károly (1803-1849) magyar gróf, honvéd tábornok 

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szol-

gálatáért lángolt.” 

Aulich Lajos (1793–1849) német honvéd tábornok 

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halá-

lommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és 

hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.” 

Dessewffy Arisztid (1802–1849) magyar gróf, honvéd tábor-

nok 

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt 

hazám szolgálata.” 

Nagysándor József (1803–1849) magyar honvéd tábornok 

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit 

sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem 

elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” 

Török Ignác (1795–1849) magyar honvéd tábornok 

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem 

parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgál-

tam.” 

Ezek az emberek életüket egy hazáért a hazájuk iránt ér-

zett szeretetből áldozták fel. Készek voltak meghalni, életüket 

odaadni, de mennyivel másabb az az odaadás, amit Jézus tett, 

tudva azt, hogy őt megvetik, kigúnyolják, szidalmazzák, ká-

romolják, nem hisznek benne, s mégis azt tudta mondani (11. 

dia) „34Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek.” Lk 23,34. Ez nem egyszerűen egy nemesi tett, 

mert itt Isten halt meg Jézus Krisztusban az emberért. Nem 

egy eszméért, hanem a bűnös emberért tudva, hogy semmi vi-

szonzást nem kap érte.  

Az Atya megdicsőítette az Ő Fiát a kereszten, majd az Ő 

feltámasztásában. S ez vezet bennünket át abba az összefüg-
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gésbe, hogy ezen a földön megdicsőíthetjük Őt életünkben, 

hogy majd Ő is ugyan abban a dicsőségben részesítsen ben-

nünket, amiben az Ő Fiát részesítette.  

(12. dia)  

A megdicsőült Krisztus  

Megdicsőíteni Krisztust  

Megdicsőít Krisztus 

A keresztyének életében különleges szerepet kap az, hogy föl-

ragyogjon Jézus Krisztus az életükben. Szeretnék megdicsőí-

teni a megdicsőült Krisztust a szavaikban, tetteikben, minden-

napjaikban. Szeretnék, ha az életükben egyre nagyobb teret 

nyerne Ő. Szeretnék, ha egyre több látszana Jézusból az éle-

tükben és egyre kevesebb belőlük – ahogy János mondta (13. 

dia): „30Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé len-

nem.” Jn 3,30 – így dicsőülhet meg Jézus a hívők életében! És 

azért vágynak erre, mert Isten azt ígérte, részesíteni fogja az 

övéit abban, amiben az Ő Fiát részesítette, azaz feltámasztja 

őket, magához veszi, helyet készít számukra és Vele lehet az, 

aki behívta az életébe Jézus Krisztust. Jelenések könyvében azt 

mondja Jézus (13/a dia): 

„14Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz 

az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.” Jel 

22,14. 

Drága Testvérem! Volt-e már ilyen találkozásod Jézus-

sal, azzal a Megváltóval, akinek a jelenlétében kezdtek rende-

ződni, kezdtek helyére kerülni a dolgok, s ennek a rendeződés-

nek nyoma maradt? Mózes idejében a találkozás helyszíne a 

„hegy” volt. Jézus, amikor a megdicsőülés hegyén volt a tanít-

ványokkal, akkor a hegyen nyilatkozta ki az Atya, hogy Jézus 

az, akiben gyönyörködik. 

Ma a Jézussal való találkozáshoz már nem kell, hogy 

egy hegyhez kötődjön, hanem bárhol, ahol az Ige hangzik, 

ahol a Jézussal való találkozás lehetősége megadatik, ahol 

imádságban az Ő nevét hívják segítségül, ott Ő ott van. Jézus 

megdicsőülése azóta is annyi helyen megtörtént és megtörtén-

het. Megtörtént a kereszten, az üres sírban, egy-egy esemény-



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 

Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

6 
 

ben, de megtörténhet a te életedben is! Krisztust ott a hegyen 

megdicsőítette az Atya, de szeretné Őt a te életedben is megdi-

csőíteni. A hívők élete színhely kell, hogy legyen, a megdicső-

ülés színhelye! Olyan szomorú, amikor hívők úgy élnek, úgy 

beszélnek, hogy az életük nem a megdicsőülés hegye, hanem 

Krisztus megszégyenítésének a színhelye. Pedig az Atya sze-

retné megdicsőíteni az Ő Fiát a te életedben is. Ha nem csak a 

Sínai-hegy, a Tábor hegye, ahogy akkor volt, hanem most a te 

szíved Krisztus megdicsőülésének színhelye lenne! Szeretné, 

ha a megdicsőülés hegye lenne a te szíved, a te szád, a te éle-

ted! Milyen csodálatos lenne, ha a te jelenlétedben megtapasz-

talhatnák emberek Krisztust, s nem akarnának elmenni mellő-

led, mert Krisztus dicsőségének helye lenne az! Vágyódsz e 

erre? Hogy ne csak a Sínai hegyen, ne csak a Tábor hegyén, 

hanem a te életedben is ez legyen?! Amit Pál is ír (14. dia): 

„Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben.” II Kor 

4,11. 

 Aki új életet kapott Krisztusban, aki engedi, hogy Krisz-

tus teret nyerjen az életében, akiről sugárzik Krisztus, annak az 

élete, szíve a megdicsőülés helye lehet! Adja az Úr, hogy (14/a 

dia) „Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye.” Kol 

1,27b legyen és valóság legyen az életünkben, hogy a (15. dia)  

A megdicsőült Krisztus láthatóvá legyen, ezáltal 

Megdicsőíthessük Krisztust, mert Ő azt ígérte, hogy 

Megdicsőíti Krisztus azokat, akik Benne élnek! 

 

        Ámen! 

 


