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ELOSZO 
az első kiadáshoz 

János leveleit választottam egyházamtól kapott írásmagyarázati 
feladatom tárgyául. A személyes döntésben tárgyi igazság előtt 
hajoltam meg. Először erről tartozom vallomással és megoko-
lással. 

János evangéliuma és levelei alkotják az Üjszövetség úgyneve-
zett jánosi iratait (a Jelenések Könyvének idesorolása vitatott). 
A jánosi irodalomban sajátos felfogás nyilatkozik meg, amely 
nagyban és egészben képezi a „jánosi gondolkozást". Az első szá-
zad keresztyénségének ez a jánosi hagyománya annyira mély és 
gazdag, hogy kútjába érdemes leszállnunk. Közben érezni fogjuk 
— mint minden nagy mélységnél — a kikutathatatlanságot, más-
kor gondolataink szédülését. De ezek az ilyen mértékben más 
újszövetségi iratoknál nem tapasztalható kísérő jelenségek csak 
arról győzhetnek meg, hogy titkok táguló mélye fölött járunk. 

János evangéliumának és leveleinek korabeli egyháztörténelmi 
jelentősége, hogy az első század utolsó évtizedében, új szellemi 
környezetben, egészen új módon ragadták meg a régi evangé-
liumot. A jánosi iratok belehelyezkedtek a körülöttük áramló 
gondolatvilágba, és annak nyelvén szóltak a jelenvaló Krisztus-
ról. Így lettek Isten kinyilatkoztatásának egy darabjává. Az első 
század végének nagy tette méltó arra, hogy emlékét megelevenít-
sük a mai keresztyén nemzedék előtt. 

Annál inkább, mert tartozunk vele a reformációnak. Luther 
eljutott a páll keresztyénség felfedezésére. Az egész egyháztörté-
nelem tanúsága alapján joggal mondhatjuk, hogy a Pál apostoltól 
hirdetett evangéliumnak nem volt még egy olyan erejű értelme-
zője és tolmácsa, még a közvetlen újszövetségi időkben sem, mint 
a reformátor. Luther Márton János evangéliumát a „páratlan 
szépségű fő evangéliumnak" nevezte, és János első levelét is szí-
vesen szólaltatta meg, de a jánosi iratokhoz Pál apostol szemével 
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közeledett. Korának a pali üzenetet mondotta el, mert ez volt a 
küldetése. Isten bölcs vezetése szerint a kegyelemből, hit által 
való megigazülás tanításának fényében ragyogott fel előtte Krisz-
tus. A reformátort örökséget akkor becsüljük meg igazában, ha 
nyitott lélekkel közeledünk az Üjszövetség másik nagy igehirde-
tőjéhez, s engedjük, hogy hitünket és az egyház szolgálatát meg-
gazdagítsa, amit Jánosnál találunk. A mai keresztyén nemzedék-
nek — úgy érzem — nagy lehetősége, hogy felfigyeljen a sajátos 
jánosi hangra, és belemélyedjen János bizonyságtételének kutatá-
sába. Üj távlatok nyílnak meg így a Krisztusról szóló örömhír 
megértésében és továbbadásában. Több jel mutat arra, hogy a 
,.jánosi korszak" bontakozik már az egyház és a teológia életében. 

A jelenkor éppen János után kiált a keresztyénségben. Szimbó-
lummá növő alakja ma Jézus Krisztus evangéliumának legidő-
szerűbb tolmácsa az Újszövetségben. Hogy miért, annak könyvem 
egészéből kell kiderülnie. Itt csak annyit erről: korunk gondolko-
zásához az Újszövetségben leginkább Jánosé hasonlít. A mai em-
ber szemléletéhez az övé áll legközelebb. 

* 

Könyvem módszere tudományos, de igyekeztem a közérthető-
ségre és az olvashatóságra. Ennek érdekében nem közlök jegyze-
teket. A használt szakirodalom a könyv végén megtalálható, a 
szövegben egyes tudósok eredményeinél nevükre hivatkozom 
csupán. 

Magyarázatomban nyíltan szólok János leveleinek keletkezését, 
szerzőjét, szövegét és tartalmát illetően kritikai problémákról. A 
mai tudományos színvonal követelménye elengedhetetlenné teszi 
ezt, de meggyőződésem is parancsolja. A tudományos teológiai 
szempont következetes érvényesítése két kritikai módszer alkal-
mazását hozza magával művemben. A történeti kritika az újszö-
vetségi irat szövegének, fogalmi és képzetvilága származásának 
„emberi" történetét vizsgálja. A történetkritikai írásmagyarázó 
módszer használata nem jelenti azt, hogy kétségbe vonnánk az 
újszövetségi könyv Isten Lelkétől való ihletettségét. A Szentírás-
ban az emberi és az isteni tényező elválaszthatatlanul egybe-
fonódik, az előzőben hisszük az utóbbi működését. A teológiai 
kritika tartalmilag vizsgálja a Szentírás gondolatait, és nem min-
den megállapítást fogad el Isten igéjének János leveléből sem. 
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Ezzel a teológiai eljárással nem emelkedünk a Szentírás fölé, 
mert az irányító mércét maga a Szentírás adja. Az egyház dog-
matikai munkájának feladatához tartozik, hogy a Szentírás egész 
mondanivalójának, az Istenről szóló kinyilatkoztatásnak meg-
értéséből vonja meg a mérlegelő szempontokat az egyes bibliai 
helyekhez. Luther alkotta meg elsőnek a merész írásmagyarázati 
elvet: „A Szentírást nem szabad a Krisztus ellen, hanem Reá 
nézve kell értelmeznünk. Ezért egy bibliai helyet vagy Reá kell 
vonatkoztatnunk, vagy nem is tekinthetjük azt igazi szentírásnak. 
Ha tehát a (keresztyén) ellenfeleink az Írást Krisztus ellen ütő-
kártyának akarnák kijátszani, akkor mi Krisztussal vágunk visz-
sza arra a bibliai helyre." 

A történeti és a teológiai kritikának alkalmazása azért szük-
séges e könyvben is, mert a keresztyén hit csak valóságra épül-
het. Az egyház nem tarthatja kiskorúságban a lelkeket. Ez lehe-
tetlen is korunkban. Sokak tapasztalatával együtt mondom a 
magamét: hitünk változva, de megújulva, megerősödve és fej-
lődve kerül elő a Szentírás kritikai szemléletéből. 

Itt szólok könyvem jellegéről. Nem pusztán írásmagyarázati 
mű, tehát nem szorítkozik a bibliai szöveg jelentésének kifejté-
sére. János leveleinek magyarázata kapcsán adódó ablakokat 
megnyitom, hogy az olvasó beletekinthessen némiképpen az újszö-
vetségi kor világába, egyes bibliai fogalmak jelentéstörténetébe, 
az újszövetségi kutatás tudományos kérdéseibe, az egyes bibliai 
helyek hitigazságának problémáiba, valamint mai témákba. Ez-
zel a célkitűzéssel nehezebbé vált a feladat. Egyszerűbb lett i'olna 
csupán folyamatos magyarázatot adni, de úgy éreztem, hogy szé-
lesebb feladatvállalással tartozom olvasóimnak. Ami könyvem 
lapjain kitérőnek, túlméretezett részletnek tűnik egy írásmagya-
rázati műhöz képest, az említett szándékból következett. A könyv 
kommentárszerű használata érdekében bizonyos ismétlődések el-
kerülhetetlenek voltak, hogy a bibliai szöveg kisebb egységeinél 
lehetőleg teljes magyarázatot találjon az olvasó. 

* 

János leveleinek feldolgozása szakaszonként három mozzanat-
ban történik. A szöveg fordítása az elsö. Fordításomat magyará-
zatom segítségéül szántam, ennyi a jelentősége. Célom közelebb-
ről az volt, hogy a fordítás a görög szövegnek megközelítőleg hű 
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jelentését adja mai magyar nyelvünkön. Lehetőleg megőriztem a 
szöveg eredeti képét, nehézségeivel, egyszerűségével, zökkenőivel 
vagy homályával. A fordításban zárójelbe tett szavak kisegítő 
szerepet töltenek be, az eredeti szövegben nincsenek meg. 

A fordítás után jön a szakasz magyarázata versek szerint, végül 
összefoglalóan. A versek megjelölése a magyarázat folyamán vas-
tag betűs, zárójeles számmal történik. Egyes fogalmak vagy ösz-
szefüggő magyarázati kérdések tárgyalásakor a címszót vastag 
betűvel emelem ki. 

Harmadik ütemként a „Mai jegyzetek" következnek. Ennek 
során a levélbeli szakaszból adódó olyan témákat szólaltatok meg, 
amelyekkel fontos mai szemmel külön foglalkoznunk. Ezekben az 
írásaimban próbálom János gondolkozását belehelyezni mai vilá-
gunkba, a mi időnkbe. Néha csak kapcsolódva hozzá, vagy be-
szélgetést kezdve vele, olykor pedig az ő írására is annyira jel-
lemző képzettársítás révén új gondolatot felvetve. 

Tisztelettel emlékezem az Újszövetség fáradhatatlan kutatóira. 
Hálával gondolok mindazokra, akiktől tanultam. Könyvemet egy-
házamnak ajánlom, amelynek szolgálatában több mint harminc 
éve állok. A soproni oltártól egykor elindult fiatal lelkész külön-
böző munkaterületeken és gyülekezetekben, hosszabb és rövidebb 
ideig tett közös utat sokakkal. Az el nem múló kapcsolatnak em-
lékével és szeretetével köszöntöm őket. Ε könyv lapjain most 
együtt kutatjuk az Írást és hallgatjuk az igét. 

Budapest, 1968 karácsonyán 
Veöreös Imre 
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ELŐSZÓ 
a második kiadáshoz 

Majdnem 30 év telt el azóta, hogy János leveleinek szövegmagyará-
zata munkámként 1970-ben megjelent. A kommentár már akkor hamar 
elfogyott. Nemrégiben egy újabb írásmagyarázati könyv írása jelentke-
zett feladatomul. Más újszövetségi iratot ajánlottak feldolgozásra. Aztán 
mégis nekidőltem János levelei egzegézise új feldolgozásához. El is ké-
szültem ljn 1,1-2,2 rész munkájával. Ekkor elém állt az Újszövetséget 
kutató régi barátom: „amit 30 éve írtál, az nem 30 évre szól!" Aztán hoz-
záfűzte: az első kiadás „ ihletből született, ahogy minden jó kommentár". 
Tudományos könyv előszavában nem szoktak személyes húrokat penget-
ni, de megszólalt a szívem: János levelei visszahúztak magukhoz. S ha 
ehhez még hozzáveszem 84. életévemet, megpróbálom a régi művet fak-
szimile kiadásra bocsátani. Am mégis szeretném újszerűvé tenni a kom-
mentárt. Teljesen új bevezetést írtam, ami részletes tanulmányt jelent a 
szövegmagyarázat előtt. Továbbá „Új eredmények" címen sorra veszem 
a legutóbbi három évtized alatti kutatási eredmények hozzáadását a ré-
gi magyarázatomhoz. Ezek között akadnak régi megállapítások is, ame-
lyekre később figyeltem fel. Az első kiadás 30 „Mai jegyzetek"-eiből 9-et 
választottam ki, és „Kitekintés" címen eredeti helyükön közzé teszem a 
könyv karcsúsítása érdekében. 

A borítón első századokbeli papirusztekercs látható szétbontott álla-
potban. 

Az előszót egy érdekes gondolati találkozással fejezem be. Kérem az 
Olvasót fussa át az első kiadás előszavának negyedik bekezdésétől az 
ötödik bekezdés végéig, a csillagig írottakat. Ehhez fűzöm hozzá a továb-
biakat. Mintegy két évvel ezelőtt került kezembe Anders Nygren svéd 
püspök 1947-ben, Lundban, a Lutheránus Világszövetség alakuló Nagy-
gyűlésén tartott előadása. Idézem a döntő bekezdését: „Konferenciánk-
nak nem az a célja, hogy a reformáció tételeit megismételje, hanem hogy 
az egy evangéliumot új kiindulópontról gondolja végig, és új szavakkal 
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fejezze ki. Luther az evangéliumhoz páli kiindulópontról közeledett. A 
mostani gyűlésnek az a sajátsága, hogy az evangéliumot jánosikiinduló-
pontról gondolja végig. Nem hagyjuk el Pál apostolt, de nem maradunk 
a hagyományos lutheri kifejezéseknél. Áttörünk a tradíciónkon az ügy-
höz, Krisztus ügyéhez. Ehhez pedig János adja a legjobb segítséget." 
(Credo 1996/1-2. 13. o.) 1996 elején felfigyeltem a közös húron zendü-
lő hangra, mely a svéd evangélikus püspöktől és tőlem függetlenül közöt-
tünk felhangzott. 

Hosszú lelkészi pályámon igehirdetéseimben és teológiai munkám-
ban szüntelenül korszerű szerettem volna lenni. Ezért is szerettem min-
dig az ifjúságot. Ajánlom könyvemet a fiatal lelkésznemzedéknek és a fi-
atal értelmiségnek - egyházunk határán túl is. Egy könyv, amikor kike-
rül a szerző kezéből, önálló útra indul. Nem tudom, kinek kerül a kezé-
be, és olvasása közben kik töltekeznek belőle és kik utasítják el. Ezzel a 
búcsúszóval adom át művemet sorsának: kísérje útján Isten áldása! 

Budapest, 1997 karácsonyán 

Dr.h.c.Veöreös Imre 
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J Á N O S E L S Ő L E V E L E 

B E V E Z E T É S A L E V É L H E Z 

A 20. és a 19. évszázad újszövetségi kutatói oly mérvű fáradságot 
öltek bele ebbe a feladatba, hogy láttára csak ámulatunk nőhet, mit ér 
tudósoknak a Szentírás! Egy életet is lehet reá áldozni. Most vettem ke-
zembe C.K. Barrettnek János evangéliuma kommentárját. A szerző éle-
tét negyven esztendőn át kísérte az evangélium kutatása. Ez a könyv 
eddig a legfontosabb alternatív mű R. Bultmann klasszikus magyaráza-
ta mellett. Ennek első kiadása 1941-ben jelent meg, s ma sem lehet fi-
gyelmen kívül hagynia annak, aki magyarázat céljából János evangéliu-
mához nyúl. 

A másik ok: elmúló századunk újszövetségi kutatásából egyes ered-
mények maradandók. Mégpedig nemcsak világhírű tudósok alkotásai 
jöhetnek számba. Amint a piramisok épültek sok-sok kőtömbből, úgy 
hordták kevésbé jelentős kutatók is munkájuk eredményeit a szentírás-
magyarázat befejezhetetlen épületéhez. Valamennyi teljesítmény a to-
vábbépítést szolgálta. Ehhez járul hozzá a bevezetésem egy téglával. 

1. János leveleinek terjedése 

A leveleket a szerző papiruszra írta. A papirusz vízinövény, mely-
nek felszeletelt és lapokká préselt beléből készült a papír őse. A dara-
bokat összevarrták, s 8-10 méter hosszúságú tekercsek készültek. A 
papiruszra lámpakoromból és növényi olajból készült tintával, nádtol-
lal írtak. A tekercseket szétgöngyölítve lehetett olvasni. Nincs nyoma 
annak, hogy a jánosi szerzők diktálták volna szövegüket, ami az ókor-
ban gyakran előfordult. 

A szent iratokat, így János leveleit is, gyülekezeti összejöveteleken, 
istentiszteleteken felolvasták. Adataink vannak arról, hogy az újszövet-
ségi iratokat házanként is olvasták. Az üldöztetések korában sok ke-
resztény nem volt hajlandó beszolgáltatni az iratokat. Szemléletes tu-
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dósítások is maradtak ránk az üldöztetési időkből a mártír-aktákban. 
A herakleiai püspöknél katonák házkutatást tartottak. A megtalált 
szent iratokból odakint máglyát raktak. A legenda szerint senki nem 
mert a tűz közelébe menni, olyan félelmetesen lángoltak a papirusz-te-
kercsek. Az esethez a tudományos könyv szerzői ezt fűzik hozzá: 
„Nyilvánvalóvá vált a bibliai könyvek szentsége" (J. Leipoldt — S. 
Morenz: Heilige Schriften. 1953). 

