
 

 

 

206. Isten ragyogó Világosság gyanánt mutatja meg magát Karácsonykor a pásztoroknak,  

illetve Pünkösd napján az apostoloknak  

  

 

Imádkozzuk a 222. számú éneket:  

 

 Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten,  

 Édes arcod örömét be kerestem! 

 Mint a szarvas hű eret, csobogót,  

 Úgy kívánlak, mérhetetlen égi Jót! 

 

 Háromságban örök Egy, Téged magasztallak,  

 Békességet permetezz az igaznak! 

 Énekszóval áldalak művedért.  

 Áldott Krisztus, kegyelemedbe vissza végy! 

 

 I. Miképpen mutatja meg magát Isten ragyogó Világosságként?  

 

 1. A betlehemi pásztorok – mint minden ószövetségi ember – évről évre megünnepelték 

az egyiptomi kivonulást. A zsidó Húsvét alkalmával ugyanis ők is felidézték a csodálatos 

eseményeket: hogyan vezette ki Isten az Ő népét a rabság földjéről, a szolgaság országából, 

Egyiptomból a Vörös-tengeren át a megígért földre. Tudták, hogy az egyiptomiakra mélységes 

éjszaka borult, Isten szentjeinek azonban ragyogó Világosság támadt! (vö. Bölcs 17, 20; 18, 1). Azt 

tudták, hogy Egyiptom más tájain sötétség volt három napra, hiszen ezt az egyiptomiak maguk 

mesélték el: Olyan rossz a sötétség! Isten választottai nem felejtették el ezt az élményt, hogy három 

napig csak ott volt világosság, ahol az izraeliták éltek (vö. Kiv 10, 23). Ez a tény megmaradt az Ő 

vallásos emlékezetükben, mert tisztában voltak vele, hogy nem csupán egy természeti tüneményről, 

hanem Isten hatalmas erejéről volt szó! A Biblia nem véletlenül mondja: Isten szentjeinek 

ragyogó Világosság támadt, mert a lélek megszenteltsége kell ahhoz, hogy az ember meglássa 

Isten Világosságát! Tanítás ez mindnyájunk számára: Szentnek kell lennünk, vagyis Isten akaratát 

maradéktalanul meg kell tennünk, és akkor a Szent Isten el fog uralkodni az életünkben!  

 

 2. Jézus születése történetében Szent Lukács írja: Amikor a Szűzanya szülésének az ideje 

elérkezett Dávid városában, a júdeai Betlehemben – és mivel nem kaptak helyet a szálláson – egy 

barlangban szülte meg Fiát, az Elsőszülöttet. (Ez nem az jelenti, hogy utána még született több fia, 

ahogyan azt egyes szentírás-magyarázók tévesen mondják.) Ez jogi státus volt: aki anyja méhét 

megnyitotta, az az elsőszülött fiú, vagyis az lesz az örökös. Az evangélista így folytatta: Pólyába 

takargatta, jászolba fektette a kicsiny Jézust (Lk 2, 4-7).  

 

 3. A pásztorok éjszaka a szabadban őrizték a nyájukat, tehát sötétség, csend és békesség 

volt. Ezzel jelezve is van az, amit a lelki élet mesterei tanítanak a test és a lélek sötétségéről. Úgy 

látszik, az éjszaka sötétsége kellett ahhoz, hogy a betlehemi pásztorok felismerjék a Világosságot. 

Nem akármilyen világosságot, hiszen amikor megállt előttük az Úr angyala, akkor az Úr Dicsősége 

ragyogta be őket! (Lk 2, 8-9).  

 

 4. Az Istennel való találkozáshoz nekünk is ki kell bírnunk a test és a lélek sötét éjszakáját: 

Amikor szemünk megszokja a sötétséget, amikor lelkünk kibírja a homályt, amikor nem lát 

világosságot, akkor ragyog fel számunkra is az a Világosság, Aki az Isten! Szoknunk kell Isten 

közelségét! Ha az Úr akarja, akkor Ő egy szempillantás alatt el tudja küldeni angyalát, meg tudja 

világítani a szívünket. Az ember pedig felismeri az Úr angyalát és Isten Dicsőségét, amely 

beragyogja őt. Amikor a pásztorok megijedtek, az angyal bátorította őket: „Ne féljetek!” (Lk 2, 9-



 

10).  

