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Köszöntő:
És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.
(1Jn 4,14)

JN 1, 14 Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott és láttuk az ő dicsőségét.
Már régen fölismerte a teológia és a Bibliát olvasó ember, hogy János evangélista, aki apostol
és próféta egy személyben és a Bibliában, a kánonban 1 evangélium, 3 levele és 1 próféciája,
apokalipszise van, az evangéliumát a Teremtés prédikáció motívumaira építi.
A Biblia első szava: Kezdetben. Így kezdi János is az evangéliumát: Kezdetben
Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél
vala. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet
vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta
be azt.
Az Ige testté lett – ez a teremtés. Az igét mondta a Teremtő és úgy lett.
A Biblia elején a tér idő világának a megteremtésekor minden egyes alkalommal olvashatjuk:
Látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett jó. János pedig az mondja és mi láttuk az Ő dicsőségét.
Az első teremtés szemlélője a Teremtő, az új teremtésé, mely az Isten inkarnációja – az
Újteremtésé pedig az ember: Láttuk az ő dicsőségét!
Amiről a Teremtő a kezdetben azt látta, hogy jó, a máig igaz. A természeti világ jó. Ami rossz,
azt a bűn, az ember bűne hozta be.
Miattunk rossz a viszony az állatvilággal és az állatvilágon belül is.
Számtalan teológus vallja, hogy a növény és az állatvilág feszültségei az ember miatt vannak.
A mai világ például pótcselekvésként nagy szavakat és tacepaokat hirdet meg a természet
védelmére, de láthatjuk, hogy legtöbbször üres fecsegés az egész, mert éppen azok, akik
tehetnének valamit a környezet-szennyezés megfékezésére, nem tesznek semmit. A profitért
orcátlanul rongálják a természetet.
De ne elégedjünk meg ezzel a megállapítással, mert a természetszennyezés a lelki világra még
inkább vonatkozik.
Csak ezt a testiségben lévő világ, ember nem látja. Regények, írások, filmek micsoda lelki
szennyet árasztanak az ember világba? És megváltozott a a mondat: Látta Isten, hogy milyen
rossz. Már Nóé esetében így olvassuk: 1Móz 6:12 Tekintett azért Isten a földre, és látta, hogy
megromlott, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön.
Így fogalmaz tehát: minden test. Nem azt mondja, hogy minden ember, hanem az embert
testnek nevezi.És elindul az Új teremtés gondolata. Ugyanis azt mondja Noénak: Nem