János leveleinek említésével első alkalommal Polykarposz szmirnai 
püspöknek (második század első fele) a filippi gyülekezethez írt levelé-
ben találkozunk. János első levele 4,2-3-at idézi. Az idézett részlet a ko-
rabeli tévtanítók ellen irányul. Ugyanabban az időben Papias, hiera-
poliszi püspök 2,3-ra és 5,2-re hivatkozik. Ekkortájt Justinus apologé-
ta, későbbi mártír 3,1-et említi. Lyon püspöke (a mai francia városban), 
Irenaeus a második század második felében az első és második levél 
több helyéről szól (2,18-19.21-22; 4,1; 5,1; 2Jn 7-8.10). Papias, Justinus 
építő jellegű helyeket emelnek ki, Irenaeus polemikus idézetekre hivat-
kozik. Ez a tükörkép mutatja a korai kereszténységben a tévtanítások 
elterjedését (erről külön szólunk a 4. pontban). Alexandriai Kelemen 
mindhárom levelet ismeri (200 körül). A három levél két hiánytalan 
kézirata is fennmaradt a 4. századból. 

Az újszövetségi könyvek gyűjteménye a 2. század és a 4. század kö-
zött alakult ki. A 4. század végén már kitűnt, hogy mely bibliai iratok 
kerülnek be a kánonba, a szent iratok válogatott gyűjteményébe (ká-
non: mérték), és melyeket tartanak apokrifnak (apokrif: nem hiteles 
eredetű, el nem ismert). A kánonba fel nem vett iratokat az istentiszte-
leteken nem használták. Az elbírálás mértéke az apostoli eredet volt. 
János leveleivel azért nem volt baj, mert János apostoltól származónak 
tartották, amint János evangéliumát is. Az egyház „tévedései" a kánon 
meghatározásának kérdéseiben jól beváltak. 

A korabeli ismert keresztény iratok között ma sem találnánk a 
Szentírás könyvei közé felvehetőt. Luther a Szentírás könyveinek elfo-
gadásánál a „Was Christum treibt" elvet érvényesítette: „ami Krisztus-
sal foglalkozik". Jakab levelét nem fogadta el, mert az ő szemében nem 
a hitből, hanem a cselekedetekből való megigazulást képviselte. Ma 
már tudjuk, hogy a kérdés nem ilyen egyszerű. Jakab levele Pál apos-
tol leveleinek félreértése ellen küzd, mintha a cselekedetek nem tartoz-
nának hozzá az evangéliumhoz az élő hit következményeiként. 
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2. Szerző — keletkezési idő — címzettek 

Szerző 

A szerzőség kérdéséről a hipotézisek (a kutatást előrelendítő tudo-
mányos feltevések) szerteágazóak. Felsorolásuk lehetetlen. Csak néhá-
nyat említek meg. A legegyszerűbb, s ezért a leghihetőbb Ernst 
Haenchen rövid summázása: Az utolsó 50 évben protestáns egzegéták 
kizártnak tartották, hogy János apostol írta a nevéről elnevezett evan-
géliumot és az első levelet (a 2. és 3. levél külön kérdés tárgya). A nyel-
vi, stílusbeli különbségek nem teszik valószínűvé, hogy a negyedik 
evangélium szerzője írta volna az első levelet .^ vég közeli várása az 
első levélben hasonlóan kizárja, hogy János evangélista írta volna. A 
negyedik evangélium hagyományában felnőtt férfi írhatta az apostolok 
utáni időben, aki a hagyományra hivatkozik, arra, amit a gyülekezet 
„kezdettől fogva" hallott ( l j n 1,1),-

C.K. Barrett feltevése a palesztinai háborúra megy vissza. 66 máju-
sában zsidó felkelés tört ki a rómaiak ellen. Titus későbbi római csá-
szár parancsára 70 tavaszán kezdtek hozzá Jeruzsálem ostromához. 
Öt hónapig tartott Jeruzsálem ostroma. A rómaiak a várost feldúlták, 
a lakosság nagy részét felkoncolták. Három vidéki vár még ellenállt. A 
sziklacsúcson fekvő Masada vár ostroma hosszan tartott. A várat vég-
sőkig elszánt sereg védte. Az erődítmény megközelítésére a rómaiak 
ostromgyűrűt építettek és ostromgépekkel támadtak. Barrett vélemé-
nye szerint János apostol a zsidó-római háború katasztrófája után má-
sokkal együtt elhagyta az országot, és kivándorolt Efezusba. Ott tanít-
ványokat gyűjtött maga köré. Halála tanítványai közül egyesekben fel-
lobbantotta az apokaliptikus, végítéletet váró reménységeket, másokat 
„sokkolt", megdöbbentett, néhány tanítványát pedig arra indította, 
hogy újra végiggondolják a keresztény eszkhatológia értelmét (eszkha-
tológia: az „utolsó dolgokról" való tanítás, Isten országának jelenbeli 
és eljövendő valósága). Márk evangéliuma 9,1 szerint ugyanis János ta-
nítványai azt gondolhatták, hogy János halála előtt bekövetkezik az Is-
ten országának dicsőséges eljövetele. Az egyik tanítvány János apostol 
töredékben maradt írásai alapján megírta a Jelenések könyvét, 
Domitianus császár élete végén (96). Egy másik és harmadik a levele-
ket írta meg. Ismét másik tanítvány - merész gondolkodó, egyaránt ott-
honos a zsidóságban és görögségben — műve az evangélium 1-20. feje-
zete. Feltehetően műve nyilvánosságra hozatala előtt meghalt. Tökéle-
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tesen ismerte a gnosztikus fogalmi világot, nyelvezetet, s alkalmas volt 
arra, hogy a gnosztikus eretnekekkel a saját fegyvereikkel küzdjön, ki-
hívásukra az ő nyelvükön feleljen. 

János első levelének írója János evangéliumára támaszkodva írta 
meg levelét, nem szolgaian másolva az evangélium gondolatait, hanem 
önállóan alkalmazva és továbbfejlesztve. A 2. és 3. levél további tanít-
vány kezéből származik, aki magát presbüterosnak nevezi (lásd ott). 

János evangélista hátrahagyott anyagából egészítették ki könyvét a 
21. fejezettel. Az evangélista, Pál után talán az egész egyháztörténet 
legnagyobb teológusa, már a közvetlen utókorra is névtelenné vált. 

Tekintsük meg W. Vogler feltevését (1993). Ehhez azonban vissza 
kell nyúlnunk a legrégebbi hagyományra. Papias hierapolisi püspök 
(130 körül írt művében) említ egy Efezusban élt „János presbitert", aki 
az apostolok tanítványa volt. Ez a János presbiter mindmáig rejtélyes 
alak. A kutatás újra meg újra foglalkozik vele, de eredménytelenül. 
Azonosították már a második és harmadik levél szerzőjével, de bizo-
nyíték nem volt rá. Vogler is gyakran tér vissza személyéhez, különbö-
ző kombinációk felsorolása közben. Ismételten előjön a János evangé-
liumában szereplő névtelen „szeretett tanítvány", akit több kutató az 
ideális tanítvány képzelt alakjának tart. Vogler a következő hipotetikus 
eredményre jut: A jánosi levelek szerzője a negyedik evangélium utol-
só redaktorának, átdolgozójának a kortársa, János presbiter hagyo-
mányhordozó vonásait viseli magán. Ez magyarázat lehet arra, hogy a 
szeretett tanítvány alakjában típus és individuum, egyén talán egybe 
vannak kapcsolva (Jn 13,23 stb.) De valószínű, hogy Bultmannal szem-
ben itt Barettnek van igaza: az evangélium szerzője János apostolt fes-
ti meg. 

Más kutató szerint a „szeretett tanítvány" nem tisztán fikció, kita-
lálás, hanem egyidejűleg két személlyel hozható kapcsolatba: János 
apostollal és János evangéliumának a szerzőjével. Ám a kutató azzal a 
feltevéssel is számol, hogy a főpapi palotában és a keresztfánál szerep-
lő nagyon fiatal tanítvány, aki nem tartozott a tanítványi körhöz, a ti-
zenkettőhöz, azonos lehet az evangélium szerzőjével. Sőt mindjárt kö-
zelebbről is meghatározza: az illető a jeruzsálemi (papi) arisztokráciá-
hoz tartozhatott, mert „a főpap ismerőse volt" (Jn 18,15-16). Őt bízta 
meg a keresztfán függő Jézus, hogy vegye magához az anyját. Martin 
Hengel feltevése csak közvetve érinti a János-levél szerzőségi kérdését. 

* * * 
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Itt említjük meg, hogy ismét más kutató nagy munkával összeállítot-
ta az újszövetségi levelek és evangéliumok egymással való, feltételezett 
összefüggéseit (Klaus Berger). Bennünket János első levelének és Pál 
apostol leveleinek az azonos, vagy megközelítőleg azonos kijelentései 
érdekelnek. 

Pneuma=Lélek, Szentlélek, l jn 4,2-3. - lKor 12,3. 
Agapé= szeretet. I j n 4 , 7 - lKor 13,8.13. 
A keresztények igazsága (dikaiosüné) Pálnál Isten igazságán alapul 

(Jn 2,29; 3,10 és Róm 3,26). Ezért mondhatja Jn, hogy akik igazságot 
cselekszenek, azok Istentől születtek (3,10). 

Entolé=parancs. Pálnál minden azon fordul meg, hogy a parancso-
kat teljesítsék (lKor 7,19) és hogy ez szeretetben menjen végbe (Róm 
13,9-10). Ugyanezt olvassuk 1 Jn 2,3; 3,23b helyeken. 

A világ megítélése, l jn 3,1 szerint a „világ" nem ismerte meg az Is-
tent. - Ugyanezt mondja lKor 1,21 és 2,8. 

„Ha fennáll annak a lehetősége, hogy János első levele egyik legré-
gibb keresztény dokumentum, akkor ennek az iratnak Pállal való kap-
csolata új megvilágításba kerül." (Klaus Berger). 

* * * 

Áttekintve a kutatók véleményét, leginkább megalapozottnak tar-
tom E. Haenchen álláspontját: János evangéliumát a negyedik evangé-
lium hagyományában felnőtt férfi írta az apostolok utáni időben (lásd 
4. pont). Ehhez még hozzáfűzöm: János apostol körül Efezusban ösz-
szegyűlt tanítványi kör egyik tagja a levél szerzője, az apostol halála 
utáni időben. 

Keletkezési idő 

A három levél — ebben a sorrendben — 100-110 között keletkezett. 
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Címzettek 

Az első levél esetében egymáshoz közel fekvő kis-ázsiai gyülekeze-
tek lehetnek a címzettek. A szerző — az előző hipotézis szerint — János 
apostol egyik, szintén névtelenül maradt tanítványa, ő ezeknek a gyü-
lekezeteknek idős missziói lelkipásztora. A gyülekezetek is a jánosi ha-
gyományt képviselik. A levélírónak közvetlen, meleg a viszonya a cím-
zettekkel. Apai szeretetre mutatnak a megszólításai: „Gyermekeim", 
„Szeretteim" együttvéve tizennégyszer fordul elő a levélben (2,12.18. 
stb.). Eggyé kovácsolódásukat segíthette közös küzdelmes sorsuk. 
Ezek a keresztények, a megpróbált gyülekezet rászorult az örök élet vi-
gasztaló igéjére, az Atyának és a Fiúnak a hívőket átkaroló szeretetére 
(1,2-3; 2,2 stb.). 

Nehezítette helyzetüket a gyülekezet köréből kivált tévhitű keresz-
tények gőgös magatartása. Ok tartják magukat igazi keresztényeknek. 
Ezért a levélíró látóhatárában ők is jelen vannak; a levél sorai róluk és 
nekik is szólnak. A szerző és a gyülekezet hozzájuk való viszonya any-
nyira kiéleződött, hogy a levélíró Antikrisztusoknak nevezi őket („sok 
antikrisztus jelent meg", 2,18). Propagandát fejtenek ki az igazhitűek 
között, mégpedig csábító szóval: „sok hitető jött el a világba" (2Jn 7: 
planos = tévútra vezető, csaló, megtévesztő, csábító). Nem nyílt ellen-
ségek, inkább „báránybőrbe bújt farkasok". Nem kivételes jelenség ez 
abban az időben. A korai kereszténység között gyakorta előfordult, 
hogy az igazhitűek és az eretnekek megkülönböztetése nehézzé vált 
(lásd 4. pontot is). 

Az újszövetségi könyvek szerzősége 
kényes kérdés volt mindig hívő és konzervatív gondolkozású emberek 
számára. Teológiai fakultásokra ment hallgatóknak legtöbbször túl kell 
esniük a lelkészi szolgálatra készülés buktatóján. Sokan közülük a Bib-
liát addig áhítatosan vették kezükbe, vagy legalábbis tisztelettel gondol-
tak rá. Itt pedig boncasztalra került. Héber és görög szavak zsongtak 
körülöttük. A meglepő dolgok közül a Szentírás-tudománnyal való 
meghökkentő ismerkedés során a legmellbevágóbb, hogy a legtöbb 
bibliai könyv fölül kérdésessé váltak vagy eltűntek az ott olvasható ne-
vek. Máté, Márk, Lukács, János és így tovább anonimmé, névtelenné 
váltak, vagy szekundérré, másodlagossá lettek. 

Aztán megtanultuk, hogy nem a szerző személye, hanem a bibliai 
könyv mondanivalója a fontos. Azt is megtanultuk, hogy elhajlás volt 
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az egyházban, amikor a hagyomány (egyébként névtelen) hordozóin 
volt a hangsúly, és nem a hagyomány tartalmán. Már maga ez a szó, 
„hagyomány", meglepő újdonságot jelentett nekünk. Diákkorunkban 
úgy tanultuk a hittanórákon, hogy az volt a baj az egyházban, amikor 
a „szent hagyomány" került előtérbe a Szentírás helyett. Most meg ar-
ra jövünk rá, hogy az evangéliumok mind az őskeresztény hagyomá-
nyon alapulnak. 

Az akadályugrásból azután előnyeink származtak. Nagyobbá lett 
számunkra Isten élő szava a „papiros pápá"-nál. Az „átvilágított" Bib-
liából megszólal az, akit a Jelenések könyve így tolmácsolt: „Én vagyok 
az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki el-
jövendő: a Mindenható" (Jel 1,7). 

3. A forrásiratok problémája 

Az első levélben von Dobschütz 1907-ben felfedezett négy, tömören 
fogalmazott, ellentétes párhuzamú négysorost. A levél szövegéből ki-
emelkedő anyagot „forrásnak" nevezte el. Azután Bultmann rekonstru-
ált 1927-ben egy „forrásiratot", részben szintetikus, egységbefoglaló, 
részben antitetikus, ellentétes kétsorosokból. A forrásirat mellett „fel-
dolgozást" tartalmazó sorokat talált. Bultmann a fentieket 1951-ben ki-
egészítette azzal, hogy a levélben harmadik réteg is van, mely az „egy-
házi szerkesztő" betoldásait tartalmazza. Ezek főként a jövőidejű 
eszkhatológiáról, Jézus engesztelő haláláról, a szentségekről szólnak. 

Lássunk egy példát a levélből (4,7-8). Az alapiratban a 7b vers el-
lentétes párhuzamban van a 8a verssel: 

4,7b: mindenki, aki szeret, Istentől született 
4,8a: mindenki, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent 
Ehhez az ellentétes, kétsoros párhuzamhoz a szerző glosszákat fű-

zött: 
4,7c: és ismeri az Istent 
4,8b: mert az Isten szeretet 
(A fenti példánál tükörfordítást alkalmaztam.) 
Mindezzel szemben az újabb kutatás megállapította, hogy a levél 

teológiája egységes, a vélt különbségek megmagyarázhatóak. Nem vé-
letlen — írja az egyik kutató —, hogy az antik tragédiákban egymás után 
másként stilizált egységek következnek. Az első levélnél is hasonló el-
járást alkalmazott a levélíró, akinek egészséges nyelvérzéke lehetett. 
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Az ellentétes párhuzamokat egy-egy másként stilizált részlet mellé he-
lyezte el. A kontemplativ szerző nagy gondolatokat mozgat ide és oda, 
s különböző oldalakról szemléli azokat. A levél gondolatmenetének ke-
ringő a mozgása. „Egész írása a tenger hullámjátékához hasonlít" (F. 
Hauck). Az egyik gondolat indukálja a másikat, majd az előző gondo-
lat később visszatér, újra meg újra felbukkan, ám változott, újszerű for-
mában. A hullámszerűen tovacsobbanó gondolatok nem ragadják ki a 
szerző kezéből az irányítást, hanem köröző mozgással célhoz visznek. 
Neveket is említek, akik elsősorban vették észre és bizonyították a le-
vél egységét: E. Haenchen, E. Käsemann, R. Schnackenberg (katolikus 
kutató). 

