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Jézus felemelve a hangját ezt mondta: „Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki
elküldött engem; és aki lát engem, azt látja, aki elküldött engem.  Én világosságul jöttem a világba, hogy
aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.” (János 12:46)

Jézus  Krisztus  személye  és  tanítása,  kereszthalála  és  feltámadása  a  nagy  szétválasztás.  Azoknak,  akik
hisznek, Ő a világ világossága. Számukra megszűnt a sötétség az élet végső nagy kérdéseiben: kik vagyunk,
honnan jövünk, kihez tartozunk, mi az élet értelme és célja, ki van a csillagok felett, és mi van a halálon túl.
A Jézuban hivő ember számára mindez magától értetődő, és a bizonyosság, a belső békesség és egyensúly
érzése jár vele. Be tudjuk azonosítani a helyzetünket benne, helyes képet tudunk alkotni a dolgokról és azok
hozzánk való viszonyáról.

A sötötség magában is félelmet keltő, nem lehet benne tájékozódni, a világ idegen és ellenséges. Tele van
ezer fenyegetéssel, az ember ki van szolgáltatva ismeretlen, rosszindulatú ellenségeinek. A sötétség rémei,
árnyai és hangjai azonosíthatatlanok, vagy bármivel azonosíthatóak.  Bármelyikhez társítani lehet bármilyen
tévképzetet.  Végül az eltévedt lélek saját beteg képzetei sugárzanak vissza mindegyikről. Bármelyik hang,
mozdulás és árny bármi lehet a sötétben botorkáló számára. Ezért van az, hogy aki nem Jézusban hisz, az
nem:  –  semmiben  nem hisz,  hanem akármiben.  Mivel  pedig  felsőbb,  vezérlő  eszme –  kell,  a  sötétség
gyermeke  ebből  a  káoszból  gyúrja  össze  az  ő  egyénileg  formált  groteszk  és  perverz  „istenét”.  Jobban
ragaszkodik hozzá, mint a hívő az ő egyedül igaz, teremtő, gondviselő és megváltó Istenéhez. Ez az örvény
pedig  altat, lehúz, befed, és egyre mélyebbre visz, ahol akármi „igaz” lesz már, csak ne legyen benne a
Bibliában. 

Bizonyosságot adnak, és örökkévaló távlatokba helyeznek bennünket Jézus Krisztus szavai: Én világosságul
jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.”  Nem úgy, mintha az Ő kezében
volna a legerősebben-, és a legmesszebbre világító lámpás, hanem így:  „Én vagyok a világ világossága.”
(János 8:12) És amint számunkra küldetésül adja: „Ti vagytok a világ világossága.” (Máté 5:14) 

Legyen énekünk, imánk és bizonyságtételünk:

Új világosság jelenék, Ó tévelygés csendesedék;
Isten ígéje jelenék, Újonnan nékünk adaték.

Evangéliom erejét, Krisztust, áldott szent Igéjét,
Atya Isten nagy jó kedvét, Megmutatá ő kegyelmét.

Kit sok száz esztendeiglen Eltitkolt volt Atya Isten,
Mint megmondá jövendölvén Ámós próféta könyvében.

Ezt a mi hitetlenségünk És nagy telhetetlenségünk,
Érdemlette tévelygésünk, Emberbeli reménységünk.

Igaz az Isten Igéje, Kivel él ember elméje,
Kinek megmarad ereje És el nem vész ő reménye.

Kérünk, Úr Isten, tégedet, Erősítsd meg híveidet,
Hogy vehessük szent Igédet És vallhassuk te hitedet.

Mert csak te vagy bizodalmunk, Ördög ellen nagy gyámolunk,
Testünk ellen diadalmunk, E világ ellen oltalmunk.

Dicsőség légyen Atyának És egyetlen egy Fiának,
Ezeknek ajándékának, A dicső Szentháromságnak.


