
 

 

 

209. Isten ragyogó Világosság Szent János apostolnak 

  

 

Bevezetésül az Úr Jézus szent testét dicsérő 108. számú éneket imádkozzuk, hiszen Szent János is 

odahajthatta a szívét az Úr Jézus szívére: 

 

 Mondj éneket, zengő nyelvem, szentséges Úr testének,  

 Adj hálákat buzgó lelkem, drágalátos vérének!  

 Töredelmes, buzgó szívvel, hajtsd meg Néki térdedet, 

 Mint Uradnak, Istenednek, mondj Neki szép éneket! 

 

 A Világosság tanúinak életét tanulmányozzuk, hogy hogyan is élték meg az Ő Világosságát 

azok, akik látták az Urat. Nemcsak Isten tanítása adott világosságot az értelmükbe, hanem Isten 

ragyogó Világosságként közölte magát velük. Saul-Pálnak egy szempillantás alatt 

kinyilvánította isteni Lénye Fölségességét. De az esetek többsége olyan, mint János apostolé, 

akinek folyamatosan tanította az Úr, hogy Ő a világ Világossága (Jn 8, 12). János növekedett a 

Világosság megismerésében, mert egyre többet látott Istenből Jézus Krisztuson keresztül.  

 Első mesterétől, Keresztelő Jánostól hallott először Jézusról. Ez az Istenre nyitott, Isten után 

vágyódó fiatalember testvérével, Jakabbal, valamint barátaival, Andrással és Péterrel addig az 

Előfutár tanítványa volt. Hallotta, hogy Keresztelő János kijelentette: Aki küldött, hogy vízzel 

kereszteljek, megmondta: „Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, Ő az, Aki Szentlélekkel 

keresztel. Én láttam, és  tanúskodom Róla, hogy Ő az Isten Fia!” (Jn 1, 33-34). Szent Máté 

Keresztelő Jánosnak még ezt a szavát is feljegyzi: Ő Szentlélekkel és Tűzzel fog megkeresztelni 

titeket (Mt 3, 11). Az ifjú János először tehát egy tanítást hallott Jézusról: Ő az Isten Fia. Ő Isten 

Szentlelkével, a Tűzzel fog keresztelni. Aki az Ő hatása alá kerül, azt átjárja a Tűz, Isten 

Szeretetlobogása!  

 Keresztelő Jánostól tanulta meg, hogy Jézus az Isten Báránya. Evangélistaként ezt az ifjú 

János így jegyezte fel, saját magát is megörökítve: Keresztelő János ott állt két tanítványával a 

Jordán folyónál, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya!” Ezeket a szavakat a két tanítvány hallotta, 

és követte Jézust (Jn 1, 35-37). Keresztelő János szavaiban benne van egész keresztény életünk 

tanítása. Az „Íme” – így is fordítható: Nézzétek, Ő az Isten Báránya! „Nézzétek!” – ezt pedig így is 

lehet értelezni: Figyeljetek Rá, Ő az Isten Báránya! Vagy a mi szóhasználatunkkal: Szemléljétek, 

mert Ő az Isten Báránya!  

 Az ifjú János megtanulta: Mit jelent az, hogy „Isten Báránya”? Azt, hogy Ő az Isten Fia, 

Aki áldozattá lett értünk, Aki jobban megvált bennünket a bűntől, mint amikor az ószövetségi 

áldozatbemutatásnál az áldozati bárány feláldozása szerezte meg a megtisztulást.  

 

 I. Az ifjú János számára megvilágosodott, hogy Jézus az Isten Fia 

 

 1. Keresztelő János szava tehát először is felismerést eredményez az ifjú János lelkében: Ez 

a názáreti Jézus Isten Fia, Isten áldozata értünk, emberekért, Aki elveszi a világ bűneit. Ez a 

felismerés a megvilágosodás első szakasza, amikor a tanítás belső fényt gyújt az emberben Istenről.  