A fentiekben bepillantást nyertünk 
egy példán az újszövetségi kutatás előrehaladásába. Bultmann érvelé-
se meggyőzőnek látszott. Ám a világhírű tudós is tévedhetett. További 
nagyon alapos munkával találtak rá mások, hogy a különböző, egymás-
tól eltérő rétegeket azonos szerző dolgozta fel János evangéliuma és az 
átvett, elsősorban jánosi hagyomány alapján egységes irattá. 

A jelenlegi végső eredmény mögött sok íróasztali, „szobatudósi" 
munka rejlik. Egy-egy résztanulmányhoz néha több tucatnyi irodalmat 
kellett átnéznie a szerzőnek. Alkati kérdés, hogy ki képes erre a tanult-
sága és a tehetsége mellettf Egy igazi teológusnak bosszúság és keserű-
ség nélkül el kell viselnie azt, ha munkája eredményét mások kiigazít-
ják, meghaladják. Közben a polémiáknak is udvarias stílusban, nem 
bántó éllel kell folyniuk. Ilyen esetben a dolgozat vagy könyv írója örül-
het az izgalmas kalandnak, amelyben része volt, míg céljához ért. Aki 
ennek az — esetleg kudarccal végződő — útnak a szépségét nem érzi, 
ne fogjon hozzá. 

4. Vallástörténeti háttér 

Ezzel a kérdéssel ingoványos területre léptünk. Mindmáig ellenté-
tes megállapítások ütköznek. A levelek szellemi háttere abból a szem-
pontból érdekel bennünket, hogy jobban megértsük a jánosi levél szö-
vegét. 

1. Az elsősorban számításba jövő vallási gyökér a zsidóság. Az első 
levél írója a hellenisztikus zsidóságból jött. Ehhez magyarázatul né-
hány sort kell írnunk. Nagy Sándor uralmától számítják (Kr.e. 336-
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323) a hellenizmus korszakát. Hódító hadjáratai nyomán kialakultak 
az elgörögösödött, hellenisztikus birodalmak: Egyiptom, Szíria, Mace-
dónia. Mindegyikben jelentkezik a görögség politikai, gazdasági és 
szellemi térfoglalása. A Krisztus születését megelőző világkultúrának a 
zsidóság egy része sem tudott ellenállni. A hellenisztikus zsidók gon-
dolkodása nyitott volt idegen kulturális és vallási hatások előtt. Az 
Ószövetség görög fordítását, a Septuagintát olvasták (rövidítése LXX). 

János levelei az Ószövetségre nem hivatkoznak. Egy utalást talá-
lunk Kain gyilkosságának ószövetségi elbeszélésére (3,12). Az Ószö-
vetség közelségét számos nyelvi fordulat mutatja: „cselekedni az igaz-
ságot" (1,6), „hinni az ő nevében" (3,23), „megbocsátja bűneinket" 
(1,9). 

A második világháború után egy régészeti felfedezés hozta lázba a 
világot. A Holt-tenger oldalában, elhagyatott barlangokban találtak ősi 
iratokat. Az iratok a Qmranban működő zsidó szekta könyvtáraihoz 
tartoztak. A szekta tagjairól addig is tudtunk, esszenusoknak nevezték 
őket. A kumráni iratokban szereplő ellentétpárok — világosság és sötét-
ség, igazság és hazugság stb. — megtalálhatók János első levelében. E. 
Haenchen túl csekélynek tartja a hasonlóságokat ahhoz, hogy hagyo-
mánytörténeti összefüggést állapíthatnánk meg. 

2. A jánosi levelek yallástörténeti hátterének vizsgálatánál számba 
jött a gnózis. A gnósis (=ismeret) nevű, vallási jelegű irányzatba iráni, 
babiloni, egyiptomi, zsidó, görög, majd keresztény elemek keveredtek. 
A keresztény gnózis bizonyos területeken századokon át kísérte a ke-
reszténység útját. 

Nem könnyű megállapítani, hogy János első levelében szereplő tév-
tanítók hová tartoznak. Sokáig gnosztikusoknak, majd gnosztikus ke-
resztényeknek tartották őket. Egyes kutatók feltételezték, hogy 
Kerinthosz tévtanítását követik, aki az első század végén Kis-Ázsiában 
munkálkodott. Az első levél szerzője gnosztikus és szinkretista (vallás-
keveredésre jellemző) nyelvet használ (Istentől lenni, Istent ismerni, vi-
lágosság-sötétség, igazság-hazugság stb.). Kiderült azonban, hogy a 
szerző ezeket a nyelvi fordulatokat másként értelmezte, mint a gnózis, 
amint majd a részletes magyarázat során megfigyeljük. Itt elég arra 
utalnunk, amiről már volt szó, hogy a szerző a tévtanítókat saját fegy-
verükkel küzdi le, és tartalmilag megmarad az igaz keresztény hit mel-
lett. Megállapították, hogy az első levél szerzője közelebb áll János 
evangéliumához, mint a gnózishoz. A megelőző pontban említett nyel-
vi fordulatok, továbbá még néhány példa („aki a bűnt cselekszi, az az 
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ördögtől van" 3,8; „amit kérünk, megkapjuk tőle" 3,22; „itt az utolsó 
óra" 2,18; „az ítélet napja" 4,17) világossá teszik, hogy az első levél val-
lástörténeti hátterét a zsidóság egyes áramlatai alkotják. 

Visszakanyarodunk a kutatás eredményeinél a zsidó vallástörténe-
ti háttér jelentőségéhez. A legújabb kutatói megállapítások között H. 
Thyen kijelentései a legegyöntetűbbek. A jánosi keresztények „hagyo-
mánya — mondja Thyen — nem János evangéliuma, hanem az egész zsi-
dó Biblia". Ezzel a mondattal halomra dönti az újszövetségi bevezetés-
tannak a jánosi levelekre vonatkozó minden eddigi megállapítását. 
Kétségtelenül túlzó megállapítás ez, de nem tudhatjuk, mit hoz a to-
vábbi kutatás. Viszont a vallástörténeti háttér eredménytelen megvilá-
gítása végső soron nem gátolja a görög szöveg megértését sem a kuta-
tóknak, sem az olvasóknak. 

* * * 

Egy vitathatatlan történeti felismeréssel fejezzük be a vallástörténe-
ti háttér áttekintését. 1934-ben jelent meg W. Bauer göttingeni profesz-
szor könyve ezzel az érdekes címmel: „Igazhitűség és eretnekség a leg-
régibb kereszténységben". Megállapításaiból kiderül, hogy a második 
században sok területen előbb keletkezett „eretnek"-kereszténység, 
mint igazhitűség. Ha ebből a szempontból beletekintünk az Újszövet-
ségbe, alig találunk iratot, amelyben ne fordulna elő küzdelem a tévhi-
tű keresztényekkel. Bauer megállapítja, hogy — ezt a területet ragadjuk 
ki a könyvéből — Egyiptomban a 3. századig nem lehet határvonalat 
húzni igazhitűség és eretnekség között. Rómából nézve az igazhitűség 
a 2. században Kis-Ázsia nyugati partjaiig ér. Azonkívül Antiochiában 
találunk ortodox kisebbséget. Tévhitűeket — egyes gyülekezetekben túl-
nyomó számban — ezen a határon túl is találunk, amint a Jelenések 
könyve 2-3. fejezete mutatja: pergamoni, thiatirai, szárdíszi, laodiceai 
gyülekezetekben van így; a szmirnai gyülekezetben egyenlő arányban 
vannak a hithű és az eretnek gyülekezeti tagok. 

János levelei küzdenek a tévtanítókkal, a levél írója őket nevezi An-
tikrisztusoknak ( l jn 2,18 stb.). Az ember-Jézusnak Krisztussal, Isten 
Fiával való azonosságát tagadják (2,22; 4,2-3 stb.). Hasonló problémá-
val találkozunk majd a 3. levélben a preszbüterosz és Diotrefész közöt-
ti vitában. Diotrefész az „igazhitűség" nevében küzd a jánosi hagyo-
mányt képviselő preszbüterosszal. 

18 



5. Munkaeszközök 

A nem teológiai olvasóknak röviden bemutatom az írásmagyarázat-
nál, egzegézisnél használt munkaeszközöket. A legfontosabb a Nestle-
Aland által szerkesztett görög Újszövetség. Az 1993-ban megjelent 27. 
revideált kiadásnak 1995-ös lenyomatátvesszük kezünkbe. Bevezetése 
német és angol nyelven olvasható. A görög szöveg természetesen gö-
rög betűkkel van írva. Könyvünkben a görög szavakat magyar átírás-
ban hozzuk, nyomban utána a magyar fordítással. (A legszükségesebb-
nek vélt esetekben kerítünk erre sort.) A görög szövegben egyes sza-
vaknál különböző jelzéseket találunk, melyeknek megfelelő jelzések 
versek szerint a lapalji apparátusban adnak róluk felvilágosítást. A kü-
lönböző jelek főképpen arra szolgálnak, hogy tájékoztassanak, milyen 
régi (hányadik századi) és melyik kéziratból származik a szöveg; az il-
lető szavaknak vagy szótagoknak az eredetisége nem egészen bizo-
nyos; korai betoldás a szövegbe; a jelzett szónak, szavaknak egy másik 
olvasási módja; a jelzett helyhez betoldás; egyes kéziratokban a szó 
vagy szavak kimaradása; nem egészen biztos olvasási mód stb. Azután: 
fordítások, pl. latin kéziratok; a Vulgata; szír, kopt, örmény fordítás 
stb. 

Munkánk során a kritikai apparátust, az ott található szövegváltoza-
tokat, variánsokat végignéztük. Lássunk most erre egy példát János el-
ső leveléből: 1,7-ben fent a görög szövegben ezt olvassuk: met' allélón 
(=egymással). Az apparátusban található variáns, „nehezen olvasható" 
= vid jelzéssel: met' autous (vele = Istennel). Az új magyar újszövetség-
fordítás a folyamatos görög szöveg szerint fordítja az 1,7. verset: „Ha 
pedig a világosságban járunk ..., akkor közösségünk van egymással..." 
A lent, az apparátusban levő variáns szerint a fordítás így hangzanék: 
„... akkor közösségünk van Istennel...". Természetesnek látszanék a 
könnyen érthető variáns előnyben részesítése: hiszen az Istennel való 
közösségből következik a hívőkkel való közösség. A szerző azonban itt 
szándékosan használta a fordított sorrendet: előtérbe helyezte az egy-
mással való közösséget. A tévhitűek elszakadtak a gyülekezet igazhitű 
tagjaitól. 

A görög Újszövetséghez újszövetségi görög-magyar szótárt veszünk 
elő, amelyben pontosan megtaláljuk a szó jelentésárnyalatait, sőt nem 
egyszer azt a bibliai helyet, ahol a szó előfordulása bennünket érdekel. 
Következik a konkordancia a görög Újszövetséghez. Ebben az adott 
szó valamennyi, az Újszövetségben előforduló párhuzamát megtalál-



juk. Erre a „Szentírást a Szentírás magyarázza" régi tanács miatt van 
szükségünk. Hasznos segítséget nyújtanak az újszövetségi teológiai 
szótárak (pl. a Kittel-szótár kilenc kötete), amelyek az egyes újszövet-
ségi szavak jelentését fejtik ki. Ezután jönnek a kommentárok és a szó-
ba jöhető résztanulmányok. 

Mindezek után senki ne gondolja, ha előveszi a magyar Szentírást, 
hogy nem értheti meg az előkerülő bibliai versből, szakaszból Isten 
hozzá szóló üzenetét. Ám azért a segédeszközök nem feleslegesek a 
Biblia értelmezéséhez, ha lehetőségünk és kedvünk van a munkához. 

Új eredmények 

A harminc éve megjelent első kiadás óta az újszövetségi kutatásban 
János levelei magyarázatát illetően is néhány új vagy módosított megál-
lapításra került sor. Az olvasók tájékoztatására az előzőkben új Beve-
zetést írtam. Az alábbiakban pedig az első levél néhány helyéhez pót-
lólagos magyarázatot nyújtok. 

1,1: „kezdettől". (26. o. harmadik bekezdés) János evangéliuma is a 
„kezdet" szóval kezdődik, de ott más az értelme. Az evangélium élén 
a szó a teremtés előtti időtlenségre, az „abszolút kezdetre" vonatkozik 
(Jn 1,1). Az evangélista Krisztus preegzisztenciáját, megelőző létét hir-
deti. A levél elején viszont a „kezdettől fogva" más értelmű: Isten Fiá-
nak testet öltésére vonatkozik. A „kezdet" szűkebb értelemben is je-
lentkezik a levélben: a Krisztusról szóló üzenet meghallására, elfogadá-
sára utal. „...kezdettől fogva megvan nálatok ... az az ige, amelyet hal-
lottatok" (2,7). Továbbá: „Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől 
fogva hallottatok" (2,24. Ezenkívül még 3,11; 2Jn 5-6). A két kezdeti 
időpontot összefogja Conzellmann megállapítása: „A 'kezdet' paradox 
identitással (önmagának ellentmondó azonossággal) Krisztus születé-
sét, ill. a róla szóló bizonyságtételt, s a hitrejutást fogja át". 

2,2; 4,10; „engesztelés", (a 62-63. old., továbbá a 196-197. old.) A 
hosszú és ma is helytálló magyarázatnak, melyben az engesztelésnek 
megfelelő görög szót „eltörlés"-nek fordítom, csak egy bekezdést kell 
módosítanom (63. oldal harmadik bekezdés). A „helyettesítő szenve-
dés" képzete János evangéliuma 1,29 értelmezése kapcsán bukkant 
fel: „íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét". Az értelme-
zők e mögött a mondat mögött több ószövetségi analógiára mutatnak 
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rá. Ennek a mondásnak a forrása azonban valószínűleg az utolsó va-
csorának, az úrvacsorának a páskabáránnyal való kapcsolata: az utol-
só vacsora páskavacsora volt, s ezzel együtt Krisztus halálának bűnbo-
csánatként való ábrázolása. Ezzel elesik a helyettesítő szenvedés gon-
dolata l jn 2,2-nél és 4,10-nél, mert nyilvánvalóvá válik, hogy a képzet 
nem Második (babilóniai) Ézsaiás 53,7-re nyúlik vissza. - Ugyanide ér-
kezünk az Ószövetség görög fordításának, a Septuagintának tekintet-
be vételével. Ugyanazzal a szóval (hilasmos=engesztelés) fejezi ki az 
engesztelő áldozatot, melyet Isten rendelt el és a pap hajt végre, hogy 
ezzel a cselekvéssel a bűnöket befedje, betakarja. Az „engesztelés" 
szót „eltörlés"-sel fordítottuk. Ez a fordítás lényegében azonos a bűnök 
befedésével, beborításával. János levelében az engesztelésnek az Isten 
szeretete nem eredménye, hanem a feltétele. 

2,3: „... ha parancsait megtartjuk..." (69. o. második bekezdéséhez) 
Isten akaratának teljesítésének kérdéséhez Helmut Thielicke — soro-
zatban megjelent — „Teológiai etiká"-ja új nézőpontot ad. „Etikai dön-
tést mindig csak a mindenkori szituációban lehet hoznunk. Ezért nem 
lehetséges 'törvény-etika', hanem csak 'szituáció-etika'. Ε címszó jelen-
tése legpontosabban a konfliktus- és határhelyzeteken mutatható meg. 
Konkrétan arról van szó, hogyan állom meg a konfliktus-szituációt, s 
így a 'szituációt' általában a törvényeket adó kazuisztika szabályozása 
nélkül, abban a szabadságban, amelyet a Szentlélek vezetése ajándé-
koz" (1955). „A részlet problémákat 'modellek' segítségével tárgya-
lom, tehát olyan esetek bemutatásával, amelyek jellemzőek az illető 
tárgyi problémára. A modellmódszer a konkrétumba történő behatolá-
sával világossá teszi, hogy minden eset más, és soha sem ismétlődik, 
így adódik az etika számára először az a feladat, hogy az embert saját 
döntéshez vezesse, ahelyett, hogy azt előre megadná —, mintegy előké-
szítse részére a döntésnek anyagát. Másodszor pedig annak az illúzió-
nak szétrombolása, mintha lenne a cselekvésnek egyértelmű 'helyes' 
formája" (1964). 