2

GYJS PRÉDIKÁCIÓK

ÉS LAKOZOTT MIKÖZÖTTÜNK

2020. 12. 25 Inkarnáció I. Szentendre

átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő
ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.
Ekkor indul el az Újteremtés – projekt. Indítja az Úr a próféták hadát, megmozgat királyokat és
világhatalmasságokat.
Az Újteremtés projekt a testre koncentrál. A megromlott testet csak testközelből lehet
újjáteremteni. Ezért lesz az ige testté. Ezért költözik a végtelen Isten az emberi testbe, hogy
igaz legyen a projekt prófétai korszakának szakkifejezése: Emberfia. Az ige testté lett, hogy
testközelbe kerüljön a testiségbe hanyatlott emberhez. Mai igénk tehát nagyon konkrét. Az Ige
testté lett. Ne próbáljuk ezt most átvitt értelmezni. Valóságosan testet öltött a testtelen végtelen
Hatalmasság.
És lakozott miközöttünk. A Jeruzsálemi Templom megtisztításakor ezt mondja: Az én
atyámnak háza imádság házának neveztetik… Istennek van háza a Földön, a templom, de a
fiának nem háza van, még saját lakása sem. A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak
fészkük, de az Ember Fiának nincs hova fejét lehajtania Luk 9:58 mondja – nem panaszként,
hanem a bemutatkozásként. Hogy a Földön hajléktalan legyen – és nemcsak a hajléktalanokkal
való szimpátiából, hanem, hogy felmutassa úgy személyazonossági igazolványosan, hogy
felmutassa úgy lakcímkártyásan!
Nincs lakása, és nincs hajléka, de mégis közöttünk lakozott. Az első tanítványjelöltek Jn 1, 39 ben megkérdezik: Mester hol laksz? Csak az lehet tanítvány, aki tudja, hogy az Ige testté lett és
közöttünk lakozott. És nem a Jeruzsálemi templomban, mert az az Isten háza, az a testetlen,
végtelen Istené, de a Fiú csak úgy lehet Krisztus, azaz megváltó, ha lakozik. Kölcsönkért
istállóban kezdi.
Ez csak ideiglenes lakcím. Emlékezetem szerint Jézus soha nem ment vissza fellépése után
Betlehembe! Jézus Krisztus nem kereste föl a születési városát működése során. Nem is jelezné
semmi emléktábla, ha nem lenne ott a nagy bazilika, az alázatosságra kényszerítő bejárattal és
az ezüst csillaggal jelzett istálló hely, de azt gondolom, hogy ez egy kedves turista csalogató
zarándokhely, de semmiképp sem akarta rögzíteni a pontos helyett az Újteremtés projekt!
Testté lett, hogy testközelbe kerüljön a megromlott útjú testekhez.
Nem tudjuk az irányítószámot, nem tudjuk az utcanevet és a házszámot sem, de azt tudjuk,
hogy üzenetes dolog az istálló.
Mert közösséget vállal az emberi bűnesett miatt oly sokat szenvedett állatvilággal.
Állatok között istállóban születik:
És bámulatos az Újteremtés projekt Ézsaiás nevű munkatársának a följegyzése:
Ézs 11:6 És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az
oroszlánkölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;
Sokáig azt gondoltam, hogy itt az állatvilágban fellépő nyugtalanságról, agresszióról van szó,
de rá kellett jönnöm, hogy az emberi együttélés farkasairól és bárányairól van szó!
A biológia óráinkon gyakran forgattuk a növény, rovar és állathatározó könyveket. Linne:
Species Plantarum-át. Ezeknek a határozóknak megfelelő módszereik vannak az adott növény,

