
1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,
és az Ige Isten volt.
2 Ő kezdetben Istennél volt.
3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett,
ami létrejött.
4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek
világossága.
5 A világosság a sötétségben fénylik, de a
sötétség nem fogadta be.

10 A világban volt, és a világ általa lett, de a
világ nem ismerte meg őt:
11 a saját világába jött, de az övéi nem
fogadták be őt.
12 Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat
adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazoknak, akik hisznek az ő nevében,

14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk
az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
15 János bizonyságot tett róla, és azt hirdette:
Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam
jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.
16 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből
kaptunk kegyelmet kegyelemre.

Kezdetben volt az Ige. És az Ige Istennél
volt, mert Isten maga volt az Ige. Így az Ige
kezdettől fogva Istenhez tartozik. Minden
az Ige által keletkezett, és semmi, ami van,
nem létezikk az Ige nélkül. 
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21.nap / Az emberré vált isteni Ige 

János evangéliuma 1

Az Igében maga az Élet jött hozzánk - az
élet, amely az emberek fénye lett, olyan
fény, amely a sötétséget bevilágítja, és
amelyet a sötétség nem bírt legyőzni. 

Jézus, az Ige a világba jött, abba a világba,
amelyet ő maga teremtett, de a világ nem
ismerte őt fel. Saját teremtésébe jött,
teremtményei azonban nem akarták
befogadni. De mindenkinek, aki
befogadta, az istengyermekség jogát
ajándékozta - mindenkinek, aki hitt
benne.

Az Ige emberré lett, és közöttünk élt.
Láthattuk dicsőségét, azt a dicsőséget,
amelyet az Atya egyetlen fiának adott,
egész kegyelmét és igaz voltát. És ebből a
teljességből kaptunk mi mindannyian
végtelenül sok jót.



Az "Ige"
Ez a szó Isten működő hatalmának tökéletes megfelelője az Ószövetségben. Már a
Biblia első oldalain olvashatjuk: "Isten (így) szólt... és lett..." A Szó Istenhez tartozik, és
általa lett a világ. Csak akkor különböznek egymástól a vélemények, amikor János ezt a
Szót Jézussal azonosítja. Mert mit állít ezzel? 
   1. Jézus szorosan Istenhez tartozik
János először a Szó fogalmát használja, mert a szó szoros kapcsolatban van azzal, aki
kimondja: kezdetben volt a Szó, és a Szó Istennél volt, és Isten volt a szó.
   2. Jézus már a világ kezdeténél jelen volt
Nem a teremtés része, hanem már minden teremtés előtt létezett. Jézus nemcsak
hirdette Isten szavát, hanem ő maga volt ez a Szó kezdettől fogva. 
   3. Jézus az alap, amely a világot legbelsőjében összetartja
Jézus a mindent megtartó középpont, a tengely, amely körül az egész világ forog.
Nélküle nem lenne fény, nem lenne élet, igazság és a dolgok végső értelme. 
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A felfoghatatlan katasztrófa
Isten végezetül Jézusban pedig végérvényes szavát mondja ki az embereknek. Isten
soha sem szólt Jézusban kimondott szavánál tisztábban és egyértelműbben. Jézus
küldetését János így foglalja össze: "A Fény megvilágítja a sötétséget." De felfoghatatlan
dolog történik: "A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt."
Teljes katasztrófa! Az emberek újfent nemet mondanak Istennek. Isten Jézusban a
feltétel nélküli szeretet és megbocsátás végső ajánlatát mondja ki, de az emberek
elutasítják. De a küldetés nem fulladt kudarcba, mert Jézusban továbbra is érvényes
Isten ajánlata.

Isten ajánlata
"Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében..."
Akármilyen nagy legyen is egy bűn, megbocsátható, ha azzal az őszinte kéréssel tárjuk
Isten elé, hogy bocsássa meg nekünk. És fordítva: a legkisebb bűn is elválaszt Istentől,
ha megtartjuk magunknak, letagadjuk, elfojtjuk vagy szépítgetjük. 



[A könyv megvásárolható:
https://www.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/486-40-nap-alatt-az-en-korul]
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 Az első alapvető kegyelem a bűneink megbocsátása. Jézusban megbékülünk
Istennel.
 A kegyelem második aspektusa, hogy újra meg újra megtapasztaljuk, hogy Isten ok
nélkül mértéktelenül elhalmoz ajándékokkal.
Ez személyiségünk pozitív megváltozását eredményezi. Lépésről lépésre
szeretetteljesebb, együttérzőbb, igazabb emberekké válunk.
Isten kegyelméből egyszer csak olyasmikre vagyunk képesek, amikre azelőtt nem
voltunk. A kegyelem, amely elér és megváltoztat, nem elégszik meg ezzel, hanem
általunk másokat is elér és megváltoztat.

Az istengyermekség következményei
Aki Jézust elfogadja, Isten dicsőségéből lát meg egy kis darabot. A dicsőség szó szinte
lefordíthatatlan. Olyasmit összegez, mint ragyogás, jelenlét, szépség és fény, de az erőt
hatalmat és tisztaságot is. Aki elfogadja Jézust, az "kegyelmet kegyelemre" tapasztal
meg. 

1.

2.

3.

4.

Nem egy bizonyos viselkedéstől, hanem egy
kapcsolattól leszünk keresztények.

Luxus-böjt (kávé, édesség, stb.). Hagyd el ma ezeknek a
fogyasztását, inkább figyelj oda azokra az ízékre, amelyeket
Isten ezeken kívül adott! 


