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Hokker Zsolt
Vagyok, aki vagyok…
Ki vagy? Erre a kérdésre sokféle feleletet lehet adni. Legelőször általában a nevünket szoktuk mondani. Azt a
nevet, amelyet a szüleinktől kaptunk.
- Zsolt vagyok.
- Hokker Zsolt.
Keresztnév és vezetéknév, amelyből a vezetéknév azt is elmeséli, hogy kinek a családjából származom.
Hokker volt az apukám, a nagypapám, a dédnagypapám, az üknagypapám, a szépnagypapám… Tőlük
örököltem, kaptam meg a nevemet. Ezért én semmit nem tettem, mégis, a nevem fejez ki engem. Ha azt
mondják Hokker Zsolt, akkor erre felkapom a fejemet, azt válaszolom rá, hogy: én vagyok!
Amikor Jézus megszületett egy olyan nevet kapott, amely sok embernek volt akkoriban a neve, mint ahogyan
pl. Zsoltból is több van. Mégis különleges volt ez a névadás, mert nem a szülei, nem Mária és József döntötte
el. Jobban mondva az igazi édesapjától, a mennyei Atyától kapta ezt a nevet: Jézus. És ennek a névnek
jelentése is van: szabadító. Hiszen Ő az, aki megszabadít bennüneket a bűntől és haláltól.
De mi volt Jézus másik neve? Vezetékneve, családneve? Neki nem volt ilyen. Fura lett volna.
Mégis azt szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus. De a Krisztus szó az nem név.
Krisztus = Felkent = Messiás
Felkenés: A zsidóságban a királyok fejére olajat öntöttek, ezzel jelezték, hogy Istennek szentelt, Istené – nem
áll fölötte senki, csak az Isten.
Péter mondta ki ezt először Jézusra: TE vagy a messiás, akit megígért Isten, hogy elküld ebbe a világba. Te
vagy az Isten fia!
És Jézus nem mondta azt, hogy: ugyan már Péter! Hogy lennék én? Azért mert ő valóban az Isten fia, és
valóban ő a Krisztus!
A keresztyén embert az különbözteti meg minden más embertől, hogy hiszi ezt. Nem egyszerűen Istenben
hiszünk, hanem hiszünk abban hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz
benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Egész évben előttünk voltak itt a gyülekezetben Jézus én vagyok mondásai. Azok a szavak, amelyeket ő
magáról mondott. 8 ilyen én vagyok mondást vettük sorra a bibliaórákon, a Családi istentiszteleteken, a
Hölgyválaszon, de megnéztük ezeket a családi hétvégén is. Miért tettük ez? És miért ezt néztük meg, hiszen a
reformáció éve van. 500 évvel ezelőtt Luther Márton kiszögezte tételeit, és ezzel elindult a reformációnak –
megújulásnak nevezett folyamat. Megújult az egyház.
Azért vettük éppen a reformáció évében Jézus én vagyok mondásait, mert a reformáció lényege, hogy tudom
kihez tartozom. Hogy a ki vagy kérdésre a nevem mellé odakereül: keresztyén.
Keresztyén – Krisztiánosz görög szóból ered. Az Úsz-ben olassuk: ApCsel 11:26 „A tanítványokat pedig
Antiókhiban nevezték először keresztyéneknek (khrisztianousz).” Jelentése: „Krisztushoz tartozó”
A magyar nyelvbe a szláv nyelveken (Ciril és Metód) keresztül került, ahol a görög khrisztianousz kifejezés
krisztyán, kresztyán. Ebből magyarosították: kirisztyánra majd keresztyénre. (A keresztény is elfogadott
szóhasználat, csak éppen félrevezető, mert nem a kereszthez tartozunk, hanem krisztushoz.)
Keresztyén vagyok! Krisztushoz tartozom. Luther mindig erre hívta fel a maga és mások figyelmét. A róla
készült filmben is sokszor látjuk, hogy így imádkozik: a tied vagyok, ments meg!. De ugyanezt a Kr-hoz
tartozást fejezi ki, amikor belevési az íróasztalába: meg vagyok keresztelve.
