
1Jn; 5:11-17. 
Mai igénk minden rövidsége ellenére három meglepően súlyos témát is érint. Nem kisebb fajsúlyú dolgokat tárgyal e 
nyúlfarknyi rövidségű ige, mint az élet, az imádság és a halál. S e témákat nem csak úgy egymás mellé dobálja igénk, 
hanem azt tárja fel előttünk, hogy e három sokkal szorosabb összefüggésben van, mint azt elsőre gondolnánk. S ahogy 
az élet, az imádság és a halál összefüggését feltárja előttünk az ige, azzal egyúttal imádkozni is tanít minket. S 
megvallhatjuk, hogy nagy szükségünk is van erre. 
Mai igénk eleje mégsem az imádságról szól. Legalábbis látszólag. Mert ha csak magában olvasnánk a 11-13. igeverseket, 
akkor annyit látnánk, hogy azok az életről szólnak. Arról, hogy az ember élete az Isten Fiához van kötve, s ezért 
kulcskérdés, hogy kapcsolatban vagy-e Isten Fiával, Jézussal. Akiben a Fiú van, abban van élet, akiben nincs az Isten 
Fia, abban nincs meg az élet sem – olvastuk. Egy nagyon szoros kötelékről van itt szó Jézus és az ember között. Nem 
arról szól e történet, hogy Jézus mögött, Jézus mellett vagy Jézus közelében, esetleg Jézus szeme előtt van a hívő ember. 
Ez még így kevés lenne. Ez az ige arról szól, amit az úrvacsorában és az anyaszentegyházban, a szentek közösségében 
élünk át. Jézusban van a mi életünk, azaz a gyülekezet közösségében, Jézus földi testében. Ezért hívják méltán a Jézus-
hívő közösséget ANYAszentegyháznak. Mert amint a magzat születése előtt csak az anya testétől körülvéve élhet, 
fejlődhet, hogy egykor majd megszülessen a földi életre, úgy az újjászületett embernek az Anyaszentegyház az 
életközege, melyben élhet, fejlődhet, míg eljut az örökélet teljességére a mennybe. A hívő ember tehát Jézusban van, 
Jézus földi testében, az Anyaszentegyházban, ami praktikusan a gyülekezetet jelenti. S Jézus pedig a hívő emberben. 
Konkrétan az úrvacsora szentségében éljük meg azt, hogy Jézus belénk költözik, és testének tagjává formál minket. Az 
úrvacsora ilyen szempontból is egy teljesen kivételes étkezés. Mert egy normál eledel elfogyasztásakor az történik, hogy 
a szervezet lebontja az ételt, s annak hasznos elemeit a saját testévé alakítja. Az úrvacsoránál ennek pont az ellenkezője 
történik. Elfogyasztjuk a kenyeret, mely Jézus testét jeleníti meg sákramentális módon, s nem mi alakítjuk át ezt az 
eledelt saját testünkké, hanem e szentségi eledel alakít át minket Jézus Krisztus földi testévé. Jézus belénk költözik 
Szentlelkével. Szállást vesz szívünkbe, s mi Jézus testévé válunk. Tehát mi Őbenne, Ő pedig mibennünk. Aki így van, 
annak van élete. S természetesen itt nem a biológiai, földi életről van szó. A görög szöveg nem is a biosz szót használja. 
Biológiai életük az állatoknak is van, s annak az embernek is, aki megelégszik azzal, hogy ő az állatvilág legfejlettebb 
fajának egy tagja. Az ige itt a zóé szót használja, ami a magasabb rendű életet, az örökéletet is jelenti egyben. Erről a 
kiteljesedő, krisztusi eszmék szerint megvalósuló, az ember emberségét, istenképűségét megélő, nemesebb életről, a 
szeretet útján járó életről, az örökéletről beszél ez az ige. Erről mondja azt, hogy ez nekünk adatott. Pont. Eldöntött tény. 
Nekünk adatott, mert nekünk adta az Isten. S ez már elvégeztetett. A miénk, már tudniillik azoké, akikben a feltámadt 