 

 2. A belső megvilágosodás második szakasza az, amikor az ember meglátja, hogy Isten a 

világ Világossága! (Jn 8, 12). Az ifjú János is látta, hogy Jézusra leszáll a Szentlélek, mint valami 

galamb. Az Istenségből is látott valamit, Aki szeretettel le tud szállni az emberre, és hallotta a 

Mennyei Atya hangját, amellyel kinyilatkoztatta: Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok! (Mt 3, 

17).  

 A megvilágosodás, vagyis a felismerés, illetve Isten ragyogó Lényének a megtapasztalása az 

ember szívében készséget kelt fel. Keresztelő János szavára a két tanítvány követte Jézust, kész volt 

Vele lenni. Akkor Jézus megkérdezte: „Mit akartok?” (Jn 1, 37-38). Kell tehát ez a készség, hogy 



 

együtt legyünk a világ Világosságával, kell a vágyódás az emberi szívben a felismert igazság 

birtoklására, illetve mind teljesebb megélésére!  

 Az ifjú János megtanulta: Mit jelent az, hogy ez a názáreti Jézus az Isten Fia? Azt, hogy Ő 

az Isten Báránya, Akit szemlélnünk, vagyis szeretettel néznünk kell, és ezért készségesen követnünk 

kell, hogy Vele lehessünk.  

 

 3. A belső megvilágosodás harmadik szakaszához kell az isteni hívás. Jézus is hívta ezt a 

két tanítványt, mondván: Jöjjetek! (Jn 1, 39). Ez az isteni szó felszabadító szó. A teremtmény a 

maga kicsinységével nem merne Isten közelébe kerülni, de mivel Isten hívó szava elhangzik feléje, 

immár felszabadultan mer egyre közelebb lépni Isten felé. Ebbe a hívásba beletartozik a jézusi 

kiválasztó szeretet is. Jézus nemcsak a tizenkettőt választja ki, hanem közülük még külön hármat 

is: Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost (vö. Mt 17, 1). Micsoda kitüntetés, ha az ember felismeri: 

Jézus kiválasztotta őt, hogy felvigye a hegyre, ahol majd szemlélheti Jézus isteni dicsőségét!  Az 

embernek fel kell mennie a szent hegyre! Nem szabad abbahagyni a követést, nem szabad sajnálni a 

fáradtságot, amely a hegyre menetel alkalmával oly sokszor erőt venne az emberen.  

 

 A Zsidókhoz írt levél szerzője beszél a megvilágosodásról, amely nemcsak János 

apostolnak, hanem a többi jézusi tanítványnak is kiváltsága: Emlékezzetek csak az elmúlt időkre, 

amikor megvilágosodásban részesültetek, és helytálltatok annyi küzdelemben és szenvedésben! 

(Zsid 10, 32). János apostol sem feledte el azt a megvilágosodást, amelyben a Tábor hegyen volt 

része, amikor ugyanúgy hallotta a Mennyei Atya szavát, mint Jézus megkeresztelkedésekor: Ez az 

én szeretett Fiam, (a Szentlélekben szeretett Fiam), akiben kedvem telik. Őt hallgassátok! (Mt 17, 

5). Micsoda megvilágosodás az, amikor az embernek nemcsak az értelme világosodik meg arra, 

hogy hallja a szót Jézusról, hogy Ő az Isten Fia, hanem látja is Őt a ragyogó isteni dicsőségben! 

Hiszen fényes felhő takarta el őket ott a Tábor hegyen, és ebből a fényes felhőből hallatszott a 

szózat! (Mt 17, 5).  

 

 II. Jézus tovább tanítja az Ő szeretett tanítványát 

 

 A megvilágosodás útjának újabb szakasza János számára az utolsó vacsora termében volt: 

Az a tanítvány, akit szeretett Jézus, ott nyugodott Jézus keblén (Jn 13, 23). A gyengédségnek, az 

isteni szeretetnek olyan méltóságteljes, és mégis finom megnyilvánulása ez, amikor a szívek 

összedobbanhatnak, amikor egy ütemre vernek. Micsoda megvilágosodás: felismerni, hogy „Jézus, 

az Isten Fia szeret engem! Jézus és az én szívem a szeretetben eggyé forrt!” 

