
2013. 12. 22. Advent 4. Vasárnap. Vancouver. C: Az ige világossága.  

Lekció: Efézus 5: 1 – 17 

Textus: János 1: 9 – 14 „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a viágba”. 

Kedves Testvérek! 

A karácsonyi történet tele van különleges fényjelenségekkel: a pásztorokat az éjszaka közepén nagy 

fényesség vette körül – „körülragyogta őket az Úr dicsősége” – a bölcseket egy fénylő csillag vezette. 

Milyen érdekes, hogy az Isten dicsősége nem sejtelmes félhomály, titokzatos derengés – hanem hatalmas 

nagy, egyértelmű, tisza fény! Fény ünnepének is hívják karácsonyt. A gyertyák is ezt jelképezik. 

Sötétségből – világosság ragyog! Minden sötétséget lelelplez és eltűntet a fény. December 21-én, tegnap 

volt a legrövidebb napja az évnek – ettől kezdve hosszabbodnak a nappalok. A fény legyőzi a sötétséget. 

(Karacsun a téli napforduló ünnepe.) 

Az embereket általában az érdekli, ami titokban történik, ami rejtélyes, amiről nem mindenki tud, hanem 

csak kevesen. Az, hogy valami tiszta, egyenes, világos, tisztességes, emberséges – az sokkal kevesebb 

értékű hír, mint ami sötét, durva, erőszakos. Ha egy házaspár hűségben, szeretetben, egymást támogatva, 

segítve élnek együtt évtizedeket – az nem hír. Ha egy házaspár elválik – az sokkal érdekesebb.  

Valaki átküldött nekem egy filmet az interneten, amely a vatikán titkairól szól. Már a film legeleje is 

sejtelmesen azt ígérte, hogy benéznek a színfalak mögé, olyan titkokat tudhat meg a néző, amiket a túristák 

nem láthatnak. Ez felkelti az érdeklődést.  

Az Istennek is vannak titkai. Nem sötétségek, hanem nyílvánvaló dolgok – de titkok. Ezeket Isten magának 

tartja fenn: ki, mikor születik, meddig él, hogyan alakul a sorsa, miért lett úgy, ahogyan alakult; mi az, 

hogy Isten végtelen, hogy három és mégis egy… stb. A titkok az Úréi, a mi istenünkéi – a kinyilatkoztatott 

dolgok pedig miénk és a mi gyermekeinkké mindörökre. Nem sötétben tapogatózunk, nem sötét, rejtett 

dolgokat keresünk – mint a Davinci Kód és a többiek – hanem viálgosságban járunk. „Ezért tehát a lankadt 

kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne 

botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely 

nélkül senki sem látja meg az Urat”. (Zsid. 12:12–14) Sok a sántikáló, aki hamar megbotlik – karácsony 

annak az örömhíre, hogy van egyenes ösvény, van világosság, eljött a világba! Nem titkos tudás, nem 

gnózis – hanem Isten világos akarata. Tiszta, világos fény – ami belevilágított a lator szívébe és Jézus 

mellett meglátta bűnei súlyát, erőszakosságát, és Isten kegyelmét. Az élő hit nem valami titkos tudás – 

hanem pont ellenkezőleg: a titkos bűnök leleplezője! Arra hív, hogy ebben a világosságban, egyenes 

ösvényen járjunk – akkor meggyógyulunk!  

Heródes meglepődött, amikor nagyon messze földről csillagvizsgáló tudósok, csillagjósok érkeztek hozzá, 

és arról érdeklődtek tőle, hogy hol van az a nagy uralkodó, aki most született – mert egy olyan különleges 

bolygó együttállást észleltek, amelyből ez következik. Heródes olyan hatalomféltő, edómita, római vazallus 

uralkodó volt, aki saját fiait is megölette, nehogy veszélyeztessék a trónját. Mivel neki nem születetett 

gyermeke – ezért megijedt. Ismerte jól a zsidók vallását – sokat építkezett, hogy a zsidókkal jóban legyen, 

építette a jeruzsálemi templomot, ahova maga soha nem mehetett be –, ezért tudta, hogy várják a megígért 

Messiást. Hívatta a papokat és tőlük megtudta, hogy Jeruzsálemtől mintegy 12 km-re délre, Betlehemben 

kell megszületnie a Messiásnak. Elküldte ezeket a babiloni bölcseket, és kérte őket, szerezzenek pontos 

értesüléseket a gyermekről, aztán menjenek vissza, és jelentsék neki – de ő maga nem ment. Pedig csak 12 

km. Ha annyira érdekelte volna, ha ő maga is akarta volna imádni – ahogyan mondta – igazán elmehetett 

volna. De nem ment – mert nem imádni akarta, hanem megölni, eltűntetni, megsemmisíteni. Azt, 

akiről ezt olvassuk: „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a 

viágba”. Pontosan ezért jött, hogy világosságra hozza az összes kétszínűséget, gonoszságot, 

kegyetlenséget. Heródes és mindenki más sötétségét. Hogy átjárja a fény, bűnbánatra, bűnvallásra jusson, 

megváltozzon és újjá legyen. Más emberré. Kutyából nem lesz szalonna – mégis: legyen kutyaszalonnává, 

mert Isten országában csak olyan van: csak kegyelmet nyert bűnös emberek vannak ott!  