4,7: (72-74, 82-83, 188-207. o.) „Az 'agapé', az isteni szeretet nem 
keresztény emberekben is megtalálható, mert a tartalma teszi azzá: a 
másik javának munkálása és az áldozatosság" . Ezt a mondatot olvas-
suk könyvem első kiadásának megjelenése után húsz esztendővel Vajta 
Vilmos: A keresztény szeretet értelmezése c. művében (Koinonia 1991. 
évi pünkösdi száma). A szerző tanulmányával foglalkoztunk a 
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Diakonia 1993/2. számában. Ott tértem ki Vajta Vilmos kérdésére: 
„Lehet-e agapé-szeretetről szólni ott is, ahol a felebarát iránti cseleke-
detek nem az evangélium hirdetésével tartoznak egybe?" A szerző 
egyik válasza: az agapé-szeretet lelkület és nem (csak) cselekedet. A 
másik felelete: „Isten-agapé-ja ezt a jót, tehát a felebarát és a társada-
lom javát szolgáló cselekedetet, nemcsak a jó és igaz, hanem gonosz 
lelkületű emberek által is megvalósulásra kényszeríti. Az ember eszkö-
ze Isten szeretetének még akkor is, ha bensőleg gonosz indulatból ego-
ista törekvéseinek megvalósítására végzi a jó cselekvését". A lelkület 
motívumának hangsúlyozásával Vajta Vilmos többlettel járul hozzá 
könyvemnek az agapéról szóló fejtegetéséhez. Vajta Vilmos az irgal-
mas samaritánus történetére is felhívta a figyelmet (Lukács 10,25-37). 
Erre reflektáltam az említett teológiai esszémben: „Az úton sebesülten 
fekvő, kétszeresen idegent — hiszen zsidó volt — a samaritánus 'meg-
szánta' és 'irgalmas volt hozzá' ... A lelkületét is ismerjük: a szána-
lom... Az evangélium hatókörén kívül a lelkület és cselekvés 'irgalmas 
samaritánusai' járnak olykor az országutakon. Ott és akkor, ahol és 
amikor az agapé-szeretet kegyelmes Istene akarja." 

Különös fényben tárul elénk a 4,7-11 szakasz, ha összekapcsolunk 
benne három verset: „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet 
Istentől ered. (...) Ez a szeretet: nem hogy mi szerettük az Istent, ha-
nem hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát vétkeink eltörléséül. 
Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell 
egymást." (189. és 190. old. fordulóján; 196. o. harmadik bekezdése -
197. o. második bekezdése.) Ebben az összefüggésben a jánosi „the-
ologia crucis"-nak, a kereszt teológiájának és a szeretet etikájának az 
egysége csúcspontra ér. 
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További irodalom 

Az első kiadás 353-355. oldalán felsorolt irodalmat kiegészítjük az 
alábbiakkal: 

(3) Levelek fordítása. 
Biblia. Magyar Bibliatanács kiadása. 1990. — Nestle-Aland: Nóvum 

Testamentum Graece. 1993. 27. kiadás. — Biblia magyarázó jegyzetek-
kel. Magyar Bibliatársulat. 1996. — Varga Zsigmond J: Görög-magyar 
szótár az Újszövetség irataihoz. 1996. 

(4) A levelek magyarázata. 
Charles Kingsley Barrett: Das Evangelium nach Johannes. 1990. — 

Rudolf Bultmann: Die drei Johannisbriefe. 1967. — Horst Balz: Die 
Briefe des Johannes. 1993. — Werner Vogler: Die Briefe des Johannes. 
1993. — Hartwig Thyen: Johannesbriefe. Theologische Realencyk-
lopädie. 17. k. 186-200. o. 1987. 

(5) Tanulmányok János leveleiről 
Klaus Berger: Theologiegeschichte des Urchristentums. 19952 -

Martin Hengel: Die johannische Frage. 1993. 
Ezenkívül még a vonatkozó szócikkek Gerhard Kittel: Theolo-

gische Wörterbuch zum Neuen Testament VII.-IX. kötetéből. (Az első 
kiadásban a sorozat addig megjelent I-VI. kötetét használhattam.) 

G. Kittel 1928-ban fogott hozzá az újszövetségi teológiai szótár 
munkálatához. 15 munkatársat vont maga mellé, és 105 szerzőt kért 
meg a közreműködésre. A két kötetre tervezett kiadás végül 1973-ban 
kilenc kötettel zárult. Közben a munkatársak, szerzők közül 50-en 
meghaltak. Kittel 1948-ban halálos ágyához hívatta Gerhard Friedrich-
et, erlangeni professzort, és megkérte a munka folytatására, fiatal tu-
dósok bevonásával. A nagyalakú kötetek sora a IX. kötettel fejeződött 
be 1973-ban. Kilenc nagyalakú kötet a jelzett idői keretben a huszadik 
század újszövetségi kutatásának kincsesháza. Azóta újabb hasonló cé-
lú sorozatok keletkeztek, de a Kittel-Friedrich mű a 20. század újszö-
vetségi teológiatörténetének egyik legjelentősebb darabja. Az utolsó 
szócikket rövidítve bemutatom olvasóimnak: hósianna=hozsánna! 

A 118. zsoltárban segítséget és sikert kérő kiáltás hangzik el: „Ó 
Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Űr nevében 
jön!" (25-26. v.). Az Újszövetségben egyetlen helyen, Jézus jeruzsálemi 
bevonulásakor az előtte és utána menők kiáltották ezt: „Hozsánna! Ál-
dott, aki jön az Úrnak nevében! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljö-
vendő országa! Hozsánna a magasságban!" (Márk 11,9-10). A helyszí-

23 



nen minden zsidó tudta, hogy a kiáltásnak messiási vonatkozása van. 
A második hozsánna kifejezi, hogy a mennyei magasságban megzendül 
a megerősítő válasz: „hósanna!" (arám és héber nyelven=) Segíts már! 

Máté megváltoztatja a szöveget (21,9). Dávid jövendő uralma helyé-
re Dávid Fia lép, az eljövendő Messiás. Amikor Jézus a templomba ért, 
gyermekek a templomban ezt kiáltották: „Hozsánna a Dávid Fiának!" 
(21,15). Eduard Lohse, a szó magyarázatának írója így értelmezi: a 
gyermekek az igazi tanítványsereget ábrázolják és előrevetítik a jöven-
dő tanítványokat. 

Lukács a hellenisztikus olvasói számára érthetetlen hozsannát el-
hagyja, s helyette ezt a kiáltást közli: „Áldott a király, aki az Úr nevé-
ben jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" (19,38) 

János, mint Máté: „Hozsánna! Áldott, aki az Ur nevében jön, az Iz-
rael királya!" (12,13) János evangéliumában itt nincs ószövetségi idé-
zet, s ez mutatja, hogy a kiáltást közvetlenül a jánosi hagyományból 
meríti. Az Izrael királyára utalás pedig arra utal, hogy az eljövendőn a 
bevonuló Messiást kell érteni. 
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A L E V É L S Z Ö V E G E É S MAGYARÁZATA 

A levél bevezetése 

1,1-4 

(1) Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel lát-
tunk, amit néztünk és kezünk érintett, az élet Igéjét —, (2) az 
élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk (róla), és hirdetjük nek-
tek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk —, 
(3) amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is, hogy ti is 
közösségben legyetek velünk. Mi pedig a ι Atyával és az ő Fiá-
val, Jézus Krisztussal (vagyunk) közösségben. (4) Ezeket írjuk 
nektek, hogy örömünk teljessé legyen. 

A levelet kezdő hosszú mondat súlyos, de szárnyaló; megtört 
szerkezetű, mégis ünnepélyes; lüktető, noha nehézkes; távol van 
a szép görög stílustól, azonban tagadhatatlan műgond jellemzi. 
Ezek az ellentétes vonásai jelzik a hallatlan erőfeszítést, amely-
lyel írójuk próbálja kifejezni a kifejezhetetlent. Az emberi nyelv 
szánalmas dadogássá válik, amikor a titkok titkához ér. 

A titkok titka Isten emberré létele a történeti Jézus alakjában. 
Ε körül forog a bevezetés, sőt a levélnek több jelentős részlete 
(4, 2 stb.). Az inkarnáció, a testté levés a jánosi teológia közép-
pontjában van. Téved ugyan az egyik írásmagyarázó (R. Schna-
ckenburg), amikor úgy véli, hogy János a súlypontot a Golgotáról 
— ami Pál apostolnál a középpontban volt — Isten Fia emberré 
lételére helyezte. Állításának ellene mondanak János hatalmas 
kijelentései Jézus haláláról. Az emberré létei János gondolatvilá-
gában nem korlátozódik Jézus születésére, hanem magában fog-
lalja egész életét, halálával együtt. Az inkarnáció ilyen átfogó 
értelemben vett eseményében döntő jelentősége van Jézus ke-
reszthalálának. Nem kerül nagypéntek helyére karácsony, hanem 
Jézus születését és halálát egyképpen ugyanaz a legmélyebb titok 
hatja át. A titok, mellyel ez a hosszú mondat birkózik. 

A fogalmazás döccenői, de a sejtetés határán mozgó megje-
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lölések is éppen a titok mélységét jelzik. Az írónak meg kellett 
éreztetnie, hogy másról van szó, mint kora vallásos világának 
közismert, hasonló jelenségeiben. Ezt a „mást" csak olyan vallá-
sos fogalmakkal írhatta körül, amelyeket megért hellénisztikus 
szellemi környezetben élő olvasója. Isten küldöttéről szóló míto-
szok és az istenséggel egyesülést kínáló kultuszok világában, ha-
sonló fogalmakkal az attól merőben eltérőt, ú ja t és páratlant le-
írni, ugyanakkor a megértetés kedvéért sem költeni ú j mítoszt, 
haneiti megőrizni a felfoghatatlan titkot érintetlenül —, ezt pró-
bálta itt a levélíró. Csoda-e, hogy a fogalmazás bonyolultnak és 
erőltetettnek sikerült? Csak az a lényeges, hogy tartalmi monda-
nivalóját mégis kifejezze vele. 

(1) „Ami" — ezzel a szóval indul a bevezetés. Nem kétsége.» 
a folytatásból, hogy Jézus Krisztusra vonatkozik, tehát nyelvérzé-
künk ,,aki"-t kívánt volna. Ámde az író nem egyszerűen Jézusról 
akart szólni, hanem arról a különleges eseményről, amely általa 
végbement. A görögben semlegesnemű „ami" szócskával átfogja 
egyszerre Krisztus személyét, életének történetét és annak jelen-
tőségét. Ez a hármas vonatkozás mind benne van a kezdő mellék-
mondat szürke vonatkozó névmásában. Jánosi stílussajátosság, 
hogy a semlegesnemet néha személyekkel kapcsolatban a hímnem 
helyett, vagy azzal váltakozva, használja (J 4. 22—23. 1 J 5,4—5). 

,.kezdettől" — nem a ..keresztyénség történeti kezdetére" (Η. H. 
Wendt). hanem Jézus Krisztus örökkévalóságára vonatkozik. Egy-
becsendül János evangéliumának első mondatával: „Kezdetben 
volt az Ige". Ez a ..kezdet" nem az első időpont, mint amit álta-
lában a szó jelöl, hanem minden időn túllevő őseredet, melyről 
nem lehet idői kijelentést tenni. Az egyik kutató „abszolút kez-
detnek" nevezi (H. Conzelmann). Jézust nem lehet beszorítani az 
idő határai közé. ahogyan egy emberi élet lepereg a születés és 
halál között. Krisztus születése előtti létét (teológiai szakkifeje-
zéssel: preegzisztencia) Jézus főpapi imájában ragadta meg leg-
világosabban János. így hangzik ez a részlet Jézus ajkán, előre 
tekintve távozására a földi életből: ..most dicsőíts meg te, Atyám, 
önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt tenálad, 
mielőtt a világ lett" (J 17,5). Elárulja ez a mondat, hogy az időt 
az emberi gondolkozás nem tudja kikapcsolni. A világ teremtése 
„előtt" — ez idői képzet, mint ahogyan a „kezdet" szó is az. De 
tartalmi jelentése nem idői jellegű. A „kezdettől" megjelölés ér-
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telmét ezen a helyen legjobban az öröktől fogva kifejezéssel vi-
lágíthatjuk meg. 

Az idő és örökkévalóság egymáshoz való viszonya mint filozó-
fiai probléma nem foglalkoztatja az Üjszövetség íróit. A zsidóság 
és az őskeresztyénség az időt előrehaladó vonalnak képzelte, míg 
a hellénizmus körforgásnak vélte (O. Cullmann). Mindkét esetben 
az örökkévalóság az idő végtelenségének alakjában ölthetett gon-
dolatilag megragadható formát. Platón az örökkévalóságot időt-
lenségnek tartotta. Ez a filozófiai gondolat mindmáig erősen érez-
teti hatását. A teológiai gondolkozásban azért juthatott szerep-
hez, mert a Szentírásban Isten örökkévalósága az örök jelen gon-
dolatában fejeződik ki. Isten, Jézus Krisztus mintegy fölötte van 
az időnek, nincs alávetve a múlt, jelen és jövő törvényszerűsé-
gének. Jánosnál az időfölöttiség képzete ismételten felbukkan eb-
ben az értelemben. A „kezdettől volt" megállapítás kiemeli Krisz-
tus megelőző létét az idő folyamából, anélkül, hogy az örökkéva-
lóság és az idő elméleti problémája felvetődnék. 

Krisztus megelőző léte (preegzisztencia) János levelének élén 
nyomban problémát vet fel. Az Ószövetség és az eredeti zsidó 
gondolkodás örökkévalónak csak Istent vallotta. Nem valószínű, 
hogy Jézus önmagát belevonta volna az egyedül Istennek tulajdo-
nítot t öröklétbe. Földi születését megelőző létének gondolata az 
újszövetségi kinyilatkoztatás belső fejlődése során alakult ki. 
Előzményéhez főként két mozzanat tartozik. Jézusnak az Isten-
hez való páratlan viszonya földi életében, saját szavaiban kifeje-
zésre jutott. Feltámadása következtében egyre mélyebb meggyő-
ződéssé lett az őskeresztyénségben az ő isteni mivolta. Istennel 
való egységének, valamint isteni méltóságának őskeresztyén hi-
tében már benne rejlett a preegzisztencia gondolata, mely azután 
határozott körvonallal jelentkezett Pál apostolnál, majd tovább 
érett János teológiájában. 

A fogalmi segítséget ehhez a kor meglevő vallásos képzetei 
szolgáltatták. A hellénizmusban és a késői-zsidóságban egyaránt 
szerepelt a preegzisztencia gondolata. A késői-zsidóságban Isten 
megszemélyesített „bölcsességével" kapcsolatban találkozunk vele. 
Ennek előrevetítődő jeleit már az Ószövetség késői irataiban is 
megfigyelhetjük (Péld 8,22—31. Jób 28,12—23). Hellénisztikus, 
gnosztikus mítoszok Istennek kinyilatkoztatást hozó küldöttével 
kapcsolatosan szintén említették a preegzisztenciát. Jézus Krisz-
tus „megelőző létének" hitéhez tehát a fiatal keresztyénséget kö-
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rülvevő szellemi-vallási környezet minden oldalról kínálta a gon-
dolati eszközt. A preegzisztenciának hellénisztikus és késői-zsidó 
képzete hatott ugyan a Krisztus-hit alakulására, de Krisztus pre-
egzisztenciájának tanítása mégsem innen eredt. Történeti for rá-
sa Jézus tudata az Istenhez fűző különleges kapcsolatáról, vala-
mint az őskeresztyénség húsvéti hittapasztalata, a megdicsőült 
Krisztus isteni mivoltáról vallott meggyőződés. 