Jézus lelke lakik, s akik Jézus földi testében, az egyházban vannak. S ezt az életet jó élni, mert kiteljesedő, mert 
közösséghez kapcsoló, mert szeretetteli, mert értelmes, mert hálás élet, s lehetne sorolni még, hogy miért is jó. Például 
azért is, mert reményteli, hisz nem a halál, hanem a mennyei élet felé tart. 
Fontos üzenetet hordoz tehát az életről, örökéletről és a valódi élet és a Jézushoz tartozás összefüggéséről ez a három 
igevers. Olyan üzenetet hordoz az úrvacsorával és az egyházzal, azaz a hívő ember és Jézus kapcsolatával kapcsolatban, 
melyet egy percre sem lenne szabad elfelejtenünk, mert mihelyt elfelejtkezünk róla, az egyház rögtön sorvadni kezd, a 
hívő élet megerőtlenedik, és sokaknak nyomorodik meg, sőt veszhet el az élete, s most itt az élet szót természetesen a 
zóé, azaz a teljesebb értelmében használom. De hogyan függ mindez össze az imádsággal? Mit tanít ez nekünk arról, 
hogy hogyan imádkozzunk? Miért van pont itt ez az ige az imádságról szóló igevers előtt? – Hát csak azért, mert ez a 
keresztyén imádságnak az alapja, ami itt meg van fogalmazva, ki van mondva: Isten örökéletet adott nekünk. Ez az a fix 
pont, stabil alap, melyről immár elindulhat az ima. Legalábbis az a fajta imádság, amiről itt szó van. Az amelyik 
meghallgatása felől nem kell kétségeskedni, s amelyikről tudjuk, hogy érvényben van az Isten előtt – ahogy az egyik 
Biblia-fordítás visszaadja az eredeti szöveg értelmét. 
Mert imádkozni egyébként bárhogy lehet. A szoktál-e imádkozni kérdésre simán jönnek olyan válaszok, hogy néha 
mondom, hogy „jaj, Istenem”. Meg, hogy: „Néha bajban szólok hozzá” – és így tovább. S persze bizonyos értelemben 
ezeket a sóhajokat is imának lehet tekinteni. Némely esetekben Isten még teljesíti is az ilyenformán elmondott kéréseket. 
Nagyon megerősítő és a hit útján való induláshoz komoly impulzust adó lehet, amikor Isten egy ilyen imakérést teljesít. 
De nem az az Isten akarata, hogy ezen a 0.01 szinten akadjon el a mi imaéletünk. Ezért tanít. S e tanításban ráirányítja 
figyelmünket arra, hogy mindennek Ő a kiindulópontja. Nem a mi kérésünk, nem a mi vágyunk, nem a mi ajándékunk, 
nem a mi szeretetünk, s nem is a mi lényünk. Mindennek a kiindulópontja az, hogy Ő szeret, Ő adott nekünk életet, Ő 
váltott meg minket, s Ő adta a Fiában hívőknek az örökéletet is. S amikor az imádság kapcsán a bizalomról ír az ige, az 
a bizalom ebben gyökerezik, hogy tudjuk, Isten már akkor megajándékozott minket, amikor még semmit sem kértünk 
tőle. Az Ő ajándékai előbb kész vannak ugyanis, mint a mi kéréseink. S az imádság lényege éppen ezért nem is a kérés, 
bár természetesen szabad Isten elé vinni bármilyen kérésünket, s ő meg is hallgat minket, figyel ránk, mert szeret. De az 
ige azt mondja, hogy „ha valamit az ő akarata szerint kérünk”. S itt a hangsúly nem azon van, hogy kérünk, hanem 
azon, hogy az ő akarata szerint. Az imádság lényege ugyanis ezen a fokon, mikor már felismertük Jézusban a 
megajándékozottságunkat, az, hogy ráhangolódjunk az Isten akaratára. Vágyaink, álmaink, céljaink kerüljenek 
harmóniába Isten akaratával. Egyre inkább tudjunk arra az életre vágyakozni, amit az Isten teremtett nekünk. Tudjuk 



