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Jézus az életünk igazi és örök fénye 
 
Vége a karácsonynak. Kidobtuk a fenyőt. Leoltottuk az adventi fényeket. Nincs már mire 
várnunk. – Vagy mégis?? Bevilágítja a fény azokat a napjainkat is, amelyek látszólag sötétek? 
Támadhat szeretet ott is, ahol sötétség honol? Kíváncsi vagy arra, hogy mi módon történhet 
mindez? Maradj kapcsolatban – stay tuned – és megtudod. 
 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 

Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek, 
és övé a dicsőség, az erő és a hatalom. 
Benne áldatik meg a föld összes nemzetsége, 
és a népek mind őt magasztalják! 
 

Áldott az ő dicsőséges neve örökké, 
teljék meg az egész föld az ő dicsőségével! 
 

Az igazi világosság eljött a világba, 
amely megvilágosított minden embert (Jn 1,9). 
 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek, 
és övé a dicsőség, az erő és a hatalom. 
 
Imádkozzunk. Istenünk, aki bölcseket vezettél egyszülött Fiadhoz a csillag fényével: add meg 
nekünk, hogy miután a hit által megismertünk téged, a te fényedben járhassunk az Úr Jézus 
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen. 
 
Hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt vízkereszti igét, amelyet megírva találunk a 
János szerinti evangélium 8. fejezetének a 12. versében a következőképpen: „ Így szólt Jézus: 
Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet 
világossága.” 
 
Kedves Testvéreim! 
 
Örüljetek! Újra mondom: örüljetek!! – Minek örüljünk? – kérdezhetitek erre jogosan – Éppen 
most dobtuk ki a fenyőt. Vége a karácsonynak. Egy-két nap: és kezdődik újra az iskola, az 
egész hajtás megint… Jézus is pontosan egy ilyen „utolsó napon”, a nagy, őszi betakarítási 
ünnep végeztével kiáltotta bele a tömegbe azt a jeruzsálemi Templom kincstár-csarnokában, 
hogy: „Én vagyok a világ világossága”. Addig – hét napon át égtek a fények. Addig – négy 
papi családból származó gyermek mászott fel az ötven láb magas, arany lámpatartókra 
minden egyes este, és gyújtotta meg a sok-sok, elnyűtt papi köntösből készült, szent kanócot. 
Addig – fényárban úszott az egész város. Josephus Flavius szerint a lámpáktól és a fáklyáktól 
akkora világosság lett a Templom hegyén, hogy nem volt olyan jeruzsálemi udvar, amelyik ne 
kapott volna fényt. Addig – a termés betakarításának öröme mellett az ünneplők arra a nappali 
fényt árasztó tűzoszlopra is emlékeztek mindezzel, amelyben megtestesülve maga Isten 
vezette a választott népét a Kánaán felé minden éjjel egykoron. De hét nap után – kialudtak a 
lámpák és a fáklyák… Kihunyt a fény. Sötétség lett megint. Ott maradt a választott nép, 
ahova vezették, a Kánaánban – de Isten már nem volt sehol…  
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TÉNYLEG már nem volt sehol Isten? TÉNYLEG sötétség lett megint?? Hát éppenhogy 
nem!! Ott állt a megtestesült Ige, Isten egyszülött Fia a tömeg kellős közepén. Nem is kellett 
ahhoz valami kifinomult lelki érzék, vagy valami ki tudja milyen spirituális tehetség, hogy 
valaki felismerje. Ő maga kiabálta bele az emberek fülébe, hogy „Én vagyok a világ 
világossága!” Jézus nem bemutatkozott ezzel, hanem isteni fenségével kinyilatkoztatta 
személye titkát és küldetését. Nem is elsőször tett ilyet. Az ünnep végeztével nemcsak az esti 
lámpafény nem volt már, hanem a Siloám tavából sem hoztak már minden reggel az oltárhoz 
nagy ceremóniával vizet. A karácsonyi igehirdetésből emlékezhetünk arra (vagy ha még nem 
láttuk, nézzük meg a YouTube-on itt: https://youtu.be/8qfKED4PqdU – vagy olvassuk el itt: 
http://csermelyblog.hu/igehirdetes221224), amikor szintén az ünnep végeztével ezt mondta 
Jézus: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” 
 