A levél kezdő mellékmondata mögött az újszövetségi Krisztus-
hit történeti fejlődése húzódik, mely Jánosnál ér a csúcsra. Az új-
szövetségi történeti kutatás alapján ma már világos, hogy a Jézus 
Krisztusba vetett hit nem készen, befejezetten jelentkezett, hanem 
Jézus életétől, tanításától kezdve az őskeresztyénség és Pál apos-
tol tanításán át Jánosig nyúló folyamat eredménye. Ne ütközzék 
meg a mai keresztyén hivő azon, hogy Krisztus megelőző, örök 
léte sem pat tant ki Jézus gondolataiból és szavaiból, hanem ké-
sőbb fogalmazták meg. Az újszövetségi kinyilatkoztatás — mint 
bevezetésünk során láttuk — nem korlátozódik a történeti Jé-
zusra és tanítására, hanem magában foglalja mindazt, ami ebből 
kibontakozott. Ezzel elhatároljuk magunkat attól a szemlélettől, 
hogy az eredeti keresztyén elem csak az, ami Jézus földi életében 
megtalálható. De elhatároljuk magunkat attól a vélekedéstől is, 
hogy Jézus emberi tudatában és szavaiban hiánytalanul és tel-
jesen benne volt minden, amit Isten el akar t mondani önmagá-
ról és róla. A harmadik elhatárolásra pedig azzal a teológiai fel-
fogással szemben kerül sor, mintha a Krisztusról vallott újszövet-
ségi tanítás, így megelőző örök létének tanítása is, pusztán a 
hellénisztikus környezet hatásának eredménye. 

Folytatódik a levél első mondata: „amit hallottunk, amit sze-
münkkel láttunk, amit néztünk és kezünk érintett". Hallás, lá-
tás, tapintás az emberi érzékelésnek legelemibb három működése, 
s érzéki valóságok megragadására szolgál. A látással kapcsolatos 
két ige használata között Jánosnál nincs különbség; egyaránt a 
szemmel történő észlelést jelölik. Ehhez azonban hozzájárul a sa-
játos jánosi kettős értelmű csillámlás: a „látni" és a vele rokon 
szavak érzékileg nem látható valóság megragadását is jelentik 
sok esetben (J 1,14; 14,7. 1 J 4,14 stb.). I t t is Jézus Krisztusnak 
szemmel és hittel történő látására vonatkozik mindkét ige (vö. 
J 12,44—45; 14, 9). 

A „hallani" ugyancsak magában foglalja ezt a kettős tartalmat: 
Jézus szavát füllel és hittel hallgatni (vö. J 10,26—27). A hivő „lá-
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tás" és „hallás" nem korlátozódik Jézus kortársi nemzedékére 
(J 5,24; 6,40), noha a mondat határozottan kiemeli a szem- és fül-
tanúk jelentőségét. A tapintással kapcsolatos ige utal Tamás tör-
ténetére, ahol a feltámadt Jézus érintése és a hit szintén szorosan 
összekapcsolódik (J 20, 27). A négy állítmánynál kétféle görög ige-
idő váltakozik, melyeknek egyébként eltérő értelmük van a gö-
rög nyelvben, de itt mindegyik az elbeszélő múltat jelöli (F. Blass 
— A. Debrunner). 

A tanítványok első nemzedéke találkozott azzal, aki öröktől 
fogva volt, mégpedig mint élő, valóságos, látható, hallható, meg-
tapintható személlyel. Ebben a megtapasztalásban az érzékek mű-
ködésén kívül nélkülözhetetlen szerepe volt a hitnek. Hogy kik 
azok az emberek, akiket a többes szám első személyű „mi" fogal-
mazás Jézus egykori tanítványain kívül még magában rejt, arról 
a 2. versnél szólunk. A néhány szavas, tömör elbeszélés nem kü-
lönbözteti meg a halála előtt földön jár t Jézust és a feltámadt 
Krisztust. A beszámoló mindkettőre vonatkozik. Az Újszövetség 
és János nem választja el a történeti Jézust és a megdicsőült 
Krisztust. 

A megelőző, örök létből Krisztus belépett a történelembe, s 
többen személyesen megismerték az érzékszervek és a hit észle-
lésével. Ennek a megtapasztalásnak eredményét foglalja össze a 
levélíró „az élet Igéje" szókapcsolattal, melynek központi szerepe 
van a hosszú mondatszerkezetben. Ha a második verset a helyes 
olvasásmódnak megfelelően gondolatjel közé tesszük, „az élet Igé-
je" meghatározás egyaránt kapcsolódik a megelőző mondathoz, 
vagyis megjelöli Jézus Krisztus látásának, hallásának, valóságos 
történeti, de hivő megtapasztalásának jelentőségét a szóban forgó 
emberek számára; ugyanakkor ez a megjelölés a mondat későbbi 
folytatásához, a harmadik vershez is tartozik, ahol arról lesz 
szó, hogy „az élet Igéjét" hirdetik másoknak. Az „élet Igéje" Jé-
zus személyének és életének jelentőségét, egyszersmind a szóban 
forgó személyek megtapasztalásának és mondanivalójának tar-
talmát jelenti. 

Jézus történetisége nélkül a keresztyén hit levegőben függne, 
mítosz lenne csupán. Jézus életének történeti mozzanatai azonban 
nem pusztán önmagukban fontosak, hanem jelentőségükben. Je-
lentésük túlnő Jézus szavának és életének egykori, történeti ér-
telmén. A földön lejátszódott Krisztus-esemény jelentőségének 
megragadására ezért szerepelnek az Űjszövetségben Jézus saját 
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szótárán és eredeti történetén messze túlmenő fogalmak. Ezek-
ben az első és második, sőt harmadik keresztyén nemzedék pró-
bálta kifejezni Jézus Krisztus megváltó szerepét az ember és az 
emberiség javára. Ilyen későbben kiforrott megjelölés ez is, 
mellyel a levél írója Krisztus történetét tömören értelmezi: Jézus 
Krisztus személyében, tanításában és tetteiben, a vele történtek-
ben „az élet Igéjével" találkoztak a hivő szemtanúk. 

Az „élet" különleges értelemben szerepel. János a görög szót 
(zóé) az igazi élet megjelölésére használja. A teljes, tökéletes 
életet mint isteni valóságot érti ra j ta , amely nem ismeri a mú-
landóságot, halált, vétket, szenvedést, hiányérzetet. Éppen ezért 
az emberi életet sohasem jelöli ezzel a szóval, hanem arra másikat 
használ (pszüché). Ezt következetesen keresztülviszi. Amikor Jé-
zus emberi életének feláldozásáról szól, vagy Péter nagycsütör-
tök éjszakai fogadkozását közli (,.Αζ életemet adom érted!"), 
mindegyik esetben a természetes életet jelző szavát használja 
(J 10,15; 12,25; 13,37 stb.). 

A fenti szóhasználattal a gnózis fogalomkörébe kapcsolódik. 
A gnosztikus gondolkozás éles dualizmusával az „életet" egészen 
az isteni oldalra helyezte, amelyhez az anyagi világnak és az em-
beri életnek nincs köze. A görög szó (zóé) ezzel elveszítette ere-
deti, az emberi életet jelentő értelmét. Hellénisztikus, gnosztikus 
fogalma a túlvilági, egyedüli értelemben vett életet tartalmazza, 
mely titokzatos áramlásként sugárzódik a földre az isteni világ-
ból, s isteni életerőként van jelen emberekben, dolgokban. 

János átveszi a gnosztikus fogalmat, de a keresztyén hitnek» 
megfelelően átalakítja tartalmát. Az isteni „élet" nem titokzatos 
erőként hat, hanem a földön megjelent Jézus Krisztus rendelke-
zik az életteremtő erővel. Az Istentől származó, igazi élet a Krisz-
tusba vetett hit által lesz az embereké, mégpedig nemcsak a 
messze jövőben, hanem már most a földön. Az „élet" jelzőjeként 
néha az „örök" melléknevet használja, amely az igazi életnek 
egyik tulajdonságát, el nem múlását fejezi ki; de a jelző nélkül 
is benne van ez a jelentés a szóban, mert az isteni élet nem 
ismeri, kizárja a múlandóságot. A jelenvaló örök életnek legjel-
legzetesebb tartalma a szeretet. 

Az „élet" jánosi értelmezésének ezt a rövid vázlatát a levél 
olvasása megtölti majd gazdag tartalommal. János felismerte a 
hellénisztikus, gnosztikus gondolkozásban magasra csapó emberi 
vágyat és kérdezést a teljes, igazi élet után. Ezt a nyugtalan, a 
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képzelet és mítosz ingoványán csapongó keresést a történelem-
nek egy meghatározott pontjához vezeti, Jézushoz. S megmutatja 
az általa adott örök élet valóságát az emberi élet keretében a 
földön: a Krisztus-hitben, a cselekvő és önfeláldozó szeretetben, 
s a halálon is keresztültörő folytatásában. 

Amit a hivő emberek Jézus személyében és történetében meg-
tapasztaltak, azt az igazi élet „Igéjé"-nek (logosz) nevezi. Krisztus 
— mégpedig nemcsak tanítása, hanem a vele kapcsolatos egész 
történés, amelybe élete és a tanítványok húsvéti hittapasztalata 
egyaránt beletartozik — számukra Istennek az igazi életről szóló 
híradásává és örök életet adó, teremtő szavává lett. Ezt a magya-
rázatot az őskeresztyénség szóhasználata nyú j t j a ehhez a jánosi 
fogalomhoz. A görög „logosz" (szó, beszéd) kettős értelme alakult 
ki az őskeresztyénségben Jézusra vonatkozólag. Jézus szavaival, 
életével Isten szólt, tanítványai a Krisztusról szóló üzenetben Is-
ten szavát hirdetik: ez volt az egyik képzet. És a másik: Krisztus 
szavában és a róla szóló híradásban Isten ereje rejlik, amely 
ugyanolyan teremtő hatalom, mint volt egykor Isten szava a te-
remtés történetében vagy Izrael életében. A „logosz" szónak ket-
tős őskeresztyén vonása szépen érvényesül a magyar egyházi 
nyelv „ige" szavában. Az „ige" nyelvtani értelemben cselekvést, 
ill. történést kifejező szó. Joggal fordítjuk tehát az Újszövetség-
ben Isten szavát sokatmondóan Isten igéjének. A levél első ver-
sének „ige" fogalmában az őskeresztyén jelentés érvényesül, de a 
szóhasználatban új képzet is jelentkezik, amely már János több-
lete. 

János evangéliumának bevezetésében (1, 1—14) Jézus Krisztus-
ra alkalmazott „logosz" megnevezés jellegzetes rokonságot mutat 
a kor számos görög és zsidó vallási, filozófiai okoskodásával. Ezek 
a gondolatfűzések, a „logosz" szó második jelentésének, az „ér-
telemnek", illetve az Ószövetségben is szereplő „bölcsességnek" 
megszemélyesítésével, Isten és a tőle idegennek tartott világ kö-
zött közvetítő lényt képzeltek el. A későbbi gnosztikus mítoszok 
középponti alakja az „anthróposz" (magyarul: ember), földre alá-
szálló mennyei lény, Isten küldötte az embereknek az anyag, a 
test rabságából való megszabadítására. Nem lehet világosan meg-
állapítani, hogy a gnosztikus mítoszok kialakulásában mennyi 
szerepe volt Jézus alakja keresztyén hatásának, de annyi nyil-
vánvaló, hogy az isteni erőket közvetítő közbenső lény gondolata 
a keresztyénséget megelőzően támadt. Ebből a szellemi környe-
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zetből vette át a jánosi gondolkozás a „logosz" szó különleges je-
lentését: isteni személyt jelöl, aki Istentől kapott feladatot haj t 
végre a világon. János hallgatói, olvasói előtt a „logosznak" mint 
Isten és a világ között közvetítő szerepet játszó lénynek képzete 
feltétlenül ismert volt, másképpen nem használhatta volna az író 
olyan magától értetődően. A korabeli, ismert fogalmat találta al-
kalmasnak arra. hogy Jézus Krisztus személyét és jelentőségét 
vele kifejezze, megértesse. A „logosz" idegen, nem-keresztyén 
alakját megtöltötte a Krisztussal kapcsolatos felismeréssel. 

Így az „Ige" Jánosnál nem csupán Isten cselekvő szavát jelenti, 
ahogyan Jézus Krisztus tanításával, életével s a róla szóló igehir-
detéssel megcsendült, hangzik, örök életet teremt (ez eddig az ős-
keresztyénség szóhasználata), hanem azt az isteni személyt idézi, 
akinek a környező gondolatvilágból vett alakja alkalmasnak mu-
tatkozott. hogy János a valóságos, történeti és megdicsőült Krisz-
tust megfesse vele. A hellénisztikus és gnosztikus gondolatkörben 
otthonos keresztyének előtt, Krisztus lényének és szerepének 
megértésére, fogalmi keretként, a „logosz" isteni személye és kül-
detése megfelelőnek ígérkezett. János szóhasználatában csendes 
polémia is jelentkezhetett a közkézen forgó, pogány logosz-elkép-
zelésekkel szemben. Amikor János Jézus Krisztust nevezte annak, 
ezzel rámutatot t : ő az igazi „logosz", akiről máshonnan annyit 
hallhattak. 

Az ..élet- Igéje" tehát egyrészt visszamutat Istennek Krisztus-
ban megszólaló szaváról vallott őskeresztyén meggyőződésre. 
Másrészt János evangéliumának bevezetésére utal: az Isten és 
világ között közvetítő igazi isteni lény, másképpen és sokkal tel-
jesebben, mint vélték. Jézus Krisztus! Ε fogalom körvonalai kö-
zött bontakozik ki Jézus Krisztus Isten volta és egész kinyilat-
koztató, megváltó küldetése. (Ezért az „ige" szót ilyen esetben 
nagybetűvel írja a magyar fordítás, mert Jézus Krisztus szemé-
lyének megjelölése.) Az „élet Igéje" ő, mert Istennek a jelenvaló 
és folytatódó örök életet ajándékozó szava szólal meg Általa; s 
mert ő az az isteni személy, akit a korabeli emberi képzelet és 
vágyódás kex-es: az igazi, életet teremtő, isteni erő lakozik benne. 

(2) Ez a vers megtöri a mondat szerkezetét, de az író nem a 
stílusra, hanem a tartalmi megértetésre tekint, s ezért jogosult 
közbeszúrása. Első alkalommal találkozunk a levél folyamán is-
mételten megfigyelhető sajátos írói módszerrel: képzettársítás-
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sal lép át a következő mondatra. Ezt a mondatot a (görög szö-
vegben) megelőző utolsó szó, „az élet" indukálta. 

A „megjelent" görög megfelelője ezt jelenti: nyilvánvalóvá 
lenni, megmutatkozni, ismertté lenni. A nem-valláscs nyelvben 
meglehetősen ritka. Az Újszövetségben és különösen Jánosnál vi-
szont gyakran előfordul. János főként a tettekben történő kinyi-
latkoztatást jelöli vele. Isten rejtett lényének (szeretetének, Krisz-
tus dicsőségének) megmutatására alkalmazza (1 J 4,9. J 2,11). 

„Az élet megjelent, láttuk": az addig elrejtett, igazi élet Jézus-
ban nyilvánvalóvá lett, és ezt emberek megtapasztalták. Levelé-
nek ez a megállapítása úgy állítja elénk Krisztus emberi szemé-
lyét mint az isteni élet hordozóját és közvetítőjét. Ennek nyilván-
valóvá válása nem egyszerűen Jézus szavaiban, tanításában je-
lentkezett, hanem Jézus egész történetében, életművében ment 
végbe. „Láttuk" — ennek az eseménynek megtapasztalását fejezi 
ki, amelyben a szem és hit látása egyaránt szerepel. 

