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Kedves Testvérek! 
1. Amikor középiskolások voltunk, akkor szerettük a hasonlatokat. Szerettük hasonlatokkal megfo-

galmazni azt, hogy ki milyen. Ilyen hasonlatokat mondtunk: „Ez az ember olyan sötét, mint a varjú belső 
zsebe.” Vagy: „olyan sötét, hogy világít a szájában a negró.” Általában olyanokra mondtuk ezeket a hason-
latokat, akik valami elképesztően nagy butaságot mondtak. Akkor azt gondoltuk, hogy ezek az emberi 
butaságnak és sötétségnek a mélységei. 

Most már tudom azt, hogy akkor nem volt igazunk, mert ma sokkal nagyobb sötétséget látok. Rette-
netes nagy sötétséget az emberi fejekben, és félelmetes gonoszságot az emberi szívekben. Egykor a fel-
világosodás eszméje indult el Franciaországból, ma pedig a sötétség egyik forrása. 

Csak két mondatot idézek az egyik hírportálról: „A kétkamarás francia parlament alsóháza úgy dön-
tött, hogy a francia állami iskolákban ezen túl „anya” és „apa” helyett az „1-es és 2-es számú szülők” meg-
nevezést használják majd az adminisztráció során.  

Az állami oktatásról szóló törvény módosítására a Macron-féle En Marche szerint azért volt szükség, 
hogy az iskolák működése harmonizáljon a parlament által még 2013-ban elfogadott, a melegházasságok-
ról rendelkező törvény szövegével.” 

(https://444.hu/2019/02/16/) 
Magyarul a homoszexuális kisebbség érdekében hoznak ilyen abnormális törvényeket. Isten Igéjé-

ben ezt olvassuk a Római levél 1. fejezetében:  
25Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Te-

remtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. 26Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek: 
mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, 27ugyanúgy a férfiak is el-
hagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal 
fajtalankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban. 

A bűn akkor is bűn marad, ha száz törvénnyel próbálják is normálissá és természetessé tenni. Lehet, 
hogy az emberek lelkiismeretét ilyen ostoba törvényekkel sikerül elaltatni, de az igaz Isten ítéletet mond 
felettük. 

Sajnos a sötétség terjed, hazánkban is sokféle formában. De erről, most nem akarok beszélni. Ponto-
sabban fogalmazva, nem a sötétségről akarok beszélni, hanem a világosságról. 

 
2. A Biblia nagyon sokszor beszél világosságról, és persze beszél sötétségről is, ami a világosság el-

lentéte. A Szentírás legelején azt olvassuk, hogy „1Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 2A föld 
még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. 3Akkor ezt 
mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. 4Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát 
Isten a világosságot a sötétségtől.” (1Móz 1) 

Ez pedig azt jelenti, hogy a sötétség az alapállapot, a kiinduló pont. Sötétséghez nem kell semmi sem, 
legkevésbé fény. A sötétség a fény, a világosság teljes hiánya. Isten a teremtés hajnalán megteremtette a 
világosságot, és a világosságot jónak látta. A világosság jó – ma is. A sötétséget pedig rossznak tartjuk. A 
gonoszságot az ember természetes módon azonosítja a sötétséggel. A jóságot pedig a világossággal. 

Aki rosszban sántikál, az inkább keresi a sötétséget, akinek nincs rejtegetni valója, az nyugodtan jár 
a világosságban. 

János evangéliuma úgy kezdődik, hogy a teremtéstörténetre utal vissza. János a görögöknek írja 
evangéliumát, ezért olyan módon fogalmazza meg bizonyságtételét Krisztusról, amit a görögök köny-
nyebben megértettek. 