egyre inkább azért a célért lelkesedni, amit Isten tűzött ki számunkra. Immár ne másik életet, más körülményeket kérjünk 
tőle, mint amit ő adott, hanem azt kérjük, hogy azokhoz a körülményekhez adjon erőt, melyek közé ő helyezett minket. 
Adjon alázatot, hogy el tudjuk fogadni utunkat, s adjon bölcsességet és szeretetet, hogy az adott körülmények közt tudjuk 
megvalósítani a Krisztusi életet. Tudjuk Krisztus módjára szeretni a körülöttünk élőket. Hittestvéreinket. 
Családtagjainkat. Nemzetünket, hazánkat. Ne akarjunk másik gyülekezetet, mint amelyikben egyszer felelős döntés 
mentén letettük a voksunkat. Ne akarjunk másik családot, új házastársat, s más gyerekeket a sajátjaink helyett. Ne 
keressünk másik hazát, csak mert gyorsabb gazdagságot ígér. Ellenben ott, ahol vagy, élj krisztusi életet. Találd meg ott, 
hogy mi Isten akarata veled, és leld örömöd abban, ahogy ezt megvalósítod, ahogy a helyeden szereted az embereket. 
Az ima pedig segítség ebben. Tudjuk, hogy már megkaptuk Isten ajándékait, s amelyeket még nem, azok is el vannak 
már készítve. Az ima pedig készíti lelkünket, hogy hálásan tudjuk fogadni az ajándékokat. Ezért van értelme a csendes 
imádságnak is. S itt nem úgy értem a csendest, hogy magamban sorolom a kéréseket vagy bármi mást, hanem olyan 
csendesre gondolok, melyben a gondolatok sem zakatolnak, hanem megüresítem elmémet, s csak jelen vagyok az Isten 
számára, s engedem, hogy közelsége, Szentlelke hasson át, és formáljon tetszése szerint. Ez már egy magasabb foka az 
imának, mint a „jaj, Istenem” meg a vágysoroló követelőzés. Ez az imafajta a megajándékozottság tudatunkból fakad. 
Tudjuk, hogy Jézusban életünk van. Tudjuk, hogy Isten már nekünk adta ezt a legfőbb jót, s ezért teljesen nyitottak 
vagyunk az ő akaratára és további ajándékaira. Nem mondjuk meg, hogy mit kérünk, hanem rábízzuk életünket, s 
engedjük, hogy meglepjen minket az ő terve szerinti ajándékokkal. 
Igeszakaszunk azonban tanít minket kérő, könyörgő imádságra is. S itt kerül szóba a bűn és a halál. Mert a bűn veszélybe 
sodorja az ember életét. Nem feltétlen rögtön a biológiai életet (a biosz-t), hanem a Jézusban kapottat, mely örök. Mert 
a bűn mindig egy lépés a halál felé. Isten ki akar menteni minket a halálból. Ezért váltott meg minket Jézus. S ezért 
biztat minket arra az ige, hogy ha látjuk, hogy valamely hittestvérünk vétkezik könyörögjünk érte. Isten előtt kedvesek 
a közbenjáró imádságok. Mózes volt ennek a példaértékű művelője, és sok-sok imája, melyet népéért mondott, 
meghallgatásra talált, bár a nép megérdemelte volna az ítéletet. E közbenjáró imának az igazi gyakorlója azonban maga 
Jézus, akire Mózes is csak előre mutat. S most nem is arra gondolok, ahogy Jézus imádkozott a követőiért, s köztünk 
értünk is már földi életében, ahogy feljegyzett főpapi imádságából tudjuk. S nem is arra gondolok, hogy a kereszten 
közbenjáró könyörgést mondott még gyilkosaiért is. Hanem arra, hogy Jézus fent van a mennyben, és az Atya jobbján 
könyörög értünk (Rm; 8:34). Nekünk sem az a dolgunk, hogy fölényesen, megvetéssel ítélkezzünk, ha valakit vétkezni 
látunk, hanem hogy aggódva életéért, szeretettel könyörögjünk érte. Figyeljünk egymásra, tartsuk fontosnak egymás 
életét, és imádkozzunk egymásért. Hihetetlenül sokat jelent ez a figyelem, ez a szeretet és ez az imádság. Konkrét 
kutatások és mérések igazolják, hogy egy ember földi életének hosszát jobban előre lehet jelezni abból, hogy milyen 
mennyiségű és minőségű szeretetkapcsolatai vannak, mint abból, hogy egészségesen táplálkozik-e, mozog-e eleget, s 
más effélékből. Az emberek figyelme és szeretete életmegtartó erővel bír e földön. S ha még imádkoznak is egymásért, 
az pedig a mennyei élet megtartásában játszik szerepet. Ezt nyilván nem lehet mérni, de például én egyértelműen érzem, 
s be tudok számolni arról, hogy abban, hogy úgy tudom járni az élet krisztusi útját, ahogy, abban óriási szerepe van 
annak, hogy a hittestvérek imádkoznak értem. Enélkül ez nem sikerülhetne. Úgy tudjuk megőrizni, megélni és 
kiteljesíteni az Istentől már megkapott ajándékokat, s köztük a krisztusi életünket, örökéletünket, ha imádkozunk 
egymásért. Ez nagyon fontos. S nem akkor, amikor már késő, hanem még idejében. Mikor még nem halálos bűnt követett 
el az ember. Mert ahogy olvassuk, van halálos bűn is. S hogy mi az? – gondolom ez sokakat érdekel. De erről majd a 
jövő vasárnap beszélünk részletesebben. Ámen. 
 