 

 III. A szentek életének tanulmányozása a megvilágosodás útján nekünk is bíztatás ad 

 

 1. Legyünk együtt Jézussal, amikor megkeresztelkedésekor vagy a Tábor hegyen elhangzik 

a Mennyei Atya vallomása, mert nekünk is szól a Mennyei Atya szava: Őt hallgassátok!  

 

 2. Szent Jánossal mi is odahajthatjuk a szívünket Jézus szívére, hogy az Ő szeretetének a 

lüktetése egyre jobban átjárjon bennünket! Jézus szeretetének ez a felismerése számunkra is 

Világosságot gyújt. Isten így szeretett minket, hogy Egyszülött Fiát adta nekünk és értünk, hogy mi, 

akik hiszünk benne, el ne vesszünk, hanem örökké éljünk! (vö. Jn 3, 16). Persze, hogy ebben a 

szeretetben elnyugodni jó, „Jézusomnak Szívén megnyugodni jó!” (Ho. 154), Jézus szeretetében 

elidőzni, megmaradni jó! (vö. Jn 15, 10).  

 

 3. Jézus tovább tanítja az Ő választott apostolát, akinek azt is megengedte, hogy ott álljon a 

keresztje mellett (vö. Jn 19, 26), és így tanúja volt Jézus mindhalálig való szeretetének. További 

kiváltságot is ad Neki, amikor feltámadása után a Galileai-tó partján János nem annyira a szemével, 

de még inkább a szívével felismerhette: az Úr az! (Jn 21, 7).  

 Amikor az imádkozó ember a túlsó parton álló Jézusra veti a tekintetét, de még nem látja 

világosan, csak a szeretetét, a gondoskodó jóságát tapasztalja – amelyet az apostolok is megélhettek, 



 

amikor Jézus irányította őket a halfogásban –, úgy megvilágosodik a mi szemünk is! Micsoda 

megvilágosodás az, amikor ebben a számunkra testi szemmel még jól nem látható Jézusban mégis 

meglátjuk Isten Fiát: Az Úr az! Az imádkozó ember lelkét valami titokzatos, cirógatás, a szeretet 

érzelme járja át. Bizonyosságot él meg, megvilágosodik számára ennek a minket oly nagyon szerető 

isteni Lénynek a mivolta: Az Úr az!  

 

 4. Az újszülött gyermek felismeri az édesanyja szíve dobbanását, és megnyugszik anyja 

kebelén, mert visszaemlékezik a magzati léte élményére, amikor oly közel volt a vitális, életszerű 

összekapcsolódásban az édesanyjával. Az imádkozó ember – akárcsak János apostol az utolsó 

vacsorán vagy a Genezáreti tónál – ráismer Jézus szíve dobbanására. Ez a szívdobbanás, a 

szeretetnek ez az egysége olyan felismerést eredményez a szeretett lény közelségéről, amelyet 

joggal mondhatunk megvilágosodásnak, hiszen felismerjük: Ő az!  

 

 5. Jézus folytatja választott tanítványának a tanítását, hogy folyamatosan fejlődjön a 

Világosság felismerésében. Elküldi a Szentlelket: Akkor szétoszló tüzes nyelvek lobbantak meg 

előttük, és leereszkedtek mindegyikükre (ApCsel 2, 3). János apostolnak már ismerős volt ez a 

Szentlélek, ez a tüzes Szeretet. Hiszen nemcsak Jézus keresztelésekor, nemcsak a Tábor hegyén 

találkozott Vele, hanem most, amikor Pünkösd napján leszállt rá, akkor belső bizonyosság is 

jelentkezett benne, megvilágosodott számára: „Ez a Szentlélek! Ez Isten Szeretete!” Egy életen át 

visszaemlékezik erre, és erre tanít mindnyájunkat: Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk 

nemcsak egy földi életen át, de egy örök életen át is ebből az élményből él: Isten tüzes Szeretete, a 