Ez mindennek az alapja, hogy Krisztushoz tartozom.
De ki ez a Krisztus? Mit mond magáról?
A 8 én vagyok mondás:
szőlőtő
jó pásztor
világ világossága
út, igazság élet
juhok ajtaja
kenyér
feltámadás és azélet
alfa és omega
Mindegyik fontos dolgot mond el Jézussal kapcsolatban.
SZŐLŐTŐ: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok
gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Jn 15,5

A szőlőtővel kapcsolatban megállapítottuk, hogy nem egyszerűen arról van szó ebben az igében, hogy van
egy szőlővesszőnk, amire rákötöznek. Ez nem elég, abból nem lesz gyümölcs. Itt arról beszél Jézus, hogy
őneki kell az életünk alapjának lenni, belőle kell kiindulnia minden tettünknek. Ezt nem lehet rákényszeríteni
senkire, de ha emlékeztettjük magunkat arra, hogy Jézust miattunk és halt meg a kereszten, akkor már
közelebb kerülünk hozzá. Ez történik az úrvacsorában, ahol a szőlőből készült bor, az ő vére átjár és
megtisztít bennünket.
JÓ PÁSZTOR - Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem,15ahogyan az
Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14
A pászotor képe ismerős. Sokszor beszélünk róla, két éve, még báránykákat is hoztunk, amikor ez volt a fő
témánk. Mert Jézus olyan mint egy pásztor, aki vigyáz ránk, aki „füves legelőkön legeltet és csendes
vizekhez vezet”, aki ellát mindennel, amire szükségünk van, ha rá figyelünk, ha nem kószálunk el, ha
hallgatunk az ő hangjára. De még akkor is, ha nem – ő utánunk jön, és még az élete árán is megment! Igen
Jézus ezt tette, utánunk jött, és az életét adta, hogy kimentsen a bűn rabságából, ahová saját magunk miatt
kerültünk. Jézus egyik legkorábbi szimbóluma a jó pásztor.
VILÁG VILÁGOSSÁGA - „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága.” Jn 8,12
Akik itt voltak húsvét hajnalban az Istentiszteleten, azok átélték, hogy mit is jelent ez, amiről Jézus beszél.
Amikor a sötét templomba megérkezik egy pislákoló gyertya fénye, amely betölti az egész templomot. Ez a
húsvéti gyertya egész évben világít nekünk az istentiszteleten, Jézust jelképezi, aki maga a világosság.
Amikor egyszer hazafelé tartottunk edzésről az egész városban sötét lett. Szüleink egy viharlámpát tettek ki a
kapura, hogy lássuk hová kell hazamenni. Mindenhol sötét volt, csak a viharlámpa fénye világított, nekünk is
így kell elindulni Jézus felé, a világ világossága felé.
ÚT, IGAZSÁG, ÉLET - „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam.” Jn 14,6
Ebből a hármasból az út képét emeltük ki. Jézus az út, ez azt jelenti, hogy nincsen másik út az Istenhez.
Egyszer kirándultunk, a kijelölt, jelzett túraútvonalon haladtunk, amikor valaki azt mondta: tudok egy
rövidebb utat. A rövidebb, könnyebb út csábító volt, és elindultunk rajta. De eltévedtünk, mert már nem volt
jel, amit követni lehetett. Jézus azt mondja ő az út. Csak és kizárólag ezen az úton, csak Jézuson keresztül
juthatunk el a mennybe. Ezért nem érdemes „rövidíteni”, vagy okoskodni, hogy én egy másik utat is ismerek.
Nincs más út.
AJTÓ – „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik..” Jn 10,9
Egy ajtó több célt szolgál. Bent tartja, aminek bent kell lennie és kint, aminek kint kell maradnia. Az ajtó egy
épület legfontosabb rész, ha egy épületen nincsen ajtó, akkor annak az épületnek nincsen értelme, hiszen nem
lehet se bemenni, se kimenni. Amikor Isten megbüntette az embert a bűne miatt és kiűzte az éden kertjéből,
akkor az ajtó elé őrőket állított: kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.
