
 

 

 

212. Jöjjetek, járjunk az Úr Világosságában! (Iz 2, 5) 

 

Énekelve imádkozzuk a 150. számú éneket: 

 

 Uram, Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!  

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.  

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk! 

 

 A Világosság tanúinak tanítását keressük. Próbáljuk a saját életünkben is megtalálni. 

Nekünk is a Világosság tanúinak kell lennünk!  

 Sohasem felejtem el, 2003-ben meghívtak előző állomáshelyemre, Halásztelek 

egyházközsége fennállásának 50. évfordulójára. Azt az új községet és egyházközséget a Rákosi-

korszakban alapították. Az egyházközség kibontakozása éppen a közismert tényezők miatt nagyon 

nehezen ment. Szívesen mentem vissza, hogy a testvérekkel együtt ünnepeljek. Autóval mentem az 

úton. Csepelt elhagytam, és akkor valami olyat láttam, hogyha valaki más mondja, akkor azt 

mondom: giccs. A saját szememmel tapasztalhattam, hogy a lenyugvó nap az országút tengelyében 

volt egy hosszú-hosszú szakasz végében. Közismert, hogy a lenyugvó nap korongja sokkal 

hatalmasabbnak látszik a környező tárgyakhoz viszonyítva, mint fenn a delelőn. Talán a föld 

levegőrétegének a szerepe olyan, mint egy nagyítóüveg. Mentem az autóval a nap felé, és meg 

kellett állnom attól a gyönyörűséges élménytől: Az életutunk végén ott van az isteni Nap, az 

Úristen a maga irányt mutató ragyogásával, magához vonzó édes szeretetével, tüzes lényével! 
 

 I. Nézzük a Világosság tanúit! 

  

 1. Izajás próféta feladatként üzeni: Jöjjetek, járjunk az Úr Világosságában! (Iz 2, 5). 

Életutunk végén tehát ott van Isten. A Zsoltáros is mond ilyent: Isten lehajlította az eget és leszállt 

(Zsolt 17, 10). Vagyis Istennek ezt a hozzánk közelítését – amely a sötétségünket világosságra 

változtatja – nemcsak a kiváltságos szentek, hanem mi, a két lábbal a földön járó, vagy talán csak 

poroszkáló emberek is megtapasztalhatjuk. Malakiás az Igazságosság napjáról beszél: Nektek, akik 

félitek nevemet, felragyog az Igazságosság napja. Sugarai üdvösséget árasztanak (Mal 3, 20).  

 

 Az előbb említett élmény a természetben a naplemente volt. A nap lenyugvó fényei egyre 

gyengébbek, és végül elenyésznek. Mi pedig a kinyilatkoztatásból azt halljuk, hogy az igazság 

Napja felragyog, egyre jobban fog ragyogni. Ezt igényeljük, hogy a mi életünkbe beleragyogjon 

Istennek ez a Világossága! A hajnali csendben, az áhítatos várakozásban pedig gondolhatunk arra, 

amit a Zsoltáros így fogalmazza meg: Az Úristen nap és védőpajzs, kegyelmet oszt és dicsőséget 

(Zsolt 83, 12). Minél ragyogóbb lesz számunkra az Úr világossága, annál nagyobb lesz a 

biztonságérzetünk, mert maga az Úr védelmez minket. Mire irányul a védelme? Hogy az üdvösség 

útján járhassunk, hogy egyre biztosabb léptekkel mehessünk Feléje.  

 

 2. Ezt az élményt a Zsoltáros így fogalmazta meg: A Te karod és arcod Fényessége segítette 

őket, mert úgy szeretted őket (Zsolt 43, 4). Itt van a nagy kinyilatkoztatás, a nagy üzenet: Isten, ez a 

ragyogó Világosság szeret minket, és ezért magához vonz! A napnak nem kell vezeték, hogy 

fénye valami dróton elérkezzék hozzánk. Belénk hullámzik. Az Úristen szeretete is ilyen 

drótnélküli, de mégis valóságos összeköttetésbe kerül velünk. Örülhetünk a napnak, a fénynek. Ezt 

az örömet a Zsoltáros így fogalmazza meg: Fényesség virrad az igazra és a tiszta szívűekre. 

Örvendjetek, igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! (Zsolt 96, 11-12). Az öröm belénk 

hullámzásához sem kell valami fizikai összeköttetés, drót, anélkül érkezik. Ahogyan egyre nagyobb 

lesz a fény hajnalhasadtakor, úgy engedjük, hogy most egyre nagyobb legyen a lelkünkben az öröm 

is! Itt van valami minőségi váltópont – a fény, amely eddig kívülről érkezett hozzánk, íme, belénk, 

gyarló emberekbe hatol, és belül kezd el ragyogni.  



 

 

 3. Minél jobban megvan bennünk az istenismeret, annál nagyobb lesz a lelkünkben az 

istenszeretet. Dániel próféta így mondja: Az istenismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, és 

igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12, 3).  