Szentlélek betöltötte őt. Nézzétek, mekkora szeretet tanúsított irántunk az Atya. Isten fiainak hívnak, 

és azok is vagyunk. Megjelenésekor hasonlóak leszünk Hozzá, mert látni fogjuk Őt úgy, amint van 

(1 Jn 3, 1. 2). Ezt az örömét, hogy a Szeretetet megláthatta tüzes láng alakjában – megosztja 

testvéreivel is: Nézzétek, nézzétek, nézzétek, szemléljétek, szeressétek, fogadjátok be! Látni fogjuk, 

szemlélni fogjuk az örökkévalóságban Őt úgy, amint van! Az ember nemcsak egy igazságot lát, 

amikor megvilágosodik számára például: – a názáreti Jézus Isten Fia –, hanem Istent látja 

szentháromságos tüzes lobogásában is. János apostol nem győz reflektálni erre a nagy 

megvilágosodásra, hogy Isten a szeretet! (1 Jn 4, 16). Nekünk is üzeni: Mi megismertük a szeretetet, 

amellyel Isten szeretett bennünket, és hittünk benne (1 Jn 4, 16). Ismeret, hit, szeretet. Az ismeretből 

fakad a hit, a hitből a remény és a szeretet. Aki tud hinni Isten szeretetének, Isten jóságának, abban 

kézzelfogható lesz a Világosság. Látja, felismeri Isten szeretetét.  

 

 IV. Ó, mennyire szabad vágyódnunk a megvilágosodásra!  

 

 1. János apostol ugyanis azt mondja: Az igazi Világosság, amely minden embert megvilgosít, 

a világba jött (Jn 1, 9). Jézus meg akar bennünket világosítani. Maga Jézus is hangos szóval 

hirdette: Én Világosságul jöttem e világba, hogy Aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben! (Jn 12, 

46). Hangsúlyozza, nehogy valamiképpen is elfelejtkezzünk róla: Én vagyok a világ Világossága. 

Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet Világossága! (Jn 8, 12). Tehát Isten 

akarata az, hogy mi ne sötétségben legyünk, hanem Isten Világosságában. János apostol 

lelkében nagyon megmaradtak ezek a jézusi szavak. Megjegyezte Jézus üzenetét: Az ítélet ez: A 

Világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert 

gonoszak voltak a tetteik (Jn 3, 19). Borzasztó csapás, ha az ember nem keresné Istennek ezt a 

Világosságát. Ezzel a maga elítéltetését vonja magára. János pedig a Világosságot akarja számunkra 

is, hogy a kinyilatkoztató Isten szava által eljussunk arra a megvilágosodásra, a felismerésre: Isten 

Világosság (1 Jn 1, 5). Ha a Világosságban élünk, ahogy Ő is a Világosságban van, akkor 

közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézus Krisztusnak vére megtisztít minden bűntől (1 Jn 

1, 7). Nem ítél el minket, bűnösöket, sötétségben élt embereket, hanem megvilágosít, megszabadít, 

az Ő isteni Lényének a dicsőségébe von.  

 

 2. János is ezt az isteni vonzást élte meg. Az Úr pedagógiája, amellyel Jánost bevezeti az 

isteni Világosságba a Jelenések könyvében ért a csúcspontjára. János már idős, és látomásokban 



 

részesül. Az Úr napján elragadtatásba esett (Jel 1, 10). Milyen jellemző üzenet ez is: Az Úr 

feltámadása napján, vasárnap a keresztény ünneplésnek ezen a gyönyörűséges napján, amikor a 

lélek elpihenhet Istenben, mint ahogyan az Úr is megpihent a hat-napi tevékenység után, a világ 

teremtése után: a lélek beleszédülhet Isten vonzásába! Az Úr napja úgy látszik, különlegesen 

alkalmas Isten Világosságának felismerésére.  