„Tanúságot teszünk (róla)": ezzel a fordulattal az egész Krisz-
tus-esemény az író jelenének ügyévé válik. Jézusról tanúskodni 
Jánosnál nem történeti beszámolót jelent, noha Jézus történetisé-
gén hangsúly van. Nem is szorítható életének egyes mozzanataira, 
születésére, halálára, feltámadására. A tanúságtétel Krisztus sze-
mélyének és művének jelentőségét tartalmazza. Így nem egysze-
rűen a szem- és fültanúk vallomását jelenti. Jézussal az életében 
személyesen találkozott emberek közül a hívőknek tárult fel sze-
mélyének titka. Kortársai közül csak a hivő szemtanúk tanúskod-
hatnak róla. De személyének és művének jelentősége ugyanúgy 
feltárul a hitben a később élőknek, akik szemükkel nem láthat-
ták (5,10!). Ezért minden nemzedékben ú j tanúk támadnak, akik 
mások előtt hitre hívóan vallomást tesznek arról, hogy kicsoda 
Jézus, és mit jelent ő az embereknek. 

A levél bevezetésében a Jézusról szóló tanúskodás visszamegy 
a hivő szem- és fültanúkra, akik látták és hallották őt, de ugyan-
akkor az ő hagyományukat átvevő későbbi hivő nemzedékek 
meggyőződését is tartalmazza. A történeti tanúskodás nyomába a 
hitbeli tanúskodás lép. Roppant merész fordulat ez Lukács után, 
akinél a szemtanúság a történeti hitelesség bizonyítására szolgál 
(L 1,1—4). Mindezek alapján a „tanúságot tenni", „tanúságtétel" 
szavak jánosi jelentését ebben foglalhatjuk össze: Jézus életének 
hivő szem- és fültanúitól kiinduló, de az ú j nemzedékek hitbeli 
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meggyőződése alapján nem kisebb hitelű, személyes meggyőze 
szó Krisztusról és megváltó művéről. 

Ennek az eredménynek fényében tekinthetünk most vissza a 
levél kezdő szavaira, s felelhetünk a szöveg nyomán felvetődő 
kérdésre: a levélíró Jézus kortársának vallja magát? A „láttuk" 
„hallottuk", „néztük", „érintettük" többes szám első személyű 
megállapítások hit tel átszőtt történeti tapasztalatra mutatnak, 
amint a magyarázatban láttuk (1. vers). Kézenfekvő lenne a fel-
tevés: a levél írója Jézus életének szemtanúja volt. Ebben az 
esetben az igealakokban kifejezésre jutó „mi" azokat jelenti, akik 
vele együtt ismerték a földön járó Jézust. Ezzel azonban nehezen 
összeegyeztethető a „tanúságot teszünk" ige jelen ideje. Még ha 
feltételeznénk is, hogy János apostol vagy Jézusnak más egykori 
tanítványa írja e sorokat késő öregkorában, a többiek akkor sem 
tanúskodhatnának a jelenben, mert halottak, ők a jelenben folyó 
tanúságtételből m á r kiestek. Ha viszont a „tanúságot teszünk" töb-
bes számában a levélíró a körülötte levő munkatársaira vagy ál-
talában az élő keresztyén igehirdetőkre gondol, ezek semmikép-
pen sem voltak szemtanúk, tehát a „láttuk" többes szám első 
személyébe nem férnének bele. A többes szám első személyű szó-
használat nem korlátozható a Jézust személyesen ismerő tanítvá-
nyokra. Ezt a magyarázatot megerősíti a levélíró személyével kap-
csolatos megállapításunk (lásd a bevezetést János első leveléhez), 
mely szerint a második vagy talán a harmadik keresztyén nem-
zedék tagja. 

Nyelvtanilag lehetséges lenne ugyan az a magyarázat is, hogy 
a szerző írói többest használ, de ennek ellene mond a levélen vé-
gighúzódó egyes szám első személyű fogalmazás: „írok", „írtam" 
(2,1.7.8.12—14.21.26; 5,13). Kivételt csupán a bevezető sorok vé-
gén találunk: „ír juk", amelyre ott visszatérünk (4. v.). 

Tágabb ölelésű ez a „mi". Benne vannak az egykori hivő szem-
tanúk és a valószínűleg később élő levélíró. Azoknak történeti és 
hitbeli, egyszeri és páratlan tanúságtételéhez hozzákapcsolódik az 
ő hagyományra épülő és mégis saját, személyes hittapaszta-
lata. Ezért van belső joga a szerzőnek a „mi" használatára: az 
apostoli hagyománynak egyik letéteményese ő. Ugyanakkor a 
„mi" nemcsak a múlt felől kapcsol össze másokat a levélíróval, 
hanem a jelenben is kört húz köréje. A levél· mögött — elsősor-
ban nem a fogalmazást, hanem a levél teológiáját illetően — a 
jánosi kör húzódik meg, az író munkatársai. Történeti és hitta-
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•pasztalat az apostoloknál, történeti hagyomány és hittapasztalat 
a szerzőnél, és a jelenben megszólaló, hitre hívó vallomás többek 
nevében — ezt találjuk a többes szám első személyű igealakok 
mélyén az első három versben. 

Ezt a magyarázatunkat csak alátámasztja az a megfigyelés, 
hogy a régi időben gyakori volt az utódok összetartozásának tu-
data az ősi kezdő nemzedékkel. Erre nem egy világi és vallási 
példánk van az ókorból. Ilyen értelemben olvassuk az Ószövetség-
ben is: „én hoztalak fel titeket Egyiptom földjéről, és negyven 
esztendeig én vezettelek titeket a pusztában" (Ámos 2,10). Ez a 
„titeket" a pusztai vándorlás koránál több száz évvel később élő 
próféta ajkán szólal meg Isten szavaként a saját korának nem-
zedékéhez. 

A levél bevezetésében használt többes szám első személyű ige-
alakok értelmét mégsem innen, ebből az antik közösségi tudatból 
következtetjük. Sajátos jánosi jelenség ez, amely a Krisztusról 
való bizonyosságban a hit szerepére teszi a hangsúlyt, s ezzel 
egy szintre állítja a későbbi tanúságtevőket az első tanúkkal. A 
történeti s feltámadt Jézus egykori látásának és a később élők 
hitének ez az azonossága szólal meg János evangéliumában, Jé-
zusnak Tamáshoz intézett szavában is: „Mivel láttál engem, im-
már hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek" (20,29). Az 
egyidejűség átélése lüktet a levél kezdő soraiban. Ezzel nem ve-
szít semmit jelentőségéből az apostoli bizonyságtétel, amelyben 
a szemtanúság és a hit találkozott, mert ebből az első tanúság-
tételből él az egyház minden későbbi igehirdetése. De ugyanak-
kor a jelenbeli hitnek nem kisebb és nem más a tartalma. 

Az elsődleges értelemben fizikai látást, hallást, tapintást jelentő 
szavak halmozása határozottan utal a Jézus korabeli hivő szem-
tanúkra. De az az egység, amely az apostoli hagyomány őrzése 
és a Krisztusba vetett hit azonossága alapján az írót és minden 
idők hivő keresztyéneit összeköti Jézus földi életének hivő szem-
tanúival, annyira erős, hogy a szerzőt ezeknek az első, közvetlen 
tanúknak tekintélyében részesíti (Haenchen). A levél írója a ha-
gyomány hangjává válik. S mint az apostoli hagyomány szó-
csöve, ünnepélyes, szinte prófétai hangon tesz tanúságot a Krisz-
tus-eseményről. Akkor ért jük helyesen a levél bevezető sorait, 
ha felfedezzük bennük az író álláspontjának összetettségét. Nem 
a szemtanú elképzelt helyzetéből beszél, hanem az ősi apostoli 
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bizonyságtétel elsődleges jelentőségének és a Krisztusról tanús-
kodó későbbi hit azonosságának talapzatáról. 

Jézus életének jelentőségét a történeti tapasztalat tükrében 
azért is hangsúlyozza az író, mert Krisztus földi életének megvál-
tó szolgálatát tagadja a levél címzettjeinek hitét fenyegető, kora-
beli keresztyén tévtanítás (4,1—3). Ezzel a hamis tannal szemben 
a szerző nem személyi tekintélyre hivatkozik, hanem a tények be-
szédét adja. A hangsúly nem azokon van, akik látták, hallották 
Jézust, hanem azon, amit láttak, hallottak. Már csak ezért sem 
lenne szabad úgy értelmezni a bevezető sorok többes szám első 
személyű fogalmazását, mintha a szerző azzal saját egykori apos-
tolságát, vagy akár csak szemtanúságát akarná állítani. Így ide-
gen szemléletmóddal közelednénk a szöveghez, amelynek egyálta-
lában nem a személyi, hanem a tárgyi elem kiemelése a nyil-
vánvaló belső szándéka. 

„és hirdetjük nektek" — ez a második, amellyel levélírásának 
feladatát megjelöli. A szó az Újszövetségen kívül a híradásnak, 
főleg a hivatalos követ tevékenységének megnevezésére szolgál. 
A klasszikus görögben hasonló jelentésű az evangélium szavának 
igei változatával. János evangéliumában és leveleiben feltűnő 
módon hiányzik az „euangelion" (evangélium) főnév és a belőle 
származó ige használata. Helyette néhány rokon jelentésű szót 
alkalmaz a levél. Meglepő jelenség, mert az őskeresztyénségben 
és Pálnál középponti helyet foglal el az „örömhír", „örömhírt 
vinni" görög megfelelője. Ezzel jelölik meg Jézus egész tevékeny-
ségét, szolgálatát és a róla szóló igehirdetést. Vajon miért nem 
használja János ezt a közérthető, jellemző őskeresztyén fogalmat? 
Hiszen az „evangélium" és az „evangéliumot hirdetni" szóhoz 
szorosan kapcsolódott az Ószövetségben várt „örömkövet", a mes-
siás képzete. A görögül gondolkozóknak a világi örömüzenetet je-
lentette. Mindezért alkalmas volt a kezdeti keresztyén időkben 
zsidó és nem-zsidó hallgatóknak, olvasóknak Jézus Krisztus művé-
nek egybefogó megjelölésére. Eddig semmiféle biztos magyaráza-
tá t nem tudjuk annak, hogy János miért nem alkalmazza a szót. 
A császárkultusz által erősen leterhelt világi használatával függ 
össze ez a jelenség Jánosnál? Vagy talán a levél szellemi környe-
zetében az „evangélium" már nem eléggé ütőképes, esetleg meg-
kopott keresztyén szó? A jánosi teológia nem egy tekintetben bá-
tor újítására szolgál ez is adalékul? 

„... az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk" 
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— így fejeződik be a második vers. Az „élet" mellett az „örök" 
jelző nem mond semmivel többet, mint ami a szónak a feltárt, 
gnosztikus hátterű jánosi jelentésében enélkül is maradéktalanul 
benne van (lásd magyarázatot az 1. versnél). Csak kiemeli annak 
egyik fő vonását, az igazi életnek halállal dacoló erejét és jel-
legét. A későbbi mandeista iratokban gyakran találkozunk ezzel 
a megállapítással: „az élet győzedelmes", s ez az isteni életnek a 
múlandóság feletti győzelmét hirdeti. A levél folyamán válta-
kozva fordul elő az „élet" szó magában és az „örök" jelző hoz-
zátételével. A váltakozásnak nincs tartalmi oka, inkább stiláris, 
hangzásbeli. A jelző változatosabbá teszi a szöveget, s ugyanak-
kor ú j ra meg újra figyelmeztet az Istentől származó élet múl-
hatatlan voltára. Ha a levélben nincs is különbség az „élet" és az 
„örök élet" használatában, János evangéliumában azonban meg-
figyelhető, hogy az író az „örök élet" kifejezést Istenre és Krisz-
tusra sohasem alkalmazza, velük kapcsolatban mindig az „élet" 
megjelölést magában használja. Ennek magyarázata egy feltevés 
szerint, hogy „az élet" szó Jánosnál az életteremtő isteni erőt is 
magában foglalja, míg az „örök élet" csak magának az igazi élet-
nek megnevezése. Ha így lenne, a levélnek e tekintetben vegyes 
szóhasználata (Istenre, Krisztusra vonatkozóan is használja az 
„örök élet"-et: 1,2; 5,20) jele annak az egyébként még előkerülő 
ténynek, hogy a levélben néhol elmosódottabban jelentkeznek 
János evangéliumának határozott körvonalú fogalmai. 

Itt lép elénk először a levél szövegéből Isten, mégpedig a jánosi 
iratokra annyira jellemző „Atya" néven. János Istenre vonat-
kozóan az „Atya" megnevezést nemcsak akkor használja, amikor 
Jézushoz vagy emberekhez való atyai viszonyát akarja hangsú-
lyozni. Az „Atya" nála önállósult i s tennéwé lett. Mégis magában 
hordozza ez a megjelölés a kiinduló pontját : Isten és Jézus leg-
bensőbb kapcsolatát, öröktől való közösségét. Az Atya a kinyi-
latkoztatás adója, Jézus mint Fiú a kinyilatkoztatás közvetítője. 
Az Atya a küldő, a Fiú a küldött, a kinyilatkoztatás művének 
engedelmes végzője. Jézus úgy ismerteti meg az Istent, hogy az 
„Atya" név titkát tár ja fel (J 17,6). Így az „Atya" János iratai-
ban az „Isten" szó helyettesítőjévé lesz, s Isten személyének, Jé-
zushoz való viszonyának, Krisztus örök isteni méltóságának, Jé-
zus egész küldetésének és az Isten emberekhez forduló irgalmas 
szeretetének megcsillantását is hordozza. 

Ismét figyeljünk arra, hogy a levél kezdő soraiban az „ami", 
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amely" vonatkozó névmás használata (1—3. v.) a görögben sem-
legesnemű alakjával állandóan kettős értelmet fog át: Krisztus-
ról mondja János, hogy „kezdettől volt", „az Atyánál volt és meg-
jelent nekünk" —, és ezzel a születését megelőző létét, valamint 
földi életét jelöli. De Krisztus neve helyett „az élet Igéjét", „az 
életet", „az örök életet" ír, hogy mindjárt azt is megvallja, mit 
jelent ő nekünk. Ez a szüntelen kettős értelem indokolttá teszi a 
levélkezdet első tekintetre nehézkesnek és bonyolultnak tűnő 
fogalmazását. 

A „nekünk" hangsúlyos szó: Jézus által az igazi élet feltárulá-
sa azzal a céllal történt, hogy az emberek ebben az életben része-
süljenek. A „nekünk" magába öleli Jézus életének hivő szem-
tanúit, a levél íróját és olvasóit, s minden későbbi Krisztusban 
hivőt. 

Az „és" kötőszót az újszövetségi görög és a magyar nyelv ter-
mészetének megfelelően a magyar fordítás bizonyos esetekben a 
szavak közé tett elválasztó vesszővel pótolhatja, más megfelelő 
kötőszóval tolmácsolhatja, a mondat éléről elhagyhatja. Több 
esetben az „is" kötőszót kell alkalmazni helyette. Ezt az eljárást 
követtük a levél fordításában. Bár ebben a versben az „és" kötő-
szó halmozása stílussajátosságnak számíthat, mégis szükségesnek 
látszott több „és" elhagyása, hogy éppen ezzel kerüljön hangsúly 
minden egyes cselekvésre, az eredeti szövegnek megfelelően: az: 
élet megjelent, láttuk, hallottuk. 

(3) „amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is" — tehát 
a Jézus Krisztusban történt kinyilatkoztatást. Az „is" szócska 
ugyan némely kéziratban hiányzik, de feltehetően eredetileg hoz-
zátartozott a szöveghez, mert a rákövetkező újabb „is" minden 
kéziratban megtalálható. Annak hangsúlyozását jelenti az „is", 
hogy a Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel nemcsak a levél ol-
vasói felé irányul az író részéről. Tágabb, nagyobb a szerzőnek és 
munkatársainak hatósugara. Szélesebb kiterjedésű bizonyságtevő 
szolgálatuk. Hasonló a helyzet, noha a címzetteket itt földrajzilag 
nem tudjuk meghatározni, mint Pál leveleiben, amelyek munka-
területének csak egy-egy kisebb-nagyobb részletére irányultak. 

A levél megírásának célja következik: „hogy ti is közösségben 
legyetek velünk". A közösséget a levél Krisztus-hirdetése hiva-
tott megteremteni. Az olvasók ugyan már keresztyének, ez össze-
fűzi őket a szerzővel. De hitük tisztaságát zavarja a közöttük fel-
lépett keresztyén tévtanítás. Ezek a jelenségek a szerző és az ol-
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vasók között meggyengítik a lelki kapcsolatot. A hitbeli kötelék 
meglazulása a szeretet terén elhidegülésre vezetett a levélíró 
iránt, amint a levél néhány helyén kiderül. Az „is" hangsúlyos: 
szeretné a levélíró, hogy más keresztyénekkel való kapcsolatához 
hasonlóan, az olvasókkal is harmonikus közösség fűzze egybe. 

