
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olvasmány: 
Zsolt 73, 12-28 (kapcsolódjunk bele egy bensőséges imádság részletébe!) 
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  O L V A S M Á N Y : E F  5 , 8 - 1 4  
 

8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az 

Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. 9 A világosság 

gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. 10 Ítéljétek meg 

tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, 11 és ne vegyetek részt a sötétség 

haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. 12 

Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, 13 de 

mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. 14 Mert minden, 

ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki 

alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” 15 Jól 

vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16 

kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. 17 Éppen ezért ne 

legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.  

  A L A P I G E :É ZS  6 0 , 1 - 4 A  
 

1 Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr 

dicsősége. 2 Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, 

de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. 3 

Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. 4 

Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! 
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Milyen viszonyban vagytok a sötétséggel? … Bár hivatalosan 

még mindig rövidebbek lesznek a nappalok és hosszabbak az 

éjszakák, mégis mondhatjuk az év legsötétebb vasárnapja van 

most, advent előtti utolsó vasárnap. Ilyenkor még nincs kész a 

díszvilágítás, még nem próbáljuk pótolni a hiányzó fényt, 

csak a későn világosodik, korán sötétedik élmény a miénk. 

Ebben az évben a szokotthoz képest is sötétebb ez az időszak, 

mert a fizikai, külső sötétség mellé, amit még nem 

szelídítenek meg a fények, ránk telepedett egy másfajta 

sötétség is. Olyan, ami szintén sok mindent eltakar, a 

készülődés örömét, a találkozásokét, az együttlétét. Olyan, 

ami miatt most sem együtt ünnepeljük itt a vasárnapot, csak 

otthonainkban gondolhatunk egymásra is. Olyan sötétség ez, 

amiben minden bizonytalanná válik, amiben nem, hogy a 

holnap, de a ma is tervezhetetlen. És bizony olyan sötétség ez, 

ami megmutatja, mi rejlik az ember szívében: a gonoszság, az 

önzés, a pusztítás vágya – terrorcselekményektől kezdve a 

családon belüli erőszakig, zavarosban halászástól a másik 

letaposásáig számtalan szomorú, fájdalmas történettel 

találkozunk; vagy pont ellenkezőleg késztet a sötétség arra, 

hogy összefogjunk, hogy a felebaráti szeretetről ne csak 

beszéljünk, hanem meg is éljük.  

Ebben a sötétségben bíztat bennünket is Ézsaiás próféta szava. 

Arra hív ma: hogy vegyük észre, Istennek terve van velünk! 

Vegyük észre, hogy megajándékozottak vagyunk és élhetünk 

ezzel! 
 

Először is, erősödjünk meg abban, hogy Istennek terve van a 

világgal és ezt a tervet nem húzta semmi sem keresztbe, nem 

törölték a projektet, nem írta felül semmilyen körülmény. 

Fontos ezt újra és újra kimondanunk, különben azt kellene 

feltételeznünk, olyan Istenünk van, aki nem foglalkozik népe 

életével, nyomorúságaival éppúgy nem, mint örömével. Mi is 

ez a terv? Összefoglalhatnánk úgy, hogy sötétségből 

világosságra hívás. A Biblia egészét átíveli ez a kép: a 

teremtésben, kezdetben, mikor az eget és földet 

megteremtette, mikor Isten a saját világának, országának, ahol 

teljes dicsőségében uralkodik, határt húzott, itt ebben a 

világban sötétség maradt, ami világosságért kiáltott – lett is 

Napunk és nappalunk. Már a teremtésben ott volt a fizikai 

sötétség. Amikor még inkább elszakadtunk Istentől, a 

bűnesetben megjelent az a másfajta, a lelki, szellemi sötétség. 

Az önzés, a gyilkosság, a gonoszság. Isten azonban újra és 

újra szabadítást adott ebből, világossá tette az utat, amin járni 

kell, megmutatta merre van az áldás, az átok helyett, az élet a 

halál helyett. Végül az Ige testté lett, megszületett Jézus 

Krisztus, Isten Fia, hogy életével, halálával és feltámadásával 

legyőzze a sötétséget. A teremtés után ezzel olyan világosság 

ragyogott fel, aminek a fényét semmi el nem homályosíthatja, 

de még mindig egy olyan világban, amiben létezik a sötétség. 

De lesz egy olyan korszak, amikor végleg megszűnik a 

sötétség, az új teremtés ez: 23 És a városnak nincs szüksége a 

napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten 

dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: 24 a népek 

az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik 

be dicsőségüket. (Jel 21,23-24) Immár tisztán, világosan, 

szemtől szembe fogjuk látni Istent. Ez Isten nagy terve, 

amiben szüntelen ott van a világosság: teremtésben, 

megváltásban, újteremtésben. Szeretett Testvéreim! Hisszük-

e, hogy Istennek még ma is köze van a világunkhoz? Hisszük-

e, hogy az Ő világa és a miénk összeér? 

