
A világosság fiai – Abonyi Sándor 

Az ige egyértelműen mondja, hogy mi a világosság fiai vagyunk: 

„Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok” és a nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, 
sem a sötétségé!”   (1 Thessz. 5.5)   

Ez azt is jelenti, hogy nekünk úgy kell járni, mint ahogyan az a világosság fiaihoz illik: 

 „Régen sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai 

úgy járjatok.”    (Efézus 5.8)   

A János evangélium hangsúlyosan beszél róla, hogy Jézus ugyan nem azért jött, hogy 
kárhoztassa a világot, azonban a világosság, amit Ő hoz el számunkra, és belénk költözik 
az a cselekedeteinken keresztül majd kárhoztatni fog minden sötét cselekedetet. 
 
„Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább 
szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. 
Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a 

világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot 

cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, 

hogy Isten szerint való cselekedetek.”   (János 3.19-21)   
 
Istennek határozott terve van azzal, hogy az Ő gyermekei világítsanak ebben a sötét és 
gonosz világban, és ez a világosság ítélje meg az emberek gonosz cselekedeteit. A 
gonosz emberek a megítélés elől a sötétségbe menekülnek, hogy a cselekedeteik rejtve 
maradjanak. Isten fiai azonban a világosság gyermekei, akiknek nincs mit rejtegetni, 
ezért bátran a világosságra mehetnek, felvállalva a nyilvánosságot.  
 

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.”(Máté 5:14)   
 
Tudjuk azt is az igéből, hogy „nincs olyan titok, ami ki ne tudódnék”. Azért is így van 
ez, mert Isten szelleme a rejtett dolgokat – akármennyire is rejtegeti azt valaki – ki tudja 
jelenteni nekünk. Nem kell félni és nincs értelme titkolózni, főleg nem a hívőknek, 
akiknek az a feladatuk, hogy a nyilvánosságra menjenek és világítsanak, nem rejtegetve 
az ő cselekedeteiket mások elől. A mindenható Úr az, aki hadakozik értük és akarja 
magát megdicsőíteni bennük.  
 
„Ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, 

ami ki ne tudódna.”   (Máté 10.26)   
 

Ma egy olyan világban élünk, amikor egyre többen, beleértve a hívőket is kapcsolódnak 
a világhálóhoz, és szinte mindenkinek van mobiltelefonja. Nem titok, hogy ezáltal 
mindenkinek a mozgása követhető a GPS koordináták helymeghatározása alapján és 
megfelelő engedély birtokában bárki telefonjának „cella-információja” is bármikor 
lekérdezhető. Aki tehát mobiltelefonnal rendelkezik, annak minden útjáról és 
beszélgetéséről tudnak azok, akik hozzáférnek ezekhez. Nem titok az sem, hogy az e-
mailjeink, más írott vagy képi információink a neten egy saját google (vagy más) 
fiókban vannak tárolva, amihez a szolgáltató és akinek ő megengedi azok hozzáférnek 
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ezekhez. (A Facebookról és más megosztókról vagy különböző hivatalos és félhivatalos 
információgyűjtő kémprogramokról nem is beszélve) 

Tudjuk, hogy mindezeken túl minden személyes adatunkat, a banki 
számlainformációinkat, egészségi állapotunkat is különböző és egymással is 
kapcsolatban lévő adatbázisok tárolják. Ezek a számítógépes rendszerek tehát szinte 
„mindent tudnak rólunk”, ezért lehetetlen elrejtőzni. Ahhoz ki kellene menni a világból, 
de Isten akarata nem az, hogy kimenjünk, hanem, hogy megőrizzen bennünket ebben a 
világban. Vannak, akiket megrémít ez a „kiszolgáltatottság”, és ha lehet igyekeznek 
elhatárolni magukat, amitől csak lehet és igyekeznek „rejtőzködni” hitetlenek és hívők 
egyaránt. A sötétségben járó és rejtőzködni akaró embereknél ez még érthető lenne, de 
a hívők esetében teljességgel érthetetlen, mert nekünk az Úrtól való megbízásunk az, 
hogy ne rejtőzködjünk, hanem mint a világosság fiai világítsunk a körülöttünk lévő 
gonosz, sötét világban.  

Miért akarnak ennek ellenére a hívők rejtőzködni a sötétség, de főleg egymás elől? Hol 
van abban Isten akarata, hogy a hívők még egymás előtt is „rejtőzködve” jeligésen 
fejezik ki véleményüket a netes fórumokon és weblapokon? Honlapokat működtetnek 
és kommenteket írnak név nélkül, személyazonosságukat és főleg életüket még más 
hívők számára sem fedik fel?  

Isten fiai, világosság gyermekei gyertek ki a világosságra, a nyilvánosságra! A 
rejtőzködés nem Isten fiainak természete, sokkal inkább a világítás és a nyilvánosság. 
Nem kell félni, hogy bárki bármit megtud rólunk, mert lehetetlen elrejtőzni és ez nem 
méltó Isten fiaihoz. 

A példaképünk Jézus, aki mindent nyilvánosan tett és minket is erre bátorít. Mindenki 
látta Jézus cselekedeteit, mindent tudtak róla – az ellenségei is. Semmit sem tett 
titokban! Ezzel együtt végig megmaradt az igazságban, elvégezte a munkáját és győzött, 
megdicsőítve az Atyát. Mi, akiknek Jézus a példaképünk szintén így kell, hogy járjunk, 
mert ez méltó Őhozzá és ez az, ami megdicsőíti az Atyát. Hadd nyomozódjanak a 
gonoszok utánunk, nem kell félnünk tőlük. A Mindenható Isten az, aki hadakozik 
értünk, ha a világosságban, az igazságban járunk, mert az Ő nevének dicsősége forog 
kockán, amit Ő nem hagy megszégyeníteni. Legyünk tehát bátrak és menjünk a 
nyilvánosságra és hagyjunk fel a rejtőzködéssel, ami nem méltó az Úr gyermekeihez. 
Nekünk – a világosság fiainak - fontos, hogy világosságunk legyen arról is, hogy nem 
kell rejtőzködnünk, hanem inkább a világosságra, a nyilvánosságra menni, hogy az Úr 
meg tudja magát dicsőíteni bennünk, kárhoztatva ez által mindazokat, akik a sötétségben 
járnak. 

Dicsőség az Úrnak. 

-§- 

 
Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 

honlap címének megadásával: http://keskenyut.wordpress.com 

 