3

GYJS PRÉDIKÁCIÓK

ÉS LAKOZOTT MIKÖZÖTTÜNK

2020. 12. 25 Inkarnáció I. Szentendre

vagy állat meghatározására. Külső ismertetőjelek köreiből haladunk befelé. Minden kérdés egy
vagy több elágazást állít elénk. Az állathatározóban eljutunk például a fogsorhoz és elágazik az
út: kérődző, vagy ragadozó.
Jó ez a módszer az emberek lelki állapotának a meghatározására is! A szónok politikus kinyitja
a száját és már is tudod, hogy ragadozó, vagy kérődző politikát űz.
A drága Úr Jézus is alkalmazta az ember és lélekhatározót, amikor a samáriai falunál a
tanítványok elé tartotta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek!
Jó lenne a világvallások istenei számára is egy istenhatározót szerkeszteni a biológiai határozók
módszerével! Így hamarosan kiderülne, hogy ki az igazi Isten. Ki az ember alkotta ragadozó
isten és ki a Bárány Isten!
Az Újteremtés projekt jeles munkatársa itt az érkező kisgyermekről beszél. Mert a mi Istenünk
testté létele gyermekké létellel kezdődik! A mi mennybejutásunk is a gyermekké létel kérdése.
Máté 18:3 És monda: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint
a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.
Keressétek a kisgyermeket. Heródes is kereste és halálra kerestette. Ez volt a betlehemi
gyermekgyilkosság. A mai világ Heródesei is keresik a kisgyermekeket, hogy még születésük
előtt megöljék. A mai Heródesek is keresik a kisgyermekeket, hogy megrontsák testüket,
lelküket. Tudja nagyon jól a Heródesek szaktanácsadója, hogy a gyermeket kell keresni.
De van megoldás! Menekítsétek ahhoz a Jézus Krisztushoz a kisgyermekeket, aki hívta őket:
Engedjétek hozzám jönni és ne tiltsátok el őket!
Keresd a gyermek Jézust, ha új teremtés akarsz lenni. Mert nem az állatidomárok tudják
megszüntetni a farkas-bárány válságot, hanem a kisgyermek, aki megszelídíti őket.
Nem ostorral, hanem mosollyal. Szoliddá szelídít, szolidárisan testközelbe jött, hogy újjá
teremtse a jellememet, az egész életemet, családomat, házasságomat, rokoni kapcsolataimat.
Kedves természetvédők, keressétek meg ezt a Kisgyermeket, és megszűnnek a savasesők,
eltűnnek a petpalackok!
Kedves politikusok! Keressétek ezt a kis Gyermeket, és megszűnnek a háborúk és a
gyarmatosításiok és a modern európai gulágok!
Kedves Keresztyének! Keressétek ezt a kis Gyermeket és megszűnnek a hitviták, a modern
inkvizíciók, a Biblia lapok kitépései, és újból megtelnek a kiürült templomok és
gyümölcsöznek a prédikációk! Kedves igehirdetők! Keressétek ezt a kis Gyermeket, hogy ne
legyen világhoz dörgölődző a beszédetek és teológiátok! Elmúlik a rettegés a világnak való
megfelelni akarás görcse, és meglátjátok, hogy Uratok nem e világból való!
Kedves farkasordító körülmények között tengődő lelkek, van megoldás. A gyermek.
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Mert akinek a szívébe beköltözik a testté lett Ige, annak megváltozik a hangja, a fogsora.
Háborúsága békévé, agresszivitása megszelídül, betegsége gyógyulássá, paráznasága hűséggé,
nyugtalansága reménnyé és félelme örömmé válik.
Testvérek van kiadó lakhely a szívünkben?
Fogadjuk be! Előre kifizeti a bért! Állja a rezsiköltségeket, sőt magára vállalja ennek az
albérlet-szívnek a teljes felújítását!
Fogadjuk be! Rendszeresen fizet majd, nem arannyal nem ezüsttel, hanem Megváltó vérével!
Övé minden. A Föld, az embervilág. Az Ő tulajdona vagyok, mégis bért fizet a szállásért a
szívemben:
Mondjuk el együtt!
Jöjj, hogyha bűnöm éget, Állj elém, Jézusom! Úgy, amint drága véred Hullt a nehéz úton, Úgy,
amint minden vétkemért Ott fenn a kereszt fáján Bért adtál: drága vért. Ámen!
Imádkozzunk!
Teremtő Istenünk. Bár közel nyolcmilliárd teremtményed él a Földön, akiket a képedre és
hasonlatosságodra teremtettél, és ennek egyharmada már hallott az új teremtésről, Jézus
Krisztusban, most mégis üresek a házaid, templomaid. Még ma is, amikor a legtöbben szoktak
gyülekezetté formálódni a különböző templomokban. Üres a házad, de köszönjük, hogy a
lakásaid, az emberszívek albérleteit fölkeresed és beköltözöl. Lakozol miközöttünk és lakozol
mibennünk.
Drága Úr Jézus Krisztus. Kinyitom szívem ajtaját. Lakjál benne. Nem dicsekedhetek nagy
vendégszeretetemmel, hiszen kifizetted a lakbért, drága valutában, nem inflálódó pénzben,
hanem drága vérrel. Köszönöm Uram, Jézusom! Ezért szívből éneklem majd az én drága
testvéreimmel: Csak egyet, egyet kérhetek. Egy égi jóra várok: Hogy a szívemben végy helyet,
Ó, Jézus, bárhol járok. Tedd jászladdá a szívemet! Jer, térj be, és betér veled Az öröm égi
fénye! Ámen.