A megzavart személyi kapcsolat — amelyet tárgyi ellentét, az 
olvasók között fejét felütő keresztyén tévtanítás vont maga után 
-— teszi érthetővé, hogy közösségük helyreállítása jelentős szem-
pont a levél megírásában. 

„Mi pedig az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal (va-
gyunk) közösségben." Ez a megállapítás hozzátétel az előzőhöz, 
annak mintegy elmélyítése. A levél képzettársító írói módszere 
rnaga után vonhatta, hogy az egymással való közösség említése 
nyomban az Istennel való közösség gondolatát ébresztette a szer-
zőben. A kiegészítés tárgyilag szükséges: amikor a szerző az ol-
vasókat saját magával akarja közösségbe vonni, ezzel egy másik, 
láthatatlan, de valóságos közösségbe kapcsolja őket, amelyben ő 
él. Azért is szükséges ennek hangsúlyozása, mert a tévtanítók el-
vitatják tőle. 

A „közösség" szó János első levele kezdő fejezetében többször 
előfordul. Másutt leveleiben és evangéliumában nem találjuk. Az 
Ószövetség Isten és ember viszonylatában ettől a fogalomtól ide-
genkedett. Az Ószövetség és általában a zsidó gondolkozás Isten-
nel szemben nagyobb távolságot érzett, mintsem alkalmazta vol-
na a szót. A görög világban ellenben gyakori, s így az elgörögö-
södött zsidó vallásfilozófus, Philo, Jézus kortársa, már bátran 
használja Isten és a kegyes ember szoros kapcsolatára. A kum-
ráni iratokban Istenre vonatkozóan nem fordul elő, annál gyak-
rabban az életközösség megjelölésére, amelyben az ott lakó zsidó 
szekta tagjai éltek. A nyilvánvalóan hellénisztikus eredetű foga-
lom a keresztyén hagyományból, különösen is a páli örökségből 
került János első levelébe. Hogy a jánosi teológia a „közösség" 
szavát másutt nem használja, annak két, egymásba fonódó ma-
gyarázata lehet. Jánosnak megvoltak a sajátos kifejezései ugyan-
ennek a valóságnak megjelölésére, melyek szervesen nőttek gon-
dolkodásából („megmaradni" Istenben, Krisztusban; az emberek-
kel kapcsolatban pedig: „szeretni"). Viszont a „közösség" szó a 
gnosztikus fogalmi nyelvben nem volt használatos. 

Az Istennel való közösség Jánosnál korlátozott értelemben misz-
tikus jelleggel is rendelkezik. Nem pusztán hit és engedelmesség 
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alkotja, amelybe a mások iránt gyakorolt szeretet is beleértendő. 
Az Istennel való benső kapcsolat nem magyarázható pusztán ér-
telmi úton, s nem csupán értelmi, érzelmi, akarati mozzanatai 
vannak. Anélkül, hogy Isten és a hivők egyesülnének — mint a 
korabeli misztérium-vallásokban és a gnózisban —, mégis olyan 
titokzatos, felderíthetetlen, de valóságos összeköttetés van közöt-
tük, amelynek révén Isten á tha t ja a hivő ember lényét. Éspedig 
nem pillanatokra sűrűsödve, egy-egy forró, ritka misztikus él-
ményben, hanem a mindennapi életben, folyamatosan, tartósan. 
A levélben lesz alkalmunk ezt megfigyelni. Talán azért sem 
használja a „közösség" szavát az első fejezeten túl, mert Isten-
nek a hivő ember énjét át járó, meghatározó valóságát jobban 
tudja érzékeltetni az „őbenne maradni" szókapcsolattal. 

Az egymással való közösséget is az Istenhez fűző legszorosabb 
belső kapcsolat teremti. Láthatatlan, isteni valóság köti össze éle-
tük mélyén a Krisztusban hivő embereket: az Istentől jövő sze-
retet. Ez pedig tetté válik: áldozatos, segítő, másokért élő, cse-
lekvő szeretetté. A „közösség" gondolatához János nem a „kö-
zös" tényéből jut el, ahogyan Pál: osztozni a mások terhében, 
gondjában, örömében, anyagi szükségében. János gondolkozása 
a keresztyének egymással való közösségét máshonnan éri el: az 
Isten szeretetének ténye felől. 

A levélben most hangzott el először Jézus Krisztus neve. Erő-
teljes, megkapó fordulat, hogy itt, a levelet kezdő hosszú mondat 
végén, utolsó szóként történik Krisztus megnevezése. Az előző 
sorok sejtetően és mégis nyilvánvalóan szóltak róla. Most név 
szerint belép a levélbe. 

Közelebbi megjelölése: az Isten Fia. A 2. zsoltár a régi keleti 
jogban használatos gyermekké-fogadási formulával a királyt ne-
vezi Isten Fiának (7. vers. Vö. Zsolt 89, 28. verssel is). Ezt a zsol-
tár t talán már a zsidóság, de az őskeresztyénség bizonyosan a 
messiásra értelmezte. A zsoltárban nem rejlett semmi olyasféle 
mitikus képzet, mintha a „Fiút" természetfölötti lényként Isten 
nemzette volna. Ha volt is e zsoltárhelyeknek befolyása az Isten 
Fia névnek Jézusra való alkalmazásában, a megjelölés nem az 
Ószövetség irányából ered. A késői-zsidóságban sem otthonos az 
„Isten Fia" képzet. 

Krisztusra vonatkozóan az elnevezés használatának eredetét az 
őskeresztyénség hellénisztikus ágánál kell sejtenünk. Kimutatha-
tólag először csak Pál használja a keresztyénség területén, de tör-
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téneti forrásaink hiányossága miatt nem kizárt ennek korábbi 
használata a pogányokból lett keresztyének területén. Hihetőleg 
a görögül beszélő keresztyének vették át a hellénisztikus szelle-
mi környezetből a fogalmat, alakították át és töltötték meg ú j -
szövetségi kinyilatkoztatási tartalommal. A hellénizmus ismer-
tette meg az „Isten-fiú" képzetet a fiatal keresztyénséggel. A ve-
lejáró mitologikus vonások elhagyásával a fogalom alkalmas volt 
arra, hogy kifejezze Jézus isteni méltóságába vetett keresztyén 
hitet. 

Jézus olyan páratlan viszonyban tudta magát Istennel, amely-
nek megjelölésére megfelelő fogalmi eszköz volt ez a megneve-
zés. Jézus saját szavaiból nyilvánvaló, hogy ő nem állította egy 
sorba magát az emberekkel az Istenhez való viszony tekinteté-
ben. Jézusnak ez a sajátos igénye alkotja a tárgyi gyökerét és 
alapját az „Isten Fia" keresztyén megjelölésnek. Jézusnak az Is-
tenhez való kapcsolatáról mondott kijelentéseit tovább mélyí-
tette és telítette a feltámadt, megdicsőült Krisztus isteni mivol-
tát megtapasztaló őskeresztyén hit. Az Isten Fia keresztyén meg-
nevezésnek mély tartalma Jánosnál bontakozott ki teljes gaz-
dagságában és végső formájában. Ε megjelölés nincs közvet-
len összefüggésben Jézus Szentlélektől, isteni erőtől történt fo-
gantatásának, szűztől születésének hagyományával, amelyet Pál 
apostol még nem említ. Máténál és Lukácsnál ez az időközben 
jelentkezett hagyomány Jézus isteni mivoltának kifejezésére 
szolgál, tehát ugyanazt a szerepet tölti be, mint amit az „Isten 
Fia" név is hordozott. 

János az „Isten Fia" nevet a keresztyén hagyományból kapta, 
s számára ez lett Jézus Krisztus legfőbb megjelölésévé. Az elne-
vezés a görög gondolkozású olvasói között jól érthető volt, s kü-
lönösen alkalmasnak ígérkezett, hogy megrajzolja vele Jézus 
Krisztust. A jánosi iratokban a „Fiú" szó Krisztusnak Istenhez 
való viszonyát ábrázolja: az Atyával való páratlan egységét és 
ugyanakkor neki alárendeltségét, Krisztus örök isteni mivoltát, 
különösen pedig mindebből fakadó küldetését. Ö a kinyilatkoz-
tató, akinek személyében, szavában, életében Isten az emberekkel 
találkozik. Ö közvetíti az emberekhez Isten ajándékát: az igazi 
életet. „Krisztus istenfiúságának képzete János evangélista fő fo-
galma: ennek kifejtése az ő teológiai teljesítménye, amennyiben 
ilyenről általában beszélhetünk" (Schlatter). Nagy gondolati al-
kotás volt ez: a keresztyén hagyomány „Isten Fia" képzetét úgy 
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mélyítette és bontakoztatta, hogy hatalmas erővel szolgálta Jé -
zus Krisztus Istenhez való viszonyának és kinyilatkoztató, meg-
váltó művének a titkok titkát súroló fogalmi, teológiai megra-
gadását. Jánosnak e hivő szellemi teljesítményében a Szentlélek 
vitte tovább a kinyilatkoztatást (J 16, 12—13 stb.). 

(4) „Ezeket írjuk nektek, hogy örömünk teljessé legyen" — ez-
zel zárul a levél bevezetése. Az olvasókkal való közösség meg-
erősítésének vágyával már sejtette a szerző (3. v.), hogy mi ve-
zeti a levél írásában. Szeretné, ha eloszlana az a gond, ami a ke-
resztyénségért érzett felelősségét beárnyékolja az olvasói körében 
lábra kapott tévtanítás veszélye miatt. Ez a mondat közvetlen ma-
gyarázati lehetősége. Ebben az esetben kissé megkopott János 
evangéliumának nagy súlyú szava az „örömről". 

Az öröm János evangéliumában az üdv örömét jelenti, melyet 
Jézus Krisztus ad az övéinek. A Krisztussal való közösségből f a -
kad; éppen afölötti örvendezés, ujjongás. Az öröm teljessége 
— ez a túlvilági valóság — a hitben már a mienk. Ez az öröm, 
ami más. mint az emberi élet örömei, nem szorul kiegészítésre, 
csak újra meg ú j ra a Krisztusba vetett hit által történő megra-
gadásra (J 15.11). 

Ha ezt a teológiai hátteret hozzákapcsoljuk a levél mondatá-
hoz, akkor így alakul a magyarázat: a levélíró Istennel és Krisz-
tussal közösségben van. tehát övé az örök élet öröme, mégis hiá-
nyosnak érzi azt az olvasóival való közösség törtsége miatt. Az 
Istennel és egymással való közösség összefonódik, s az előzőnek 
nem lehet teljesen örülni az utóbbi zavarai miatt. Ezért kívánja, 
hogy írásával elháruljon minden akadály a kapcsolatuk útjából, 
és összeforrjanak a hitben és a szeretetben. 

Egyesek nem tudták elviselni a levél kéziratának másolása 
közben ezt a fogalmazást — a levél írója saját örömére gondol?! 
—, s ezért néhány kéziratban az „örömünk" helyett „örömötök" 
olvasható. Ezt az olvasásmódot későbbi javításnak, változtatás-
nak tar t juk. Régóta érvényes újszövetségi szövegkritikai sza-
bály. hogy eltérő szövegformák esetén mindig a nehezebbet kell 
választani, mert a könnyebb értelmű olvasásmódot nehezebbre 
aligha változtatták, viszont a nehezebben értelmezhető szövegré-
szek könnyebbítésére sor kerülhetett. A mondat értelme is az 
„örömünk" olvasás mellett szól, mert az író azért említi örömé-
nek hiányosságát, hogy elárulja a lelkipásztori felelősségét ter-
helő súlyos gondot, mely olvasói felől eltölti. 
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Az „írunk" többes szám első személyű igealak már írói többes 
szám. Használata görög íróknál az egyes szám első személyben 
történő fogalmazás helyett ismételten előfordul. Az itt használt 
„írunk" és a levél során többször előforduló „írok" között nincs 
tartalmi különbség (Debrunner). A megelőző versekben a többes 
szám első személyének valóságos, és nem képletes jelentését ál-
lapítottuk meg (lásd 2. vers „tanúságot teszünk" magyarázatá-
nál). A fogalmazás sodra hozhatta magával, hogy a levél későbbi 
folytatásától eltérően itt az „ír juk" igealakkal jelzi egyéni levél-
írását. 

1,1—4 magyarázatának összefoglalása 

Az apostoloktól, Jézus életének hivő szemtanúitól száll a levél 
írójára a Krisztusról szóló bizonyságtétel, de saját hitében éli át. 
Tanúságtételében így összeforr a történeti örökség és a személyes 
hittapasztalat. Jézus személyéről és jelentőségéről vall: Krisztus 
megelőző, örök létéről, isteni mivoltáról, földi életében az igazi, 
örök élet megmutatásáról és ajándékozásáról. Ennek írásbeli tol-
mácsolásával most az a célja, hogy megerősítse keresztyén olva-
sóival a közösséget, melyet fenyeget a soraikban fellépett ke-
resztyén tévtanítás. Megújuló kapcsolatuk eszköz, hogy megerő-
södjenek olvasói is a Krisztussal való közösségben, mert az Isten-
nel és egymással való viszony nem két különböző terület, hanem 
egybeforr. Levelének hatásaként vár ja , hogy eloszoljék nyugta-
lansága az olvasók miatt. Krisztustól kapott öröme hiánytalanná 
lesz, ha olvasóival összefűzi a közös hit és a testvéri szeretet. 
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Istennel való közösség és a bűn 

1,5—10 

(5) Ez az üzenet, amelyet hallottunk tőle és hirdetünk nektek, 
hogy az Isten világosság, és sötétség nincs benne semmi. (6) Ha azt 
mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és a sötétségben já-
runk, hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot; (7) ha pedig a 
világosságban járunk, amint ő a világosságban van, közösségben 
vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől. (8) Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, 
tévútra jutunk, és az igazság nincs bennünk. (9) Ha valljuk bű-
neinket, hű és igaz (ő), hogy megbocsátja bűneinket és megtisz-
tít (Isten akaratának) minden megszegésétől. (10) Ha azt mond-
juk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és igéje nincs 
bennünk. 

(5) Már a levél kezdő soraiban megfigyeltük, hogy Jánosnál 
sehol nem találkozunk az „evangélium" és az „evangéliumot hir-
detni" szavakkal (lásd 1,2 magyarázatánál). Itt most olyan szót 
alkalmaz, amely csak nála fordul elő az Űjszövetségben: „üzenet" 
(angelia). A keresztyén igehirdetés fő tartalmát jelöli meg vele. 
Rendkívül alkalmas volt a szó az „euangelion" (örömhír) helyet-
tesítésére. A görögben gyakran fordult elő e szó kedvező politikai 
eseményekről, szerencsés esetekről mondott jóhír értelmében. 
Ugyanúgy mint az evangélium szónak, kettős tartalmi vonása 
volt: a híradás cselekményét és magát a hírt is jelentette. A két 
szó csengése teljesen rokon hangzású. Az Ószövetség Krisztus 
előtti görög fordítása, a Szeptuaginta szintén az „angelia" szót 
használja a prófétai igehirdetés megjelölésére (És 28,9). 

Az „üzenet" közelebbi tartalmát a mondat második felében 
mondja meg az író, de előbb hangsúlyozza, hogy „tőle" hallották. 
Ismét csak sejteti Jézust, nevét nem mondja. A többes szám első 
személyű fogalmazás — amint már megfigyeltük (1,2 magyará-
zatában) — Jézus egykori tanítványaitól örökölt hagyományra 
utal, és ezzel bekapcsolódik a szerző az őskeresztyén örökséget 
továbbadok sorába: „és hirdetünk nektek". 