 

 5. A betlehemi pásztoroknál is megismétlődött az a jelenet, amely Názáretben a 

Boldogságos Szűzanyánál történt, amikor kilenc hónappal előbb Gábor, az Úr angyala megjelent 

neki. Mária az üdvözlés alkalmával zavarba jött, gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén. Az 

angyal azonban így folytatta: „Ne félj, Mária!” (Lk 1, 26. 29-30). Ebből kell felismernünk: Isten 

angyala a békességet hozza. Ha Isten nagy Világosságától az ember meg is retten, az Úr angyala 

megnyugtatja: Ne félj! Ez nagyon vigasztaló tanítás: Isten az Ő ragyogó Dicsőségében nem 

elpusztításunkra, hanem a mi megerősítésünkre jön, hogy életünk legyen, és egyre bővebben legyen! 

(Jn 10, 10). 

 

 6. Most a csendben lopakodjunk oda a betlehemi pásztorokhoz! Előbb már elhangzott az 

angyal szava: Ne féljetek! Ezt mi is meghallhatjuk, ez nekünk is szól. Legyen bátorságunk 

csatlakozni ezekhez az igénytelen emberekhez az isteni Fény befogadásában! Az a Fényesség – 

amely a betlehemi pásztorokra ama sötét éjszakán ráragyogott – kicsit ránk is sugároz. Ezek az 

egyszerű emberek fel tudták ismerni, hogy az Úr angyala áll előttük, és az Úr Dicsősége ragyogja 

be őket! Milyen fontos, hogy az ember ne saját a elképzelései, vagy a hallucinációk rabja legyen! 

Ahol Isten megjelenik, ott egészen nyilvánvalóvá teszi jelenlétét a lélek számára: a teremtmény 

ráismer Teremtőjére, a menyasszony az Ő isteni Vőlegényére!  

 Persze ez a ráismerés néha hosszabb folyamat eredménye. Ha ennek a végtelen fölségű, 

dicsőséges Istennek a felismerése még időbe telik is nálunk, csak várakozzunk türelmesen! Istennek 

más a mértéke, mint az embernek. Ha a katonáknak sokáig kell várakozniuk, akkor „vigyázz-állás” 

helyett a tiszt „pihenj-állást” vezényel. Adjunk ilyen parancsot a lelkünknek is, hogy a várakozásban 

el ne lankadjunk, ki ne dőljünk! Akkor majd türelmesen tudunk várakozni. 

 

 7. Most itt az imában pihentessük meg a lelkünket! Nem a várakozás feszültsége segít, 

amikor görcsben van még a gyomrunk is, hogy vajon meddig kell még várnunk valamire, vagy egy 

esemény bekövetkezésére, hanem a szív békéjének igénylésével mondjuk: „Ráérek, van időm 

várni az Úr Fényességének felragyogására!” Minél tovább várakozik a lelkünk, annál 

kipihentebbek leszünk.  

 

 8. Az angyal nagy örömet hirdetett a pásztoroknak, és az egész népnek: Ma született az 

Üdvözítő Dávid városában! Ő a Messiás és az Úr! (vö. Lk 2, 10-11). A pásztorok akkor még nem 

látták a Messiást, Aki az Úr, vagyis Isten. Ez az elnevezés az ószövetségi Szentírás nyelvén Isten 

neve: Ő a Messiás és az Úr. Tehát nem látták – noha az éjszaka sötétsége helyett ragyogó 

Világosság vette körül őket, mégis csak a hit segítségével tudott örömre gerjedezni a szívük: 

Megszületett a régóta várt Messiás, az Isten Fia! Az angyalok tudták és látták, s ezt adták hírül. A 

pásztorok még akkor sem látták, miután az angyal elmondta nekik. Még akkor sem voltak a tudás 

birtokában, hanem csak a hitet élhették meg: „Elhisszük, amit Isten az Ő angyala által üzen nekünk 

Fia megszületéséről, a Messiás érkezéséről!”  

 

 Mi is a hit állapotában vagyunk (2 Kor 5, 7). Az angyaltól az üzenetet mi is megismertük, 

hogy megszületett a Messiáskirály, az Isten Fia, a Megváltó. Nem szemléljük, nem látjuk még Őt; 

de a benne való hit már örömmel tölt el. A hosszú sötétség után az ember a legapróbb gyertyaláng 

villanásának is örvendezik. Mennyivel inkább örvendezik a szív, amikor a világ Világossága (Jn 8, 

12) érkezik el hozzá! Most tehát a pásztorokkal együtt örvendezzünk annak a Messiásnak, Akit 

ugyan még nem látunk, de Isten már elküldte közénk! Az örvendezés mellett pedig szítsuk fel a 

vágyakozást a világ Világosságának, Istennek a meglátására!  

