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Az  Igében  gyönyörűséges  ígéreteket,  beteljesülő  áldásokat  olvasunk,  már-már  utópiának  hat,  amint
mennyei látomásokhoz hasonló isteni dicsőség árad az Isten népére. Jól esne ez a ragyogás a mi lelkünknek is,
így az új esztendőben nem volna rossz áldáskívánásnak sem: megélni, hogy eljön a világosság, a kegyelem
napja ránk ragyog mások szívét is betöltve.

Talán nem is kellene folytatni, hiszen amíg nem ezt éljük meg, addig igazán csak bosszant minket ez a
látomás. Mert presze, az Isten országában majd így lesz, de a mi valóságunk oly távol áll  ettől:  akik ránk
néznek nem a ragyogót látják meg talán legelőször, hanem a nyomorúságot, nem a tökéletességet, hanem az
elesettet. A tökéletesség ígértete hamar zavarni kezd bennünket, mert az a fény nagyon más, nagyon erős.

Akik hallgatták ezt a próféciát, legyen az bármely korban, mind ugyanezzel szembesültek: ezek nem mi
vagyunk. Jó lenne, de itt még hiányzik valami. S még ha csoda szép katedrálisokban, csillogó díszek között
ünnepelt is a keresztyénség, akkor is jött egy reformáció és rajta keresztül az Úr üzenete: azt hiszed, hogy vagy
valaki, de igazából te vagy a nyomorult, a nincstelen.

Azért  tehát  nem  kell  aggódnunk,  hogy  csak  velünk  volna  a  baj,  hogy  ennek  a  képnek  nem  tudunk
megfelelni,  még senki  más  nem felelt  meg.  Gondoljunk csak  bele,  éppen az  a  hely,  ahová legteljesebben
ráragyogott az Úr dicsősége, ahová királyok érkeztek, ott Betlehemben, ott is csak nyomorúság, szegénység,
hiány van, amenddig a szem ellát. És mégis: ott ragyogott fel az Úr igazi dicsősége.

Milyen különös, az Isten ezt kegyelméből megtszi: ember, Isten népe, csak engedd, hogy rád ragyogjon
dicsősége: ne takard el arcod, ne menekülj előle! Fürödj meg igazságának és dicsőségének fényében. Különös
érzés a napkelte első sugarait figyelni, ahogy a sötétségben, a homályban a fény érkezik és ráragyog a tájra: a
kegyelem üzenetét hordozza egy ilyen mindennapos jelenség is. Hát még az, amikor Isten dicsőségének ereje
bevilágítja környezetünket!

Persze, így mindazt, amit titkolnánk, elrejtenénk, ami rút és szégyen, tovább nem takargathatjuk, hiszen arra
is rávilágít; de az ő ragyogása erősebb a mi sötétségünknél: megtiszít, s már csak az ő dicsősége marad. A
ragyogás nem a miénk, a dicsőség Istené, de ebben füröszt meg bennünket az ő kegyelméből. Igen, ebben az új
esztendőben is! Ne takarjuk el arcunkat, ne hajtsuk le fejünket, hanem Rá nézzünk ma is, aki megváltásunk
örök dicsőségét hozza. Ámen.
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