 Az Isten ismerete már bennünk van. Akit megismertünk és elismertünk az ég és föld Urának, 

akiről felismertük, hogy Ő Atyánk, mert gyermekeivé fogadott, az nemcsak rajtunk kívül létezik, 

hanem a szívünkben belül is. Az ilyenekről a próféta azt jövendölte: Ragyogni fognak!  

 

 4. Az előhírnök, Keresztelő János is azt mondja az eljövendő Messiásról: Ő Szentlélekkel és 

tűzzel fog benneteket megkeresztelni (Mt 3, 11). Tehát a Szentlélek jelenléte bennünk valahogy a 

tűzhöz hasonló módon lesz megélhető.  

 

 5. Jézus ténylegesen hirdeti magáról: Én világosságként jöttem e világra, hogy aki Bennem 

hisz, ne maradjon sötétségben! Járjatok világosságában, amíg veletek van, különben elborít titeket 

a sötétség! (Jn 12, 46. 35). Azt is megígéri az Úr: Az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk 

országában (Mt 13, 43). Vagyis eluralkodik bennünk Isten, a végtelen Fény, a Világosság. Szellemi 

lényről van szó, az Ő dicsőséges, tüzes ragyogása is szellemi valóság, mert valóság. Mint ahogyan a 

szeretet is sokszor nem látható, mégis megélhető valóságként van jelen bennünk.  

 

 6. Ezért imádkozik az Egyház: „Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyújtsd 

fel bennünk szereteted tüzét!” Tűz, a szeretetnek ezt a tüzét csak a Szentlélek képes felgyújtani 

bennünk. Nekünk, embereknek ebben az imádságban most az a dolgunk, hogy esedezzünk: 

„Szentlélek Úristen, add, hogy mindinkább szeressek! Tüzesíts még jobban!”  

 Ahogyan Istenből szüntelenül árad az öröm felénk, úgy az Ő Fényessége is szüntelenül, a 

napfénynél is jobban árad felénk. Csak sokszor nem figyelünk rá eléggé, illetve nem eléggé tiszta a 

szívünk (vö. Mt 5, 8), hogy észrevegyük, illetve meglássuk ezt a Fényességáradatot. De a 

bűnbocsánat szentségében és a bűnbánatban megtisztult szívünk növeli a hitünket. A szeretettől 

lángoló lelkünk pedig enged a vonzásnak, amellyel Isten magához akar bennünket vonni. 

Összeszedetté tesz, és egyre jobban tudhatjuk: szüntelenül ebben az isteni szeretet- és fényáradatban 

élünk. A vak is tud örülni a fénynek, amelyet ugyan nem lát, de tudja, hogy az van, és körülveszi őt. 

Mások mondták neki, hogy milyen a világosság. 

 

 7. Mi is, ha a hitünkre támaszkodunk, akkor tudunk örülni ennek az isteni ragyogásnak, 

amely körülvesz bennünket, és belénk hatol, amelyet ugyan még nem látunk, de Jézus és a szent 

apostolok szavára elhiszünk. A Zsoltárossal tudjuk Istennek mondani: Nálad van az élet forrása, a 

Te Fényedben látjuk meg az igazi Fényt (Zsolt 35, 10). Ha a testi életünk forrását – hogy hogyan 

indult el az életünk szüleink szerelméből – nem is látjuk, az eredmény megvan, tudjuk, hogy mi az 

ő szeretetükből létezünk. Ugyanígy tudhatjuk, hogy lelkünk életének is van forrása, még ha most 

nem is látjuk. Tudnunk kell, hogy van bennünk olyan élet, amely a szellemi Fényből született. 

 

 8. Ha Izajás próféta bíztatott: Járjunk az Úr Világosságában, akkor nyugodtak lehetünk, 

képesek is vagyunk Isten Világosságának a Fényében járni. A felkelő nap fényébe talán lehet egy-

egy szemvillanásnyit nézni, de hosszasan nem bírja az emberi tekintet. Isten ragyogó Világosságába 

pedig beletekinthetünk. Szoktassuk a szemünket a Fényhez! Az életutunk nyílegyenes szakaszára 

gondoljunk, amelynek végén ott vár ránk a világ Világossága (Jn 8, 12). Nem lesz kacskaringós ez 

az út, ha nem térünk le jobbra, meg balra, ha engedjük magunkat nyílegyenesen vonzatni. Ahogyan 

a hegymászó a csúcsra irányítja a tekintetét, mert azt akarja elérni, úgy mi irányítsuk tekintetünket 

életutunk célba érkezésére és a célban minket váró Úrra! Szoktassuk a szemünket a Fényhez, 

szoktassuk a szívünket az élő Szeretetlángolás ragyogásához, vagyis újra és újra vessük rá a 

tekintetünket arra a Tűzforrásra, Aki magához vonz.  