1. Hogy olvassuk az igében? Isten az örökéletet mikor adja nekünk? Már megtörtént, most történik vagy majd történni 

fog valamikor ez az ajándékozás? 
2. Kik kapják ezt az ajándékot? Hogyan függ össze az ÉLET ajándéka Jézussal? Állítja-e azt az ige, hogy azok is kapnak 

örökéletet, akik nincsenek szoros kapcsolatban Jézussal? 
3. Keressétek ki az igéket, melyek arról szólnak, hogy Jézus könyörög a bűnösökért! (Lk; 23:34, Jn; 17:9-20, Rm; 8:34.) 
 
a) Az igében azt mondja Isten, hogy aki hisz Jézusban, annak örökélete van. Örökéleted van. Mit szólsz ehhez? S jelent-

e ez számodra valamit a hétköznapokban? Szoktál-e erre gondolni, tudsz-e ebből erőt meríteni? 
b) Az imádságaid mekkora részét képezik a kérések? Mennyit a hála, mennyit az élménybeszámoló, s mennyit a csend? 

Imáddal inkább alakítani szeretnéd körülményeidet, vagy inkább erőt kérni a körülményekhez? Inkább befolyásolni 
akarod az imával Isten tervét, vagy ráhangolódni próbálsz az ő akaratára? 

c) Vettél már részt a gyülekezet reggeli imádságain? Mit jelentenek számodra ezek az alkalmak? Mennyiben mások 
ezek, mint az otthoni ima, az istentiszteleti ima meg a szokásos imaközösség? Mi az, amiben ez tud pluszt adni? 

d) Én (a kérdést megfogalmazó lelkész) érzem, hogy sokat imádkoztok értem, s ezt köszönöm is. A gyülekezet többi 
csetlő-botló tagjáért mennyit szoktatok imádkozni? Ha valakit vétkezni látsz, inkább ítélkezel vagy inkább imádkozol 
érte? 

e) Vannak jó tapasztalataitok egy vétkező testvérért mondott közbenjáró imádsággal? 