Így kezdi János az evangéliumát: „1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 2Ő 
kezdetben Istennél volt. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4Benne élet volt, és az 
élet volt az emberek világossága. 5A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” 
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János az első mondattól kezdve úgy beszél Jézus Krisztusról, hogy Ő volt az Ige, az Isten teremtő és 
cselekvő szava, Aki által létrejött ez a világ. „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden 
embert.” (1,9) 

Igen, Jézus megvilágosít minden embert, aki hagyja, hogy az Úr kiemelje őt a sötétségből. Vele vilá-
gosságban élhet az ember, nélküle azonban sötétségben jár. 

 
3. Jézus kortársai közül is csak kevesen ismerték fel, hogy Jézus az Atya Istentől jött. A többség na-

gyon érdekesnek találta Jézus személyét, tanítását és csodáit, de nem tudtak döntésre jutni Jézus mellett. 
És voltak elég sokan olyanok, akik elvakultan tagadtak mindent, amit Jézus tett. És mindent elkövettek, 
csakhogy olyan helyzetet teremthessenek, amiben Jézust meg lehet vádolni Istenkáromlással, csalással, 
törvényszegéssel és lázadással. 

A házasságtörő asszonyról szóló történet az őszi lombsátrak ünnepének a végén játszódik. Jézus az 
Olajfák hegyén töltötte az éjszakát, ahol kellemes hűvös volt. Reggel pedig újból a templomba ment, hogy 
tanítson. A jeruzsálemi templomnak több udvara is volt.  

János azt írja, hogy a kincstárnál tanított Jézus. Ez volt az asszonyok udvara, vagyis eddig mehettek 
be a nők a templomba. A farizeusok és az írástudók házasságtörésen tetten értek egy nőt, akiről minden 
bizonnyal már meg is született a halálos ítélet. De ez éppen kapóra jött, hogy Jézust tőrbe csalják. 

Abban a korban a római helytartók tiltották azt, hogy a zsidók saját törvényeik alapján bárkit is ki-
végezzenek. A 3Móz 20,10 és az 5Móz 22,22 azonban ezt mondja: Ha valaki férjes asszonnyal paráznál-
kodik, a felebarátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. 

Ha Jézus helybenhagyja a halálos ítéletet, akkor a rómaiaknál lehet őt bevádolni, hogy nem tartja be 
Róma törvényét. Ha pedig felmenti az asszonyt, akkor a főpapnál fogják bevádolni, mert megszegi a mó-
zesi törvényeket. 

Ezek az emberek elvakultságukban és lelki sötétségükben azzal sem törődnek, hogy Mózes törvé-
nyei nemcsak a házasságtörő nőt ítélik halálra, hanem a házasságtörő férfit is vele együtt. Ami ésszerű, 
hiszen egyedül nem tudott paráználkodni ez az asszony. 

 
„Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre.” (7) Vajon mit írhatott? Valójában nem lehet tudni, de 

elgondolkodtató az, hogy Jeremiás próféta könyvében van egy különös mondat. A Jer 17-ben ezeket ol-
vassuk: 9Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! 10Én, az ÚR vagyok a szívek isme-
rője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. 
… 13URam, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók 
nevét a porba írják, mert elhagyták az URat, a friss víznek forrását. 

Igen, lehetséges, hogy Jézus azoknak a nevét írta a porba, akik sötét indulatokkal körülötte álltak, 
akik képesek lettek volna még a halálra ítélt asszonyt is felhasználni, csakhogy Jézust halálra adják. 
Ugyanakkor az ismeretlen férfit ők már fel is mentették a halálos ítélet alól azzal, hogy őt futni hagyták. 

Jézus azonban csak annyit mond: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Igaz tehát az, 
amit János evangélista írt Jézusról: Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, ha-
nem hogy üdvözüljön általa a világ. (3,17) 

 
4. A lombsátrak ünnepéhez hozzátartozott az is, hogy a templom udvarán négy hatalmas gyertya-

tartó állt, és a tűz égett. A pusztai vándorlásra emlékeztette az ünneplőket, amikor Isten éjszaka tűzosz-
lopban adott világosságot a népnek, és vezette őket. Isten világossága vezette őket már a pusztában is. 