Ézsaiás próféta, bár kevesebbet élt még meg ebből a tervből, 

mint mi, mégis látta ezt. Ezzel biztatja a népét, ami viszont 

nem lát mást, csak a sötétséget. Ha elolvassuk az 59. fejezetet, 

láthatjuk milyen mély a sötétség, most csak egy példát 

említenék: pókhálót szőnek az emberek, amiből sem meleg 

ruha, sem takaró nem készíthető, de alkalmas arra, hogy az 

élő zsákmány halálos fogságba kerüljön. Milyen félelmetesen 

pontos ez a kép!  

A nép fogságban van, szétszórva, távol a biztonságtól. Ézsaiás 

mégis arról beszél, hogy Jeruzsálem, Isten választott népének 

szent városa, bár most olyan, mint a földön ülő, elhagyott, 

gyászoló nő, felkelhet végre. Felkelhet, mert vége a 

gyászának! Felkelhet, mert bár körülötte még sötétség van, 

fölötte ott ragyog az Úr! Ézsaiás arról beszél, hogy a 

legkilátástalanabb időben sem mond le Isten a népéről, és 

mindaz, amit Isten cselekszik a népével, életet fog hozni 

nekik, majd másoknak is. Mert a világossághoz mások is 

jönni fognak. 
 

Bár Ézsaiás szavai először nem hozzánk szóltak, azonban 

bennünket is szólítanak! Mert ami akkor prófécia volt, ma 

már részben valóság: Jézus Krisztus a világ világossága már 

eljött: utat készített számunkra Istenhez. Megmutatta, hogy a 

lelki sötétségből, a szétesett kapcsolatok világából, a 

függőségekből, a gyűlöletből, a kilátástalanságból, a 

békétlenségből, a haragból, önzésből, a felelőtlen életből, 

egyszóval a sötétségből, a bűnösségünkből, hogyan 

szabadulhatunk meg. Megmutatta, hogy élhetünk olyan életet, 

amiben a sebeink gyógyulhatnak, a kapcsolataink 

helyreállhatnak, aminek értelme és célja van, csak a sokféle 

függőség helyett egyetlenegyet kell elismernünk: függünk 

Istentől. Attól az Istentől, aki teremtett, megváltott és újjá 

akar teremteni. Így már hozzánk is szólnak Ézsaiás szavai! 

Vajon, ha felemeljük a tekintetünket, látjuk-e, hogy 

megajándékozottak vagyunk mi is? Látjuk-e azt, hogy 

felettünk is ott ragyog az Úr? Ha elhisszük, ha elfogadjuk, 

megváltoztat bennünket az ajándék, hogy Krisztus által 

Istenhez tartozhatunk! Amíg az ember nem ismeri meg Istent 

személyesen, amíg nem fogadja el Megváltójának Krisztust, 

addig mindez legjobb esetben is csak nagyon talányosan 

hangzik, ha nem egyenesen bolondságnak. Abban, hogy éljük 

az életünket, nagyon nagy jelentősége van annak, vajon 

elfogadtuk-e megajándékozottak vagyunk?! 

Ha még nem: úgy tűnhet, a keresztények a maguk 

világosságát, okosságát, vagy okoskodását kürtölik a 

világban, küzdve folyamatosan. De talán találkozunk 

olyanokkal is, akikből számunkra megmagyarázhatatlan 

békesség árad, borzalmas körülmények ellenére is. Ők azok, 

akik felett ott ragyog az Úr! Ha ez vonzó számunkra, 

kérhetjük Istent, hogy közeledjen felénk, hogy mi is 

közeledhessünk Hozzá! 

Ha már elfogadtuk, Krisztust Megváltónknak, még mindig 

küzdhetünk azzal, milyen fényesen kell ragyognunk. Hogy 

nekünk KELL tökéletessé tenni az életet, vagy hogy az 

életnek kell tökéletessé válnia számunkra. Egyik sem igaz! Ha 

magunkra ismerünk ebben a küzdésben, most is kérhetjük 

Istent, hogy bocsássa meg, hogy újra mi akarunk mindent 

irányítani, kérjük, hogy növekedhessünk hitben, hogy egyre 

inkább a kegyelem szabadságából tudjunk élni, egyre 

fontosabb legyen számunkra Krisztus! 

Mert valójában arra hív bennünket az ige, hogy a kapott 

fénnyel, a Krisztustól kapott világossággal éljünk jól! Ha 

ebben vagyunk most, adjunk hálát mindezért! Kérhetjük, 

maradjon számunkra is biztonságot adó, hogy ebben a sötét 

időszakban sem maradtunk magunkra! Merjünk a kapott 

fénnyel tündökölni – kérjük újra és újra Jézus Krisztus 

békességét, szeretetét, erejét, bölcsességét, mert Ő az, aki át 

tudja törni a sötétséget, bennünk, körülöttünk is!  
 

Szeretett Testvéreim! Az ige sem Ézsaiás korában, sem ma 

nem mondja azt, hogy a sötétség, ami körbevesz bennünket, 

egy szempillantás alatt el fog tűnni. Nem mondja azt, hogy 

emberi számítás szerint minden rendben lesz. De mondja azt, 

hogy Isten tervében nem a sötétségé az utolsó szó, hogy nem 

hagy bennünket magunkra, sőt, olyan világossággal ajándékoz 

meg, amihez hívhatunk másokat, amivel magunk is 

megajándékozottakból egyúttal ajándékozók is lehetünk! 

Ámen      jani lívia 