Csak a fény és csak a víz lenne az, amit Jézus mindenkinek felkínált kétezer éve – és felkínál 
most is, ma is – mindegyikünknek: neked is – és nekem is? Nem!! A Jézus által felkínált víz 
az élet vize. Nem akármilyen életé. Az örök életé. A Jézus által megtestesített fény pedig – az 
élet világossága. Nem akármilyen életé. Az örök életé. Kérdeztétek kedves testvéreim, hogy 
minek örüljünk? Hát ennek!! Van olyan idő az életünkben, amikor azt hisszük, hogy nincs 
minek örülni. Éppen ezeken a sötét napokon szólal meg Jézus különösen hatalmas erővel, az 
egyetlen Isten egyetlen Fiának az egész menny és az egész föld fölött uralkodó győzedelmes és 
dicsőséges erejével, és kiabálja a fülünkbe újra és újra nekünk, hogy itt van mellettünk, itt van 
velünk a világ világossága, Jézus Krisztus, aki nem hagy sem téged, sem engem a sötétségben 
soha, egyetlen pillanatra sem az életünkben. Tudom: mert megtapasztaltam magam is. Hát 
ennek örüljetek! Újra mondom: örüljetek!! 
 
Az eredeti görög szövegben az a világ, amelynek Jézus a fényforrása, nemcsak a te, vagy az 
én különálló világom – hanem az egész világegyetem. A mi egész világunk. Tegnap, ma és 
mindörökké. Az eredeti görög szövegben, aki Jézust követi, az nemcsak hogy nem jár 
sötétségben, hanem semmiképpen sem jár sötétségben. Az egyszerűen le-he-tet-len, hogy 
valaki Jézust követve sötétségben járjon. És itt egy nagyon fontos üzenet van külön is. Jézus 
nem egy tőlünk elkülönült bíróként előírja nekünk azt, hogy semmiképpen sem járhatunk 
sötétségben, ha őt követjük. Jézus nem azt mondja nekünk, hogyha akár csak egyetlen egy 
bűnt is elkövetünk, akkor kitagad minket. Nem! Jézus az érted és az értem hozott 
keresztáldozatával megadja nekünk azt, hogy olyan ne létezhessen, hogy a sötétségben, a 
bűnben és a félelemben kelljen járnunk – ha Jézus világosságában vagyunk. Nem tiltás ez – 
hanem ajándék. Ingyenes, visszavonhatatlan és örök ajándék. Jézus megvéd minket a 
gonosztól – mert Jézus legyőzte a gonoszt. Jézus az örök életet adja nekünk – mert Jézus 
legyőzte a halált a kereszten. Minek örüljetek?? Hát ennek örüljetek! Hogy értünk született 
meg, értünk halt meg, értünk támadt fel, és velünk van, a szívünkben él a világ világossága – 
aki a teremtő ura ennek a világnak. Ennél nagyobb öröm nincs – mert nem is lehet. 
 
Ahogyan János apostol mondja: „Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” (1Jn 
2,8b). Azt hiszed kedves testvérem, hogy azzal, hogy kidobtad a karácsonyfát, és leoltottad az 
adventi fényeket: itt van már a sötétség? Azt hiszed, hogy azzal, hogy háború van, téli hideg 
van, drágulás van: itt van már a sötétség? Hát nem! Jézus fénye itt van velünk. És Jézus fénye 
nem hideg fény. Jézus fénye óriási szeretetet sugárzó fény. Nincs olyan hideg szív ezen a 
földön, amelyet Jézus Krisztus fénye fel ne tudna hevíteni – ha nem zárja el magát tőle. És 
kedves testvéreim tudjátok mi lesz akkor, ha megtapasztaltátok Jézus fényét? Ti is sugározni 
fogjátok Urunk fényét másoknak – felmutatva nekik az egyetlen fényt, a fény igazi forrását, 
Jézus Krisztust. Kezd el ezt ma te is. Engedd, hogy így legyen. – És akkor így lesz! Mert ez 
Jézus akarata. Mert ez a Teremtő Isten megmásíthatatlan döntése. Mert ahol világosság van – 
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ott világosság van. Mert a világ Világossága hatalmon van. És uralmának nem lesz vége. És 
emiatt „Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” Hát ennek örüljetek! Ismét 
mondom: örüljetek!! Jövel Urunk Jézus! Ámen. 
 
Imádkozzunk.  
Megváltó Krisztusunk! 
Kérjük, add meg nekünk a te fényed látását, 
hogy ragyogjon ránk, szülessen meg bennünk  
a Te hajnalcsillag-világosságod, 
hogy Téged kövessünk – egész életünkben – 
és hogy hívhassunk Hozzád másokat is. 
Add Urunk a Te fényed békességét ennek a békétlen világnak. 
Kérünk Mennyei Atyánk, hallgass meg minket,  
ahogyan még együtt, a Fiadtól tanult imádsággal Hozzád fordulunk: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a Te neved, 
jöjjön el a Te országod, 
legyen meg a Te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 
és ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól; 
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.  
Ámen. 
 
Végezetül: fogadjátok az áldást. 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon tenéked békességet! Ámen. 


