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Hokker Zsolt
Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten
bizonyságot tesz Fiáról. 11Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő
Fiában van. 12Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Gyermekkorunkban az első számítógépünk egy Comodor64 volt. A mai számítógépekhez képest
nevetségesnek mondható, de azért mi nagyon szerettük. Főként persze játékra használtuk. Öcsémmel volt
egy kedvenc játékunk, amit mi csak úgy hívtunk: a nyuszis. Ezt tudtuk együtt is játszani, ekkor két kis
nyuszit irányítottunk, a cél pedig az volt, hogy pályákon haladva minél több kincset gyűjtsünk össze,
megküzdve akadályokkal, és olyan gonosz ellenfelekkel mint a teknősbékák, és persze a játék végén a az
óriás harci teknőssel. Ahogyan az lenni szokott az ilyen játékoknál három életünk volt. Ez azt jelentette,
hogy három próbálkozásunk lehet, ami azért nehézzé tette a játékot. Ha túl sokszor ütköztünk egy teknősbe,
akkor a pálya elejére kerültünk, ha viszont harmadszor is elbuktunk, akkor veszítettünk, és vége lett a
játéknak.
Már régóta játszottunk ezzel a játékkal, és nem is sikerült legyőzni az „óriástekit”. Mindig meghaltunk,
pedig sokszor éreztük azt, hogy közel járunk. Végül nem várt segítséget kaptunk, valahonnan kaptunk egy
kiegészítőt a játékhoz, ami örök életet adott. Onnantól kezdve persze nem volt megállás, hiszen az örök élet
nem azt jelentette, hogy nem tudnak bántani a teknősök, ugyanúgy „meghaltunk”, ha lefogyott az
életenergiánk, de nem csak három lehetőségünk volt az újrakezdésre, hanem végtelen, azaz nem kellett
mindent az elejéről kezdeni. És így sikerült, végül legyőztük azt a csúnya-gonosz teknőst.
Örök élet. Mai igénk fő üzenetét így lehetne összefoglalni: hit által, örök életre. De mit is jelent az örök élet?
Manapság – ahogy én látom – sokan nem a bibliai értelemben gondolkodnak az örök életben. Azt gondolják,
hogy az örök élet azt jelenti, hogy valaki nem hal meg, sőt akinek örök élete van az sérthetetlen, azt nem
érheti semmi baj, elkerülik a betegségek, ellenálló lesz a vírussal, és a balesetekből és természeti
csapásokból is sértetlenül sétál el. Egyfajta terminátor, egy robot, amely tűzön vízen át megy és örökké él,
ráadásul természetesen a húszas évei közepén ragadt meg. És mint tudjuk ilyen ember nincs, maximum a
filmekben – éppen ezért az örök élet is egy fikció, egy mese, nem azzal kell foglalkozni, hanem azzal, hogy
ebből az életből hozzuk ki a legtöbbet. Élvezd az életet, élj a mának, amíg lehet használd ki a
lehetőségeidet…
Ez a gondolkodás, az ember sajátja nem csak manapság, hanem mióta az ember tudja, hogy el van zárva az
örök élet lehetőségétől. Ez pedig már elég régen elkezdődött, mert amikor Isten kiűzte Ádámot és Évát
Édenből, akkor zárult a lehetőség, hogy hozzáférjenek az élet fájának gyümölcséhez.
Ahhoz, hogy az örök életről beszélhessünk, előbb beszélnünk kell arról, hogy mi is az élet.
Általában az élet a születés, vagy inkább már a fogantatás pillanatától a halálig terjedő időszak, amelynek
időtartama elég változó. Ezt nevezzük mi életnek. Ha valaki meghal, akkor a mi értelmezésünkben már nem
él, azaz nincs benne élet.
Látszólag ez rendben is lenne, egészen addig, amíg nem találkozik az ember Jézussal, és az ő csodáival.
Jézus több embert feltámasztott. Jairus lányánál meg is jegyzi: nem halt meg, csak alszik, majd felkelti.
Azután ő maga is feltámad a halálból, ami azért előrevetíti azt, hogy az élet az nem feltétlenül a test haláláig
tart.
A görögben több szó is van, amelyet a magyarban az élet kifejezéssel adunk vissza.