Jézus viszont azt mondja, hogy miután ő eljött ebbe a világba az ajtó ő maga lett. Nem kell kerubokkal és
lángpallóssal megküzdeni a bejutásárét, hanem rajta, Jézuson keresztül bejuthatunk a mennyek országába.
KENYÉR - Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem
szomjazik meg soha. Jn 6,35
A kenyér egy nagyon egyszerű, mégis nagyon is fontos étel. A mindennapi kenyérért még a miatyánkban is
imádkozunk. Mi kell egy kenyérhez? Alapvetően három összetevő: Liszt, víz, élesztő. Ma van
Szentháromság ünnepe: Az Atya, Fiú Szentlélek szentháromság egy igaz Isten azt hiszem megjelenik a
kenyérben. Az Atya, aki azt mondja magáról vagyok, olyan mint a víz – megfoghatatlan, kikutathatatlan,
ráadásul rögtön a Biblia elején olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. A Fiú, az a Jézus Krisztus
akről most is beszélünk a kézzel foghatóbb „alkotóelem” a liszt. Ahogyan a búzaszemeket megtörik, hogy
megőrölve liszt legyen belőle, úgy törték össze Jézust is, de erre is szükséges volt, hogy elkészülhessen a
minket éltető kenyér. És végül a Szentháromság harmadik személye a Szentlélek, amely a kovász, az élesztő,
hiszen ez az ami az egész tésztát megkeleszti, élővé teszi. Ezt történik pünkösdkor, amikor a 12-ből hirtelen
3000 lesz, megszületik az egyház.
Jézus az élet kenyere – aki eszi az ő testét annak örök élete van. Az úrvacsorában valósággá válik, hogy mit
jelnet az, hogy Jézus az élet kenyere.
FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET - „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és
aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?”Jn 11,25

Hiszem a test feltámadását és az örök életet – valljuk az Apostoli Hitvallásban. De mit is vallunk?
Feltámadás – sokszor tévesen azt gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy újra élünk miután meghaltunk. Pedig
Jézus egyértelműen fogalmaz: aki hisz énbennem, az nem hal meg soha.
Sokat kellene erről beszélni, de a lényeg, hogy Isten szemében az amit mi halálnak nevezünk, csupán
átmenet. Átmenet a földi világból a mennyei világba. Ezt mutatta meg Jézus amikor feltámadása után
megjelent tanítványainak. Már a teste sem volt ugyanaz – nem ismerték őt fel, de volt teste – mennyei teste,
megdicsőült testte, örök életet hordozó teste. Isten valami nagyon jót készített el nekünk, amelyről nem
tudjuk egészen pontosan, hogy hogyan is működik, de a lényeg, hogy oda hozzá fel a mennybe megyünk, ha
hisszük Jézus a feltámadás és az élet.
ALFA ÉS OMEGA - Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég”. Jel 22,13
Vele kezdődik és vele végződik minden. Vajon a te életedben is vele kezdődik és vele végződik minden? Ki
vagy? Amikor megszülettünk nevet kaptunk a szüleinktől, de azok vagyunk? Egy név?
Isten azt mondja Jeremiás prófétánál: 5Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a
világra jöttél, megszenteltelek.
Isten már azelőtt is tudott rólunk, kifejezte szeretetét, mielőtt mi megszülettünk volna. Jézus már akkor
meghalt értünk, amikor mi még meg sem formálódtunk. Ki vagy tehát?
Luther ezt válaszolta erre: meg vagyok keresztelve, tehát Isten gyermeke vagyok!
Isten gyermeke, Isten megváltott gyermeke vagy! Azé az Itené, aki Jézus Krisztust küldte el hozzánk.
Jézus ezekben az igékben mind arról tesz bizonyságot, hogy ha bele kapaszkodunk, rá nézünk, benne élünk,
mozgunk és vagyunk, akkor lesz üdvösségünk, örök életünk, ami a legnagyobb dolog!

