
2013. 12. 01. Advent 1. vasárnap. Vancouver. C: Kicsoda Jézus? 1 Örök létező. 2. A Szth. második személye. 3. Testté lett ige.  

Lekció: János 1: 1 – 5; 9 – 14.  

Textus: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülőttjének decsőségét, telve kegyelemmel 

és igazsággal”. (János 1: 14) 

Kedves Testvérek! 

Nagyon sok téves felfogás, félinformáció van az emberek közt manapság Jézus Krisztus személyét illetően. 

Ki ezt, ki azt mondja. Egyik filmben ez, másik újságban az jelenik meg. Sokszor összekeverik a Biblia 

kijelentését a mesék és fantázia világával – és ezért a Szentírást nem ismerő emberek fejében teljesen hamis 

Isten-kép, Jézus-kép alakul ki.  

Ezért adventben – Isten igéje, keresztyén hitvallásaink és egyházunk tanítása alapján – erről fognak szólni 

az igehirdetések: Kicsoda Jézus? Honnan jött Jézus? Kikhez jött Jézus? Miért jött Jézus?  

Adventus Domini – az Úr eljövetele, megérkezése kifejezés rövidítése. Advent = eljövetel, megérkezés. 

Vagyis az Isten örök érvényű kijelentésének, Jézus Krisztusnak a megérkezése, eljövetele. Kicsoda Jézus? 

Ki jöt el, ki érkezett meg karácsonykor? Mit tudunk róla? Mi a róla szóló kijelentés? 

Ő Úr. Ugyanaz az Úr, akiről szó van az Ószövetségben. Ahol a JHVH név szerepel – azt olvassuk: az 

Úr. Ennek az Úrnak, ennek a láthatatlan teremtő, és gondviselő, világ sorsát formáló, üdvtörténetté alakító 

Istennek a testet öltése az Úr Jézus Krisztus. Ugyanaz az Úr – aki az Ószövetségben, az az 

Újszövetségben.  

Mindenhol jelen van a Szentháromság Isten! Ott van jelen a teremtéstörténeteben: „Kezdetben teremtette 

Isten a mennyet és földet” – Atya Isten. „Isten Lelke (Ruah) lebegett a vizek felett” – Szentlélek. „Ekkor ezt 

mondta Isten: Legyen” és lett! – Jézus Krisztus ez a teremtő szó, ige. „Kezdetben volt az Ige (…) Minden 

általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött”. Ugyanezt ovassuk az Ószövetségben is: „Az 

Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete”. (Zsoltárok 33:6) A születés is Isten teremtő 

munkája (ahogyan két sejtből egy addig nem létező, teljesen új élet formálódik – program, amelyet Isten 

hozott létre!) – és ugyanilyen csoda az újjászületés is „romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és 

maradandó igéje által”. (1Péter 1:23) Vagyis, amikor valaki enged Isten szeretetének, és befogadja Jézust a 

szívébe. Mert az Isten élő és maradandó igéje – Jézus Krisztus! Aki meghalt a mi bűneinkért, de 

feltámadt és él – és a Lelke által jelen van! Jézus Krisztusban az Isten Igéje testté lett. Isten 

örökérvényű, tökéletes kijelentése – mert önmagát adta oda az Ő Fiában értünk. Őbenne, őáltala, 

őrajta keresztül ismerhető meg az Isten.  A Biblia, vagyis az írott ige, a Szentírás is őróla beszél, őt 

jelenti ki! A prédikáció, a bizonyságétel is róla beszél a Szentlélek által – Ő a középpont! 

Az egyházi év ünnepes félévébe léptünk. Három fő ünnep: karácsony, húsvét, pünkösd. Ha jól értjük, 

mondhatjuk: a Szentháromság Isten egyes személyeinek ünnepei: Atya – Fiú – Szentlélek. Ha jól értjük: 

vagyis látjuk, hogy a személyek teljesen áthatják egymást – akkor mondhatjuk: Karácsony – Jézus 

születése. Jézus a középpont – de még tehetetlen csecsemő. Ott van, alszik, sír a jászolban. Egyetlen 

prédikációt se mond, csodát sem tesz. Nem tesz semmit – csak itt van, megérkezett. De a pásztorok, bölcsek 

királyként tisztelik ezt a csecsemőt. Vele, rajta történt csoda – de ő a megszületett Megváltó. A gondviselő 

Atya Isten tette, ő küldte el az élet megoldását. Tehát: ki cselekedett, kinek az ünnepe karácsony? Az 

Atya Isten elküldte Fiát a földre. Ő a cselekvő – de Jézus van a középpontban. Őt imádják – őt imádjuk. 

Pedig a Szentlkélek értette meg az igét azokkal, aki odasereglettek köré! Odahaza minden református 

templom tetején csillag van (nem buzogány!!!). Miért? Azért, mert azt jelzi: ez az a hely, amely Jézus 

Krisztushoz vezet – mint a betlehemi csillag a pásztorokat. Őt lehet itt megtalálni. Mert aki leborul Jézus 

előtt – az ismeri meg az Istent és az Ő szeretetét, aki a Fiát adta értünk!  

Húsvét – megváltásunk ünnepe. Jézus Krisztus meghalt bűneinkért, helyettünk, miattunk, értünk – de nem 

maradta sírban, feltámadásával legyőzte a halált és nyújtja nekünk az örök életet. Jézus van a 

középpontban – de az Istennel békül meg, aki befogadja őt a szívébe. És nem fogadhatja be Isten 

szabadítását, ha nem árad ki a Szentlélek.  