Már többször bizonyítottam, hogy sok görög szót ismer mindenki, így van ez a mai egyik szavunkkal is. A
görögben az születés és testi elmúlás közötti időszakot a „biosz” szó adja vissza. Igen, Biosz, amit mi annak
idején úgy gondoltuk, hogy a biológia rövidítése, becézése, az tulajdonképpen nem rövidítés: A biológia a
biszról az életről való beszédet jelenti. És valóban a biológia az emberi (vagy éppen állati és növényi) életről
beszél. Azt tanuljuk meg, hogy hogyan épül fel, hogyan működik, hogyan fejlődik, pusztul, múlik el.
A görög nyelv másik szava az életre a zóé, ami nem egy divatos keresztnév, hanem azt az életet jelenti, ami
a biosszal párhuzamosan fut egy ideig, de nem függ tőle.
Amikor Jézus arról beszél, hogy aki hisz annak örök élete van, akkor nem azt mondja, hogy nem hal meg a
teste, hogy nem érheti semmi baj, hanem a zóé-ja van biztonságban.
Erről beszél János apostol is mai igénkben.
Egyébként, akikhez János írja a levelét, ott ez nem volt kérdés, tudták, hogy van a bios és van a zoé,
csakhogy ők azt vallották, hogy a zoé egy titkos tanítás által elérhető. Egy kicsit úgy, mint a számítógépes
játékben gyerekkorunkban. Volt egy kazetta, amin kézről kézre járt a játékosok között, és akinek a birtokába
jutott, az megkapta az örök élet lehetőségét.

János ezzel a szemlélettel száll vitába. Azt mondja, ezt az életet, már a miénk, mert Isten Jézusban nekünk
ajándékozta azt. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben,
amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. 11Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és
ez az élet az ő Fiában van. 12Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Testvérem!
Hiszel Jézusban? Akkor örök életed van! Nem lesz, majd egykor, hanem már most a tiéd. Persze ez nem azt
jelenti, hogy örökké fogsz élni, hanem azt, hogy végigküzdve az életet, tiéd lehet a győzelem. Lehet, hogy
közben sok akadállyal meg kell küzdened, lehet, hogy betegség gyötri biosz életedet, de a másik a zoé élet
már a tiéd.
Igaz, ezt most még tükör által, homályosan láthatod, csak a hit képes megragadni, de ez már most a tiéd.
Jézus halála és feltámadása utat nyitott az életre, és ha hiszel, akkor ez az élet a tiéd lehet. Viszont azért
érdemes vigyázni! Mert míg a számítógépes játékban az örök élet azt jelenti, hogy újra és újra feléledek
amíg nem sikerül a játék végére érnem, és nem lesz enyém a győzelem, addig a valóságban ez egy kicsit
máshogy működik. Mert csak ebben a bios-életben van lehetőségem elnyerni ill. megtartani az örök-zoééletet.
Egy dolgot viszont ehhez még egyszer érdemes hangsúlyozni mai alapigénkből, mert manapság – ahogyan
én látom, még templomba járó, Istenhívő emberek is sokszor félreértik, jobban mondva kihagyják, ez pedig
alapigénk utolsó mondata: akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Tehát nem azon múlik az örök életünk, hogy hiszünk-e Istenben. Ez mondjuk az alap. Ami az örök élethez
szükséges, az a Jézus Krisztusban, az Isten fiában való hit. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te
megváltód, a te szabadítód, aki által már most örök életed van?
Keresztyén hitünk egyik nagyon lényeges pontjába kaphatunk ma betekintést. Az Élet kérdése, mi az élet?
János apostol válasza: az élet: hit Isten fiában. Pál apostol ugyanezt mondja, amikor ezt írja a Filippi
levélben: az élet nekem Krisztus, a halál nyereség. Erről ír a többi apostol is leveleiben, de maga Jézus is
erről beszél többek közt akkor, amikor a főpapi imában így imádkozik: Az pedig az örök élet, hogy
ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
A mi életünk, csak Jézus Krisztusban elképzelhető. Ha viszont Krisztusban vagyunk, akkor ennek meg
kellene látszódnia földi életünkön. Akkor nekünk vissza kellene tükröznünk ennek a Krisztusban kapott örök
életnek a boldogságát. A jövő héten ennek mikéntjébe kaphatunk bepillantást, addig is adjunk hálát
Istennek, hogy egyszülött fiában megajándékozott minket az örök élettel. Hogy ez az élet már most a miénk
lehet, és hívjuk őt segítségül, hogy a hitben megerősödve a mienk is maradhasson. Ragadjuk meg ez az
életet, ahogy Pál is írja Timóteusnak: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre
elhívattál…