 

 9. Szeretnénk mind többet beletekinteni Isten ragyogó Lényének mélységeibe, ahogyan Sík 

Sándor, a piarista papköltő mondja a „Megint csak a napot lesem” című versében: 



 

 

 „Szembe a nappal néztem egykor, nagyon-nagyon fiatalon. 

 Gyönyörű volt, most is, ma is még meleg tőle a mosolyom. Egy életre megpirosított. 

 Most öreg legényesen, bácsikásan, nagyapókásan megint csak a napot lesem. 

 Most eleven bőrömön érzem, hogy Isten ujja simogat. 

 Keresztnevükön hívom immár és cirógatom a dolgokat. 

 Emberekkel, állatokkal, fákkal, füvekkel cinkosan összenézünk 

 Hétszer egy nap, tudjuk, hogy minden rendben van.” 

 

 A költő meg tudja fogalmazni azt, amit mi is megélünk, csak talán nem tudjuk így 

kimondani. „Szembe a nappal!” – maradjunk meg ebben az élményben! Szemközt Istennel, 

micsoda familiaritás, családiasság, bensőséges kapcsolat. A költő mondja: „A nap arca ránk nevet.” 

Milyen bensőséges lehet az, amikor Isten arca ránk ragyog.  

 

 II. Mit tehetünk még? 

 

 1. Az ember nem tud már mást csinálni, mint hálálkodni. Az Egyház segít így imádkozni: 

„Köszönjük, Urunk, hogy Fiad által elküldted nekünk a Világosságot, a Szentlelket. Add, hogy 

egész nap bőven áradjon ránk az Ő Fényessége!” (Az Imaórák Liturgiája, II. hét, csütörtök, Reggeli 

dicséret fohászai).  

 Aki szenvedett már a sötétségtől, az tudja, hogy milyen öröm a világosság. Aki botorkált 

már sötétségben ismeretlen úton, az tudja, hogy milyen biztonságérzet a felkelő nap világosságában 

a jól látható célpont felé menni. Aki már tapasztalt valamit a Szentlélek világosságából, az Isten 

gyermekeinek a merészségével bátran kérhet még többet. Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 

3, 34). Ő azt akarja, hogy egyre bővebben áradjon ránk az Ő Fényessége.  

 

 2. Van még a hála érzeténél egy fölségesebb élményünk is: a kívánt tárgy birtoklása. 

 Egyházanyánk fogalmazza meg ezeket az élményeket helyettünk, gyermekei helyett is: 

„Minden napnál nagyobb Napunk, örökre éltető erő, fogadd el, Krisztus, énekünk, hogy 

élvezhessünk boldogan!” (Az Imaórák Liturgiája, III. hét, kedd, Reggeli dicséret himnusza). Istent 

élvezni nem embernek való öröm. Isteni élmény! De ebbe nem szakad bele az emberi szív, hanem 

belemerül. Nem hal bele, hanem egyre jobban él Belőle! Az ember csak annyit tud, hogy ez még 

nem a csúcsélmény, az örök boldogságnak, a végtelen gyönyörűségnek csak előíze, de nagyon jó 

íze. Olyan gyönyörűség, amelyet az ember a maga erejével nem tud elérni, ezért mondjuk ezt 

misztikus élménynek, titokzatos élménynek. Istent, a végtelen misztériumot megélni emberi erővel 

lehetetlen, de Istennek minden lehetséges! (Vö. Mk 10, 27). De ajándékba meg tudja adni az 

embernek ezt. Mi csak kérhetünk, Ő megkönyörül rajtunk. Mi csak a valamicske megtapasztalás 

örömétől is boldogan énekelhetünk, a szívünk dalolhat Neki. Minél inkább készek vagyunk Őt 

befogadni, megismerő képességünkkel Feléje fordulni, vágyó képességünkkel iránta szeretettel 

lángolni, Ő hajlandó annál jobban átjárni a gondolatainkat a Világosságával, illetve betölteni 

Szeretete tüzes lobogásával a szívünket.  

 Ember által ki nem követelhető gyönyörűség ez. Az Úr azonban mégis hajlandó megadni, 

mert önmagát nem tagadhatja meg. Ő a Lét teljessége, az Ismeret teljessége és a Szeretet teljessége, 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége.  

 

 Csoda-e, hogy az ember, az imádkozó ember – aki ebből az imádságban valamit már kezd 

megtapasztalni – szeretne kitartani ebben a gyönyörűségben, az Istentől való betöltöttség 

élményében, a megvilágosodásnak napnál is fényesebb, ragyogó boldogító élményében?  
 Mi csak a méltatlanságunkat tudjuk megvallani, és a vágyunkat kifejezni. Isten azonban 

szívesen és túláradó mértékben betölti a tiszta szívből fakadó vágyainkat! 

 

Befejezésül énekeljük a 139. számú éneket: 

 



 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem! 

 

 

 