Pünkösd – a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Már a teremtéstől folyamatosan jelen van és munkálkodik – 

mégis Isten pünkösdkor, az egyház születésnapján adja a kijelentést Róla. Mi történt, amikor Péter és a 

tanítványok vették a Szentlelket? Bátorságot nyertek Isten evangéliuma hirdetésére – vagyis, hogy Isten 



megkönyörült ezen a világon, és elküldte az Ő Fiát, jézus Krisztust, aki meghalt, pontosabban, akit 

megöltetek, és akit Isten feltámasztott a halálból.  

Atya – Fiú – Szentlélek – de a személyek tökéletesen, teljesen áthatják egymást. Az egy és oszthatatlan 

és mégis önmagát három személyben kijelentő Isten szeretetéről, kegyelméről, irgalmáról, és mindent 

betöltő dicsőségéről beszélnek. H2O – víz, jég, gőz. Mind ugyanaz, és mégis teljesen különböző.  

Kicsoda tehát Jézus? A testté lett ige! A Szentháromság egy örök Isten második személye. Örökké 

létező. Azt imádkozta Jézus a főpapi imádságába, kereszthalála előtt, a János evangéliumában: „Én 

megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: 

és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azza a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, 

mielőtt még a világ lett.” (János 17:4–5) Mielőtt a világ lett – Ő van! Kit várunk akkor? Egy pici, aranyos 

babát, a kis Jézuskát? – nagyon sok felnőtt embernek is az marad Jézus egész életében! Pedig mi Isten testet 

öltött szeretetét várjuk – Őt, aki eljött minket Megváltani, hogy kiszabadítson a bűn, halál, pokol rabságából 

az Isten gyermekeinek csodálatos szabadságára! Őt várjuk – Aki a kegyelem!  

Kicsoda még Jézus? Hiszen biztos, hogy ezeken kívül millió dolgot még el lehet mondani róla – és ha Isten 

Fia, akié a teljesség, akkor nem is lehet felfogni mindazt, ami Róla szól. Amióta Jézus a földön járt, azóta 

születnek mindenféle tévtanok Vele kapcsolatban. Például, hogy nem volt Isten, hanem csak egy  

kiválasztott, különleges ember, különleges képességekkel. (Ariánusok, Mohamedánok, unitáriusok…)  

Voltak és vannak, akik azt tanítják: Jézus nem volt valódi ember – csak Isten volt. Vagyis nem volt valódi 

hús-vér teste, hanem látszat-teste volt. Isteni projekció volt a lénye, mint egy szellem, mint valami vetítés. 

(Doketisták.)  

Hogyan lehetett, hogy Jézus tökéletes ember és tökéletes Isten 

egy személyben? „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a 

kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainké, hogy 

teljesítsük ennek a törvénykönyvnek minden igéjét”. (5Mózes 

29:28) Nem tudom felfogni – de nem is kell! Hinni kell! Hit 

nélkül nem megy – Istent hit által lehet megismerni! Isten a hit 

csatornáján keresztül jelenti ki magát. A hit az eszköz – 

amelyen keresztül Isten megszólal.   

És Isten segít! Jézus – mint soha előtte és soha utána – 

asszonytól született, de nem férfitól, hanem a Szentlélektől. 

Tökéletes ember és Isten!  
A Káté mindig azt kérdezi: mit használ, ha mindezt hiszed? 

Hadd válaszoljak most erre – rendhagyó módon egy 

keresztyén viccel.  

Pistike rosszul használta a hitét – ahogyan ma is nagyon sokan 

teszik. Ha tudom, hogy kicsoda Jézus Krisztus, az én 

megváltóm, szabadítóm, akkor nem félek kimenni a sötétbe – 

Jézussal. Ő velem van! Átérzi, hogy gyenge vagyok és félek – 

de ő legyőzte a félelmet, és mint feltámadt, győzelmes Úr áll mellém, jár velem.  

Jézus az, aki világossá teszi – hogy ami nem hitből van, az bűn. Lelepzi, hogy mint eszközt szeretném 

használni sokszor az Urat – és nem Ő használ engem. Leleplezi azt, mi az igazság a szívem mélyén.   

És ha mégis elindultam és visszatértem a sötétségből, és meglett a söprű is, áldhatom őt, hogy mellettem 

volt, van, elkísér minden lépésen. Hogy valóban az, akinek mondja magát – hogy rajta keresztül ismehetem 

meg, hogy ki is az én Istenem!  

Mert az Ő igéje megáll mindörökre. Ráállhatok, és megtart – kísértésben, próbában, életben, halálban. „Az 

Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülőttjének decsőségét, telve 

kegyelemmel és igazsággal”. Ámen.  

„Pistike kint játszott az udvaron egész 

nap, kölcsönvette anyja seprűjét és 

azon lovagolt. Este, mikor anya 

takarítaná a konyhát, nem találja a 

helyén a seprűt. Kérdezi Pistikétől: 

- Kisfiam, nem hagytad odakint a 

seprűmet? 

- De igen, anya. 

- Akkor menj már, és hozd be, kérlek! 

- Nem merem. Sötét van odakint és én 

félek. 

- Ugyan, kisfiam, nem kell félni a 

sötétségtől, hiszen az Úr Jézus 

mindenhol velünk van, és vigyáz ránk. 

Pistike kinyitja az ajtót és kikiált: 

- Uram, ha tényleg odakint vagy, légy 

szíves, hozd már be a seprűt! 