De eltelt vagy 1500 esztendő a pusztai vándorlás óta, és az emberek sötétségben élnek. Látszólag 
felvilágosultak, hiszen már nincs szükségük a tűzoszlopra, van nekik arany gyertyatartójuk, amin ég a 
gyertyaláng, és az ünnepre érkezők abban gyönyörködnek az igazi világosság helyett. Az Isten világos-
sága és világos vezetése egy szép emlék és hagyomány maradt csupán. 

Jézus azonban nagyon jól látja, hogy az emberek világossága valójában sötétség. Az Ő küldetése pe-
dig az, hogy hirdesse, elközelített a mennyek országa. Ezért kiált fel Jézus az asszonyok udvarában, hogy 
mindenki jól hallja: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem 
övé lesz az élet világossága. 

 
5. Kedves Testvérek! Hadd utaljak vissza az Ószövetségre, közelebbről Ézsaiás könyvére, ahol a pró-

féta többször is szól az Úr szenvedő szolgájáról. Ezt olvassuk az egyik helyen: Én, az ÚR, elhívtalak az 
igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, vilá-
gosságommal a nemzeteket. Ézs 42,6 
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Kegyelmes Istenünk szüntelenül arra törekedett, hogy előbb szolgáját, majd később egyszülött Fiát 
az emberek számára adja, hogy legyen nekik világosságuk, hogy általa világosságot adjon az emberek-
nek. De a sötétség akkor sem, most sem fogadja be Isten világosságát. 

 
I. Nagyon fontos, hogy igazi világosság ott van, és ma is csak ott van, ahol az Úr van, ahol Krisz-

tust Úrnak és megváltónak vallják. A 2Kor 4,6 szerint „Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből vi-
lágosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének 
ismerete Krisztus arcán.”  

Tehát kegyelem az, ha világosság lehet a mi szívünkben, ha felragyoghat előttünk Isten dicsőségének 
ismerete. Ha azonban nincs meg bennünk a nyitottság és a vágyakozás, és Isten nem teremt bennünk 
világosságot, akkor továbbra is sötétség uralkodik bennünk. 

 
II. Alapigénk következő fontos üzenete, hogy aki Jézust követi, mindaz aki a világ világosságában 

hisz, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Modern világunkban nagyon sok a 
megtévesztés. A Sátán számtalan módon képes megtéveszteni az embert, sőt, ha lehet, akkor még a vá-
lasztottakat is meg akarja téveszteni. Ezért különösen is fontos, hogy járjunk a világosságban! 

Hogyan tudunk a világosságban járni? Először is úgy, hogy naponta keressük az Isten akaratát, hogy 
igyekszünk megismerni és megérteni és megcselekedni Urunk akaratát.  

 Világosságban járni azt jelenti, hogy megteszem azt, amit Isten kér tőlem.  
 Világosságban járni azt jelenti, hogy nem teszek olyat, amiről Isten azt mondja, hogy ne 

tedd, mert bűn az.  
 Világosságban járni azt jelenti, hogy Jézust követjük akkor is, ha ma itt Európában ez egy-

általán nem divat és nem szokás. 
 
6. Az Úr Jézus egy ígérettel zárja ezt a rövid felkiáltást: aki engem követ, nem jár sötétségben, 

hanem övé lesz az élet világossága. 
Testvérek! Én nem akarok sötétségben járni! Sokkal jobb a világosság, és sokkal jobb ismerni az igazi 

világosságot, Jézus Krisztust! Kegyelem, hogy ismerhetem az Urat, és boldogság az, hogy számomra 
az élet nem csupán az a hetven vagy nyolcvan esztendő, aminek nagy része hiábavaló fáradtság, ami 
olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk – ahogy a 90. zsoltárban olvassuk. 

Higgy te is a világ világosságában, Jézusban, mint Megváltóban, kövesd Őt, és nem jársz sötétségben, 
hanem tiéd lesz az élet világossága! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