 

 3. János apostol így mondja: Hátam mögött harsonához hasonló nagy szózatot hallottam 

(Jel 1, 10), vagyis nem látta azt, aki a szózatot intézte hozzá. Nem baj, ha az imádkozó ember még 

nem látja azt, aki szól hozzá. Nem baj, ha az isteni üzenet csak a szó formájában jelenik meg, 

vagyis csak hallható, de nem látható módon érkezik el hozzánk. A lényeg az, hogy Isten üzen.  

 De szabad az imádkozó embernek is követnie János apostol példáját: Ő megfordult, hogy 

lássa, hogy ki szól hozzá (Jel 1, 12). És akkor látta az Emberfiát. Ragyogó, fényes jelenség. Bokáig 

érő ruhába volt öltözve, (ez a főpapnak a jellemzője, atributuma!) mellén aranyöv, (ez a király 

atributuma!). Feje és haja fehér volt, (ez az Istenség örökkévalóságát jelzi!). Jobbjában hét csillagot 

tart, (ez a mindentudás és a számon-kérő hatalom jele, mint ahogyan az országalma a király 

kezében!). Szájából kétélű hegyes kard tört elő. (Ez az isteni erő, az isteni méltóság, az isteni 

hatalom, az isteni szó jele!). Arca olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap.  

 

 4. Mit láthatott János apostol? Emberi szó nem tudja kidadogni, a teremtmény nem bírja 

elviselni Istennek ezt a ragyogó Fényességét! Nem csoda, hogy láttára János is holtként rogyott a 

lába elé. De Ő rátette a jobbját, és így szólt: „Ne félj!” (Jel 1, 13-17). Az ember megijedhet a 

villám hirtelen felvillanó ragyogásától, de Isten nem akarja, hogy féljünk Tőle. Ő mindig 

megnyugtat, és további megvilágosítást ad. Jánosnak azt mondta: „Jöjj fel ide! Megmutatom neked, 

aminek ezután meg kell történnie.” Egy trón állt a mennyben, a rajta ülő tekintete a jáspishoz és a 

karneolhoz hasonlított.  A körülötte levők pedig szüntelenül kiáltották: „Szent, szent, szent az Úr, a 

mindenható Isten!” (Jel 4, 1-2. 8). Ez Isten dicsőségének a látomása.  

 A látomás pedig folytatódott: Isten nemcsak a jelen és a jövendő eseményeit mutatta meg a 

látnoknak, hanem a mennyei dicsőség országát is, amikor már új eget és új földet teremt (Iz 65, 17). 

Abban a mennyei országban már nincs templom, mert a Mindenható, az Úr, az Isten, és a Bárány a 

temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert Isten 

dicsősége ragyogja be! Világossága pedig a Bárány, a fényében járnak a nemzetek (Jel 21, 22-24). 

Ez János tanítása: Isten világosság (Jn 1, 4). Vagyis Isten csupa tökéletesség, igazság és szentség! 

Benne nyoma sincs a sötétségnek (Jak 1, 17).  

 

 Akiket magához enged, azok már nem sötétségben élnek, hanem Isten Világosságban, 

Istenben. A győztes részesedik mindebben: Én Istene leszek, és Ő az én fiam (Jel 21, 7).  

 Legyen meg bennünk a készség a tanulásra, ahogyan Ő oktatgatta, nevelgette, segítette 

szeretett tanítványát, hogy kibontakozzék benne a megvilágosodás! Éljen bennünk is elevenen 

Isten igéje (Kol 3, 16), sőt maga Isten, Aki a világ Világossága!  

 

 Lehet-e nem szeretni a Világosságot?  

 Lehet-e nem igényelni a megvilágosodást?  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom? Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm?  

 Adj Világosságot, mert fényes vagy, Nálad nélkül szívem igen bágyadt!  

 

 Téged az én lelkem kíván keresni, mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, vigasztald meg szívem, tekints énrám! 