 

 9. Az Úr angyala azonban sürgeti a pásztorokat. Szavai megerősítésére nagy mennyei sereg 

veszi körül az angyalt. Amit énekelnek, azt a pásztorok már kezdik megtanulni:– A magasságban 

lakó Istennek kijár a dicsőítés! Az angyalok pedig már zengik Istennek: Dicsőség a magasságban 

Istennek! Erre megtanítják az embereket is. Azok az egyszerű pásztorok – akiket beragyogott az Úr 



 

Dicsősége – az angyalok társaivá lesznek, és énekelnek Isten ragyogó dicsőségéről, lényéről, 

fölséges mivoltáról. Mindenki adja meg Istennek ezt a dicsőítést!  

 

 A pásztorok azonban megértik az angyalok énekének a második részét is: Békesség a földön 

a jó akaratú embereknek! (Lk 2, 14). Ők – akik a Jó Pásztor gondoskodásával legeltették nyájukat, 

őrizték a sötétben is a lopakodó farkas ellen – megtapasztalják azt a békességet, amelyet egyedül 

Isten tud adni annak az embernek, aki kész szíves akarattal megtenni Isten akaratát. A jó akaratú 

ember  akarata egybecseng Isten akaratával. Ugyanazt akarja, amit Isten; és ugyanazt nem 

akarja, amit Isten nem akar, tudniillik a bűnt.  

 

 10. Ebből az élményből – ahogyan azt a pásztorok elmesélték Máriának és Józsefnek 

mindazt, amit láttak, és amit megtudtak a gyermekről – Mária csendes örömmel leszűrte a 

tanúságot: Isten ugyanazt az angyalt küldte el a pásztorokhoz is, akit őhozzá. Ahogyan Máriát 

Názáretben Jézus szent fogantatásával körülragyogta Isten dicsősége, és a Magasságbeli árnyéka 

termékennyé tette az ő áldott szűzi méhét, úgy Mária felismerte, hogy ugyanez az angyal ragyogta 

be a pásztorokat is. Ugyanennek az Istennek a dicsősége nyilvánult meg a hozzá hasonló egyszerű 

emberek előtt is. Szívébe véste a pásztorok szavait, és gyakran elgondolkodott rajtuk (Lk 2, 19). Az 

ismerős élmény megerősítette őt is.  

 

 Isten ragyogó Világosságának felismeréséhez szükséges tehát a szív tisztasága, a lélek 

egyszerűsége, az ember készsége, a lélek csendje, és akkor Isten szívesen tekintetre méltatja az Ő 

alázatos szolgálóleányát, szolgáját (Lk 1, 47), illetve szívesen meglátogat minket a magasságból 

Felkelő, hogy világosítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek, lépteinket pedig a 

béke útjára vezesse” (Lk 1, 78-79).  

Nemcsak az Isten Fia földre érkezését kísérte ez a fényjelenség – amit a Szűzanya és a 

pásztorok megláthattak. 

 

 II. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét is a lángoló Fény jelezte  

 

1. Pünkösd napján – amikor az apostolok a Szűzanyával együtt voltak azon a helyen, ahol 

Jézus az utolsó vacsorán az Ő testét és vérét adta nekik – megkapták ugyanott az Ő Lelkét is: Zaj 

támadt az égből, betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak 

fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel (ApCsel 2, 1-4).  

 Milyen lehetett az a Tűz, Aki a Szentlélek?  

 Milyen lehetett az a Lobogás, amely nem égette el az embereket, nem tette tönkre, hanem 

életet fakasztott bennük, az újjászületett ember életét?  

 

 2. Akárcsak előbb, amikor odamentünk a pásztorokhoz, most szabad odamennünk a szép 

Szűzanyához és az apostolokhoz is, hogy megszemléljük: mi történt, miként történt Isten ragyogó 

Világosságának beleáradása a világba. Az, hogy a tűzlángnak nyelv formája volt, azt akarja tanítani, 

hogy a különböző anyanyelvű emberek valamennyien megértették az apostolok szavát. A 

nyelveknek ez a csodája mutatja: Az Egyház minden nemzetet közösségbe fog össze. Jelképezi, 

hogy Isten országában helyreáll az emberiség eredeti egysége, amely a babiloni ember gőgje miatt 

megbomlott, és összezavarodott az egynyelvű emberiség beszéde.  