Persze, mondhatnánk, Heródes azért volt ilyen, mert ilyen volt körülötte az egész világ. Ilyen volt – és ilyen 

maradt. Irigység, szeretetlenség, palástolt vagy nyílt gyűlölet, aláásás, ellenségeskedés – ezekkel van tele a 

világ, a kapcsolatok, az élet. Sokan azt gondolják: ha engedek Jézusnak – támadhatóvá, védtelenné, 



kiszolgáltatottá válok. Nem – dehogyis, pont ellenkezőleg: védetté! Hit által védetté! Éppúgy, mint Mária 

és József. Védetté a hosszú gyalogúton Názáretből Betlehembe. Védetté az istállóban. Védetté Heródes 

hatalomféltésétől, kegyetlenkedésétől. Védetté az intrikától, amely kikezdte volna Mária életét, Mária és 

József kapcsolatát. Nem is sorolom tovább! Mi kell hozzá? Hit! Hiből élni!  

Egy gyermek nagyon szigorú vallásos családban nőtt fel. Sűrűn kellett részt vennie templomi alkalmakon, 

ha semmi kedve nem volt is hozzá, ha iskolatársai, barátai mindig együtt játszottak is azidő alatt – neki a 

templomban kellett lenni, segédkezni. Ráadásul látott nem egynéhány titkolt, titkos dolgot a színfalak 

mögött a papok és az egyház életében – sötétséget, amitől iszonyodott. De hát mennie kellett – amíg kellett. 

És amikor nem kellett – nem ment többet. Soha életében! A Bibliát ismerte, a történeteket tudta, Isten 

szeretetéről voltak ismeretei – de a sötétség eltakarta a világosságot. Aztán megöregedett és súlyos beteg 

lett. Gyorsan és látványosan romlott az állapota – és akkor a világosság elkezdett fényleni az életében. 

Ahhoz fordult, akiről gyermekkorában olyan sokat hallott. Felidézte az igéket – és 70 év távlatából lettek 

életté, reménységgé benne. A fény magja ott élt a szívében, Isten karácsonyi ajándéka: a Megváltó, 

Szabadító. És rábízta magát, betegségét, gyógyulását – majd a halálát is. Ebben a fényben ment el, ez a 

fény adott neki békességet, mert annak a kezébe helyezte életét, aki érte adatott! „Az Ige volt az igazi 

világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba”.  

A Budai helyekben hatalmas, kiterjedt csepkőbarlang-rendszer van. Ma már tudják, hogy a legnagyobb az 

országban, nagyobb, mint az északi középhegységben, Aggtelek és környékén. Ma már – kísérővel – lehet 

túrázni néhány olyan barlanszakaszon is, amely nem kiépített. Nincs megvilágítás, betonozott gyalogút – 

hanem vaksötét és néhol szakadékok, vagy nagyon szűk átjárók. De hát a ma embere szereti a kalandokat, 

úgyhogy van jelentkező bőven. Egy ilyen balagkodásról mesélte el valaki, hogy amikor egy vezető 

segítségével lementek a 3 órás túrájuk legtávolabbi részébe, kb. 60 méter mélyre a hegy gyomrába, a vezető 

azt kérte tőlük, hogy kapcsolják ki a sisakjukon lévő lámpákat. Tökéletes, rémisztő lett a sötétség. Az az 

egyetlen dolog nyugtatta meg őket, hogy ott volt az az ember, aki pontosan tudta, a sok zegzugos járatok 

közül merre kell menni, és ő majd kivezeti őket. „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága”. 

(János 1:4)  

Ha a mi sötétségünk befogadta a világosságot, ha ott van a fény az életünkben – akkor biztonságban 

vagyunk. Akkor lehet akármekkora a minket körülvevő sötétség, rábízhatjuk magunkat!  

De mi azt kérdezzük: Miért nem világosít meg mindenkit azonnal? Miért teljesen különbözően teszi? Miért 

hagy sokáig sokakat sötétségben? Miért halhat meg valaki sötétségben? Nem tudom, nem tudhatjuk, a 

titkok az Úréi – de azt igen, hogy szeret, és tapasztalhatom, ahogyan csodálatosan végzi a maga 

munkáját! Jézus Krisztus azért jött, hogy 1 megvilágítson, átvilágítsa életünket, minden rejtett dolgainkat, 

bűneinket, hitetlenségünket, félelmeinket az ő világosságába állítsa; 2 ezeket a sötétségeket fényével 

eltörölje, világossággá változtassa; 3 hogy képesek legyünk az ő fényét másoknak is továbbsugározni!  

„A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be”. A világ nem fogadta be. Egyre 

kevesebben ünneplik karácsonykor Jézus érkezését. Tiéd-e már a karácsonyi fény, a testté lett Ige, Jézus 

Krisztus világossága? Jézus istállóban született és nem úgy, mint aki a világ ura. Megalázta magát – és 

ma is alázattal áll meg és adja magát: itt vagyok, érted jöttem, hogy neked is életed legyen bennem.  Ne 

félj a világosságtól! Gyere ki a fénybe és engedd, hogy átvizsgáljon!  

„Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság 

gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi 

kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le 

ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság 

leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos”. És ami világos – azt tegyük, 

abban járjunk.  

Karácsonyra készülve Isten arra hív, állj az Isten világosságába! A pásztorok féltek és leborultak – de Isten 

üzenete kijelentést adott, és küldetéssel bízta meg őket. Légy Isten világosságát hordozó, az ő 

világássogában járó ember – mert a szívedben él Isten karácsonyi ajándéka, a mi szabadítónk és 

magváltónk, az Úr Jézus Krisztus! „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő 

jött el a viágba”. Ámen 



 

 

„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a 

Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves 

illatként” Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se 

kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy 

kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen 

paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a 

Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen 

ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor 

sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság 

gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg 

tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem 

inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de 

mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, 

az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a 

Krisztus.” Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az 

alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem 

értsétek meg, mi az Úr akarata”. Efézus 5: 1 – 17 
 

 


