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Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. (Jn 1,1)
Micsoda csodálatos fenség és méltóság árad e rövid és sokatmondó igeversből! A többi evangélisták Megváltónk földre születésének időpontjánál kezdik elbeszélésüket: de János visszavisz minket magához az örökkévalósághoz! És nemcsak arról tudósít, hogy mit tett és szenvedett Krisztus, hanem feltárja, hogy ki volt Ő. Egy nagyon sajátos néven „Igé”-nek nevezi; más helyeken pedig „Az élet Igéjé”-nek (1Jn 1,1-2), „Isten Igéjé”-nek (Jel 19,13). Az „Ige” elnevezés úgy, amint itt a Messiásra van alkalmazva, nem volt teljesen ismeretlen a zsidók előtt: és igen megfelelő (helyénvaló) megjelölése a Fiúnak, mert minden korban Általa jelentette ki Isten a maga gondolatát az embernek. És valószínű, hogy a kifejezés ezen magyarázatát kívánta János is nyújtani, amikor néhány verssel később ezt mondja „Az Istent soha senki sem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, jelentette ki Őt” (18.v.).]
De ahelyett, hogy találgatásoknál maradjunk, fontoljuk meg
I. Az Úr Jézus Krisztusról adott itteni tanúságot
A szeretett apostol, az Úr Jézusról szólva, kijelenti itt
1. Örökkévaló létezését 
[„Kezdetben volt az Ige”, még mielőtt bármilyen teremtmény létezett volna, akár a mennyben vagy a földön. És Őtőle nyerte minden teremtmény a létezését (3.v.) Ugyanerről tudósít minket Pál apostol is: „Mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek. És Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn.” (Kol 1,16-17) Habár Ő az időben az időleges világba született, mégis, isteni természetében öröktől fogva létezett. „Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8): „Származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mik 5,2).  „Ő az Alfa és Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó” (Jel 1,8.11).]
2. Megkülönböztetett személyiségét
[Öröktől fogva „Istennél volt”, rendelkezvén egy személyes „dicsőséggel Őnála, a világ teremtetése előtt” (Jn 17,5). És teljesen részesült mindabban, amivel az Atya bírt, akár bölcsesség, akár ismeret tekintetében (Mt 11,27), vagy erőben és hatalomban (Jn 5,17). Ez kitűnik a tanácskozásból, ami úgymond az Atya és Fiú között folyt le az ember teremtésekor (1Móz 1,26); valamint az embernek a Paradicsomból történt későbbi kiűzetésénél (1Móz 3,22); és a lázadó emberi faj tervének keresztülhúzásánál, a nyelvek bábeli összezavarásánál (1Móz 11,7). Innen van, hogy az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy „Istentől jött ki” (Jn 16,27-28); „az Ő kebléről”, ahol örök tartózkodása volt. Ez igazság fontosságát jelzi, hogy János újra megismétli a következő versben „És ez kezdetben Istennél vala”]
3. Saját, tulajdon istenségét –
[„Az Ige Isten volt”, mégpedig „erős Isten” (És 9:6), „a nagy Isten” (Tit 2,13), „mindeneknek felette örökké áldandó Isten” (Rm 9,5). „Ő Istennek formájában volt, és nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő” (Fil 2,6); és ezért helyesen lett „Imánuelnek nevezve, melynek jelentése, Velünk az Isten” (Mt 1,23); és igazán lett kijelentve róla, hogy „Ő a testben megjelent Isten” (1Tim 3,16)]
Mármost, hogy világos legyen, hogy ez nem egy elvont elméleti tárgy csupán, a továbbiakban feltárom
II. Milyen mélységesen érint ez bennünket (milyen mély a mi érdekeltségünk ebben) –
Ha csak felszínesen gondolkozunk e kérdésről „Vajon Megváltónk Isten-e, vagy csak egy teremtett lény?”, nem tűnik rendkívül fontosnak. Vegyük azonban tudomásul, hogy Krisztus éppúgy valóságos Isten, mint ahogy valóságos ember: és ettől az igazságtól függ:
1. Mindannak a hatékonysága, amit csak cselekedett és szenvedett értünk a földön.
[Ha csak teremtmény lett volna, úgy csak azt tehette volna, amit különben is kötelessége lett volna magáért megtenni. És ezért nem érdemelhetett volna ki semmit Isten kezéből: vagy elvégre csakis önmaga számára szerezhetett volna érdemet. De Isten lévén, egész vállalkozása úgymond indokolatlan volt (nem magáért történt); mert nem volt köteles, (nem tartozott vele), hogy valamit tegyen, vagy szenvedjen értünk. Amit tett és szenvedett, így joggal számítható a mi javunkra; különösen, mivel ilyen megállapodás volt közte és Atyja között, amikor felvállalta, hogy megváltja az elbukott emberiséget. Szenvedései, bár időben határoltak voltak, joggal számíthatók egyenértékűnek az ember örökkévaló szenvedéseivel; és a törvény iránti engedelmessége is joggal vehető úgy, mintha az egész emberiség részéről történt volna az engedelmesség. Az Ő Istensége úgy az egyikre, mint a másikra végtelen értéket pecsétel; úgy hogy mivel „Ő bűnné lett értünk, mi immár Isten igazsága lehetünk Őbenne” (2Kor 5,21).]
2. Mindannak a hatékonysága, amit még értünk tesz a mennyben –
[Imádandó Megváltónk az Isten jobbján ül; és minden ítélet rá bízatott; hogy teljességre vigye azt a munkát, amit elkezdett a földön. Őt tette az Atya „mindenekfelett az Egyház fejévé” (Ef 1,22). De tegyük fel, hogy csak egy teremtmény: nos, hogyan tudhat akkor egyszerre mindenkin segíteni, és mindenkit ellátni szükségeikben, a világ minden részén, és ugyanabban az időben? De nincs helye ilyen kérdésnek, mivel látjuk, hogy Ő mindenütt jelenvaló, mindentudó, mindenható Isten! „A mi segítségünk, valóban a hatalmas Úrtól van” (Zsolt 89,19), attól, aki Mindenható, „akiben lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg” (Kol 2,9). Nem kell hát félnünk, akármilyen nagyok is a szükségeink; hanem teljesen bizonyosak vagyunk, hogy „mindenképpen üdvözítheti azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez” (Zsid 7,25)]
Nézzétek, hát, testvérek,
1.Milyen felfoghatatlanul nagy a mi Istenünk alászállása
[Én nem csodálkozom azok hitetlenségén, akik kétségbe vonják Krisztus istenségét: mert ha nem lenne oly tökéletesen kinyilatkoztatva, hogy lehetetlen egy igazán megvilágosodott embernek kételkedni felőle, én magam is kész lennék kételkedve fogadni. Annyira felfoghatatlannak tűnik, hogy Isten emberré legyen, és Önmagát adja kezesként és helyettesként lázadó teremtményeiért. De Ő Isten, és ezért megteheti: Ő Isten, és ezért nem az ember korlátozott képességéhez kell őt mérni. Mindabban, amit cselekedett, önmagához képest járt el. Ő Isten, és ezért elhiszem mindazt, amit a bűnös emberért tett. Bár önmaga örökkévaló, megszületett az időben: habár örökké Istennél van, lejött, hogy az emberek közt lakjék; habár igaz és élő Isten, emberré lett, sőt, meghalt az emberért a kereszten. Hiszem mindezt, mert Ő ezt kijelentette. Elhiszem ezt, mert ennél kevesebb semmi sem felelne meg szükséghelyzetemnek. És ha ez nem lenne igaz, örömest venném, ha a sziklák és hegyek maguk alá temetnének örökre.]
2. Milyen bőséges vigasztalást készített a bűnös embernek!
[Ez a tanítás minden szükségemet kielégíti. Olyan nagy a vétkességem, hogy semmi más, csakis „az Isten vére” képes azt lemosni. (Csel 20,28). Olyan nagy a szívem romlottsága, hogy azt csakis Isten Lelke képes legyőzni és megöldökölni. Szükségeim oly méretűek, hogy azokat senki más, csakis a mindenre elégséges Isten képes betölteni. De mivel Jehova az én barátom, az én kezesem, az én igazságom, mindenem – ezért semmitől sem félek.  Benne reménykedem; benne bízom; benne dicsekszem; Őt teszem „teljes üdvösségemmé és minden kívánságommá”. Benne vetett bizalommal szent daccal nézek szembe minden ellenségemmel (Rm 8,31): és „benne vetett hittel” lelkemben érzem máris a menny teljes dicsőségét és boldogságát (1Pt 1,8).] 