 

 3. De miért tüzes ez a nyelv? A Lélek lobogását akarja jelképezni, a szeretet lángolását, 

mert a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, kettőjük szerelme Ő. Mint a halál, olyan erős a 

szerelem. Nyila tüzes nyíl, az Úr lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet (Én 8, 6-7). Ha a 

földi személyek között így tud lángolni a szeretet, akkor mennyivel inkább az isteni Személyek 

között? Az apostolok látták ezt a tüzes lobogást, az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetét. Az 

apostolok beteltek Istennek ezzel a tüzes lobogásával! Micsoda élet fakadt benne: az Atya és a 

Fiú tüzes szeretet-élete a Szentlélekben! Ha sohasem ismétlődött volna meg az egyháztörténelem 

folyamán a Szentléleknek ez a kiáradása, nekünk akkor is elég lenne ez a pünkösdi csoda. De a 



 

Szentléleknek ez az éltető ereje újra és újra átjárja Jézus tanítványait, akik Istenhez kötik Krisztus 

által az életüket. Szent Pál – aki nem volt ott a pünkösdi eseménynél – is tud így nyilatkozni: Isten 

szeretete kiáradt a szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által (Róm 5, 5). A tüzes szeretetnek ez az 

áradása, Istennek ez a kinyilvánulása, megnyilatkozása, megtapasztalhatósága olyan ajándék a 

keresztény ember számára, amelyet belülről megélhet, a lelke képességeivel felfoghat. Ha az 

emmauszi tanítványok mondhatták: Ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és 

kifejtette az Írásokat? (Lk 24, 32), akkor mennyivel inkább mondhatjuk mi is: „Lángol a szívünk, 

amikor nemcsak beszél hozzánk a Szentírás szavaival, hanem ki is fejti, kinyilatkoztatja azt a 

lelkünkben!” Nekünk adja nemcsak a Róla szóló tanítást az Evangélium szavaiban, hanem azt a 

harmadik isteni Személyt is, a Szentlelket. Ő pedig róla tanít a mi szívünkben is, s eszünkbe juttatja 

mindazt, amit Jézus mondott (Jn 14, 26). Nemcsak az értelmünket járja át a Szentlélek 

megvilágosító kegyelmével, hanem akaratunkat is megerősíti a tüzes Szeretetével.  

Ha csak egyetlen egy ember, mondjuk Kolumbusz Kristóf látta volna csupán Amerikát, és 

visszajön Európába, és azt mondja: „Láttam azt a földrészt”, akkor, aki hisz neki, az tudást kap arról 

a kontinensről, bár nem a tapasztalás által, hanem a hit által. Ugyanígy: Ha az apostolok, akik a 

Szűzanyával Pünkösd napján látták a tüzes lángnyelvek alakjában rájuk leszálló Szentlelket, és 

elmondják nekünk ezt az eseményt, akkor mi is biztos tudást kapunk a Szentlélekről, az Ő 

ragyogó, tüzes mivoltáról. Isten, Aki nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34) – számunkra is 

szívesen nyilvánvalóvá teszi az Ő tüzes szeretetét, csak legyen befogadó-készségünk. Kell hozzá, 

hogy engedelmeskedjünk Jézus szavának, Aki a mennybemenetelekor azt mondta az apostoloknak: 

Menjetek be a városba, Jeruzsálembe, és várjátok a Szentlelket! (Mt 26, 18).  

Nekünk is várnunk kell a lángoló Szentlélek érkezésére! Ki kell tartanunk az 

imádságban, mint ahogyan a Szűzanya is és az apostolok is imádság közben együtt várták a 

Szentlelket.! Ki kell tartanunk az Egyház Édesanyjával és a szent apostolokkal való közösségben, 

mint ahogyan ők is Máriával, Jézus édesanyjával imádkozva hívták, kérték a Szentlelket. Az ilyen 

imádság megnyitja az eget. Nem tüzet és esőt esd le csupán (vö. 1 Kir 18, 38-45), hanem Isten tüzes 

Szeretetét is leesdi a földre.  

 

 Micsoda fényes ragyogás, micsoda lángolás ez, az Atyának és a Fiúnak mekkora nagy 

Szeretete ez! 

 

Befejezésül énekeljük a 222. számú éneket:  

 

 Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság.  

 Átcsobogjon szent igéd: friss valóság.  

 Hadd teremjen szűz erőt, tiszta vért, 

 Halni bátor hősi szívet Szívedért! 

  

 Hiszek hármas, mégis egy örök égi Jóban,  

 Láthatatlant és láthatót Alkotóban.  

 Hiszem hozzánk testesült egy Fiát,  

 És a lélek csodatermő harmatát!  

 

 

 

  