A levélírónak Krisztus szavaként mondott üzenete nem a föl-
dön jár t Jézus saját mondását idézi. Korának és gondolkozásának 
fogalmi nyelvén, szabad formában foglalja össze Jézus Istenről 
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szóló tanításának tartalmát: „az Isten világosság, és sötétség 
nincs benne semmi". Még olyan rendkívül óvatos újszövetségi 
kutató is, mint F. Büchsel, elismeri, hogy ez a megállapítás nem 
Jézus saját igehirdetéséből való. Az első három evangélium tudó-
sítása szerint ezt Jézus nem mondta, de amennyire ismerjük saját 
tanítását, így nem is mondhatta. A gyülekezeti hagyomány meg-
őrzött Jézus szavaiból olyanokat, melyek nincsenek meg az első 
három evangéliumban. Erre találunk példákat más újszövetségi 
iratokban (Csel 20,35. l,Th 4,15). Itt azonban nem ez az eset. 

Az első keresztyénség Jézusnak földi életében mondott szavait 
különleges megbecsülésben részesítette (vö. 1 Κ 7-ből a 10. verset 
a 12. verssel). Ugyanakkor abban a bizonyosságban élt, hogy a 
feltámadt, megdicsőült Krisztus üzenete hangzik a gyülekezeti 
igehirdetésből. Ennek biztosítéka a kontinuitás, a folytonosság, 
mely a második és harmadik nemzedék igehirdetését összekö-
tötte a hivő szemtanúk bizonyságtételével. Az apostoli hagyo-
mányhoz való hűség azonban nem zárta el az utat, hogy a Krisz-
tus hirdetése ú j módon történjék. János evangéliuma Jézus be-
szédeit az evangélista saját szavaiba öltözteti. Ugyanez történik 
a levél most olvasott versében. 

Másodlagos kérdés, hogy a levélíró a megdicsőült Krisztus sza-
vát maga fogalmazta meg Jézus egykori tanításának megfelelő-
en, vagy csak átvette a jánosi örökségből, amelynek szószólója. 
Lényeges az, hogy Krisztus üzenete nincs formailag Jézus egy-
kori saját szavaihoz kötve; tartalmi mélységben annál erősebb a 
kapcsolódás. A földön járt Jézus szavának és a mennyei Krisz-
tus üzenetének egybecsengése az Újszövetség írói számára egyéb-
ként is magától értetődő volt. 

A világosság és a sötétség a legősibb vallástörténeti képzetek 
közé tartozik. Az ókorban az isteni szférát ragyogó fényesség-
nek képzelték. Az Ószövetségben Isten megjelenési formája a 
lobogó tűz (5 Móz 5,23—26), lényét áradó, vakító világosság veszi 
körül (Zsolt 104,2; Ez 43,2). De az Ószövetség Istent nem í r ja le 
soha fényként. A világosság csak betakarja, elrejti őt; s ugyan-
akkor kinyilatkoztatás helyévé is lesz, mert Isten a fényjelenség-
ből megszólal (2 Móz 3,2—4; 5 Móz 5,24). Platón szerint „vakító 
szépség, tiszta hajnalpír" uralkodik az isteni világban. A görög 
filozófiában az isteni fény értelmi és erkölcsi jellegű. Általa lesz-
nek a dolgok megismerhetők. A jónak az eszméje megvilágítja 
a lélek szemét. Az elgörögösödött zsidó gondolkodó, Philo a meny-
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nyei világot csupa fénynek mondja. Egyes misztérium-vallások 
beavató szertartásaikban fényhatásokkal is dolgoztak. Ezeknek 
szerepe az volt, hogy a lét vagy az alvilág sötétségének átélése 
után az istenséggel való közösség boldogságára emeljék a beava-
tottat. A fény nemcsak jelképnek számított a misztériumokban, 
hanem isteni erő közvetítését várták tőle. 

Ezen az általános vallástörténeti háttéren túl, a jánosi vilá-
gosság és sötétség mögött elsősorban — késői-zsidó és gnosztikus 
közvetítéssel — az iráni dualizmus ősi forrása rejlik. Az iráni 
vallás alkotóeleme volt az a gondolat, hogy a fény-isten és a sö-
tétség-isten küzdenek a világ uralmáért. A mennyei világ lénye-
gét fény és tűz alkotja. A késői-zsidó gondolkozás az egyistenhit-
nek megfelelően továbbfejlesztette ezt az elképzelést. A világos-
ság és sötétség hatalmának etikai, sőt kozmikus dualizmusa bon-
takozik ki a késői-zsidó iratokból, de Isten végső győzelmét bi-
zonyosnak vallották. Ezekkel a gondolatokkal nemcsak a Holt-
tengeri Tekercsekben találkozunk, hanem jelentkeznek a Krisz-
tus születése előtti század más zsidó irataiban is. Az iráni vallási 
és világszemléleti dualizmus legteljesebb hatását, késői virágzá-
sát a gnózisban érte el. A gnózisban a mennyei fényvilág és vele 
szemben a sötétség területe már fizikai, anyagszerű valósággá 
vált több ízben. 

János átveszi a gnosztikus gondolkozásból a világosság és sö-
tétség fogalmát, de arra használja fel, hogy segítségével a sajá-
tos keresztyén mondanivalót szólaltassa meg. Éppen ebben a 
teológiai, szellemi mozdulatában van rendkívüli nagysága. Fel-
használja és megtisztítja az idegen eredetű vallási fogalompárt, 
hogy szolgálhassa az egy igaz Isten hirdetését. 

A „világosság" János evangéliumában Isten kinyilatkoztatását 
jelenti. Ezért nevezi Jézust „világosságnak": megvilágítja Istent, 
megmutatja az ember mivoltát, feltárja az örök életet. A levél-
ben nem egyszerűen ez a szóhasználat folytatódik. A levél Isten 
lényét mondja nappali világosságnak, amelyből hiányzik minden 
sötét, sőt összeférhetetlen vele. A közvetlen összefüggés szerint a 
„világosság" Isten isteni mivoltának körülírása. Nem mitologikus 
elképzelést ad Isten fény-természetéről. Nem Isten létezési módját 
határozza meg. A megállapítás gyakorlati célt szolgál, hogy a kö-
vetkező versekben jellemezhesse az Istennel közösségben élő em-
bert. Ehhez pedig olyan képzetet kellett választania, amely egy-
aránt használható Istenre és a keresztyén ember életére. Erre 
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volt alkalmas a „világosság" ismertetett vallástörténeti, főleg 
gnosztikus fogalma: a „világosság" Isten lényének körülvevőjé, 
hordozója, az isteni szféra jellemzője, Isten közelségének ható-
ereje. így is mondhatnánk: az isteni jelleg, amely magában fog-
lalja a tökéletes jót, a teljes jóságot, az örökkévalóságot; semmi 
nincs benne a rosszból, bajból, bűnből, halálból, azaz a „sötétség-
ből". 

Az Újszövetségben az egyetlen párhuzamos hely a gondolathoz 
Jakab levelében olvasható, de ott a kiindulás más: Isten a „fé-
nyek atyja", az égitestek teremtője, akinek szeretetében nincs 
változás, ellentétben a napszakok világosságának váltakozásá-
val, a Nap és Hold fényének fogyásával, növekedésével (Jk 1,17). 
A gnosztikus vallásos gondolkodás későbbi tükrei, a mandeista 
iratok viszont segítenek a levél e helyének megértésében: „ . . . Is-
ten a fény, akiben semmi sötétség; az élő, akiben semmi halál; 
a jó, akiben semmi rossz" (Ginza 6,26—7,2). 

Így önmagában tekintve a levélnek ez a megállapítása (5b. vers) 
nem sajátosan keresztyén, de mind az olvasó gondolatvilága felől, 
mind a következő versek mondanivalójának alapjaként, a legjobb 
gondolati eszköznek bizonyul. Ugyanakkor pedig a jézusi Isten-
kijelentésnek teljes mértékben megfelel. A szerző jogosan írta, 
hogy „tőle" hallották, mert mindaz, amit Jézus Istenről mondott, 
beleönthető ebbe az ősi képzetbe: Isten világosság —, ha azt az 
elmondott magyarázat értelmében vesszük. Nem tartom szüksé-
gesnek, hogy részletesen igazoljam ezt az azonosságot az őske-
resztyén hagyományból, annyira nyilvánvaló. Egyetlen mondatra 
mégis felhívom a figyelmet. Jézus Márk evangéliumában ezt 
mondja a „gazdag i f júnak" : „Miért mondasz engem jónak? Senki 
sem jó, egyedül az Isten" (10,18). A „jó" szónak itt Márknál ket-
tős értelme lehetséges, ahogyan a magyar „jóság" főnévnek is 
kettős a jelentése: vonatkozhat a szeretetre és az erkölcsi jóra. 
Az Isten teljes, abszolút jóságának ugyanolyan hatalmas megjelö-
lése ez, mint amit János leírt. 

A levél két teljesen hasonló nyelvi szerkezetű kijelentése Isten-
ről egybecseng. Meglátjuk majd, hogy „az Isten szeretet" ugyan-
csak Istennek nem egy tulajdonságát í r ja le, hanem egész felénk 
forduló lényét (4,16). Ahogyan itt a „világosság" fogalmával sem 
Isten önmagában való létét kutat ja az író, hanem azt vallja meg, 
amilyennek Jézus Krisztusban Isten megmutatkozott. 

A most következő versek (6—10. v.) művészi gonddal felépített, 
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gondolatritmusos zárt egységet alkotnak a szövegben. A témasor 
így fest: „Ha a sötétségben járunk" (6) / „Ha a világosságban 
járunk" (7). ..Ha azt mondjuk, nincs bűnünk" (8) / „Ha valljuk 
bűneinket" (9). „Ha azt mondjuk, nem vétkeztünk" (10) / ? A 
pozitív és negatív állítás váltakozik kétszer egymás után, s ezért 
csonkának tűnik az utolsó, a harmadik részlet. A gondolatritmus 
még egy tagot kívánna meg, amelyet a témasorban kérdőjellel 
jeleztünk: hiányzik a ..nem vétkeztünk" ellentétpárja (ezzel a 
gondolattal: ..Ha azt mondjuk, vétkeztünk". Ez lenne a hiány-
zó 11. vers). A szilárd formaszerkezettel és stílussajátossággal a 
szövegből kiemelkedő szakaszt még határozottabban ugrasztja 
szemünkbe az elmaradt ellentétes párhuzam. Több kutató fel-
tevése szerint a szakasz a levelet megelőző alapirathoz tartozik, 
amelyet a levél írója felhasznált és beledolgozott írásába. 

Nem ismertetem részletesen a feltételezett alapirat-töredékre 
vonatkozó, különböző véleményeket. Amennyiben a szerző a levél 
e szakaszát egy megelőző iratból vette, az szintén keresztyén ere-
detű. de nem a levélírónak a tévtanítók ellen régebben fogalma-
zott tételsora, hanem — ezzel a lehetőséggel egészítem ki a be-
vezetésben ismertetett tudományos feltevéseket — a jánosi kör 
szellemi műhelyében készülhetett, s jól beleillik a levél gondolat-
menetébe. Ez a feltevésünk magyarázatot adna a szakasz körvo-
nalának határozott kiemelkedésére a görög szövegből, s ugyan-
akkor a levél többi részével való szoros tartalmi és stiláris kap-
csolatára is. Az esetleges alapirat így tulajdonképpen beletartoz-
nék azoknak a jánosi iratoknak sorába, amelyeknél azonos gon-
dolkozású, de különböző szerzőt sejtünk, akik a jánosi hagyomány 
hordozói voltak. 

(6) Az „igazság" és „hazugság" ellentétpárját — hasonlóan az 
élet és halál, világosság és sötétség szembenálló fogalmaihoz — 
a levélíró közvetve valószínűleg a gnosztikus dualizmusból veszi. 
Nem kell okvetlenül irodalmi átvételre gondolnunk, hiszen ezek 
a fogalmak ott voltak mintegy a levegőben, amely körülvette az 
írót szellemi légkörként. Mindenesetre átformálja tartalmukat, 
s így teszi a keresztyén igehirdetés alkalmas eszközeivé korában. 
Az „igazság" (görögül alétheia, latinul veritas) alap jelentése: va-
lóság. A hellénizmusban azonban ezen túlmenően „isteni valósá-
got" is jelentett, mégpedig azzal a mellékértelemmel, hogy az is-
teni valóság megmutatkozik, feltárul. Ezen alapszik János szó-
használata. Nem egyedül a valóságosságot jelenti, amit valaminek 
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létezéséről megállapíthatunk, szemben a látszattal. Ö az „igazsá-
gon" Istennek Jézus által önmagát feltáró valóságát, Isten igazi 
lényének Krisztus által történt kinyilatkoztatását érti. A „hazug-
ság" nem hazug állítás, hanem az „igazság" ellentéte, hamis el-
képzelés Istenről. 

Ezeket a megállapításokat nem szabad mai szemmel nézni, mert 
teljesen más szemléletmód jelentkezik bennük: a jellegzetes antik 
gnosztikus világfelfogás. Mai filozófiai nyelven így lehetne meg-
értetni: János e fogalmakkal a lét metafizikus állapotát jelöli. Ha 
dualista felfogásától eltekintünk, leginkább a mai egzisztencia-
lista filozófia fogalmi gondolkodása emlékeztet látásmódjára, bár 
természetesen más tartalommal. Ε szerint titokzatos hatalmak 
hatnak az ember életében: az ember bele van dobva a semmibe 
(Heidegger), vagy saját szabadságába (Sartre), vagy végső soron 
a megismerhetetlen transzcendencia dönt sorsa felől (Jaspers). A 
közel két évezred szellemi távolságának áthidalásához segít, ha 
a lét ismeretlen hátterét megragadni próbáló egzisztencialista 
fogalmak módján tekintjük János fogalmait: sötétség, hazugság, 
halál. A levélíró a mai egzisztencialista filozófia kétségbeejtő 
állításaira is választ ad, amikor a létnek ezzel a kilátástalansá-
gával szemben megmutatja a másik oldalt: 

Világosság, igazság, élet — az isteni valóságot jelöli, amellyel 
szemben áll a sötétség, hazugság, halál léte. A „világosság" az Is-
ten mivoltát jelenti a tökéletes, abszolút jó értelmében. Az „igaz-
ság" az Isten való lényét, irgalmas valóságának kinyilatkoztatá-
sát jelzi. Az „élet" jánosi szava az igazi életet, s Isten életet te-
remtő erejét foglalja magában. — Azért használom a keresztyén 
gondolkodásban szokatlan „isteni" jelzőt, mert János — noha 
Istent személyként nézi — az említett három fogalommal nem-
csak Istent magát írja le, hanem (a rajzolt vallástörténeti háttér-
nek megfelelően) azt a létet is, amelyet Isten maga körül teremt, 
a szférát, amit az ő közvetlen hatása jár át, az áramlást, amelyet 
kisugároz. 

így válik szét a lét Jánosnál az isteni szférára és a vele ellen-
tétes hatókörre. Az előbbiben az isteni valóság jár át mindent, 
Isten hatása érvényesül, ereje dolgozik. Erre a „területre" jellem-
zőek az élet, világosság, igazság jánosi értelmezésben. A másik 
tér az ellenkező „mágneses erő" uralma alatt áll, mely az egészet 
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áthatja. Jellemzői a halál, sötétség, hazugság ugyancsak jánosi 
értelemben. 

Két megjegyzéssel kell kiegészítenem ezt a fejtegetést. Mai tu-
dományos ismereteinkkel megállapíthatatlan, milyen mértékben 
hatotta át a gnosztikus gondolkozás a levélírót, amikor az emlí-
tett gnosztikus jellegű fogalmakat használja. Ezért fennállhat a 
veszély, hogy az írásmagyarázó bonyolultabb értelmet tulajdonít 
a levél egyes szavainak, mint ahogyan azt írója gondolta. Ugyan-
azok a szavak nem mindig ugyanazt jelentik használóiknál. A 
szóban forgó gnosztikus képzetek a szerző környezetében divatos 
fogalmak lehettek, melyeket a levélíró eredeti mélyebb gnoszti-
kus összefüggésük nélkül alkalmaz. Ennek a lehetőségnek elis-
merése azonban nem ment fel minket, hogy a levél fogalmai 
mögé a szellemi háttért felvetítsük, és annak megvilágításában 
nézzük János szavait, annál is inkább, mert nemcsak egyes kü-
lönálló fogalmak hordoznak nála gnosztikus jelleget, hanem a 
levél egészében jelentkezik a gnosztikus gondolatvilággal való 
érintkezés. 

Nem szabad visszariadnunk attól — ez a másik hozzáfűzésem 
a nyújtot t fogalommagyarázathoz —, hogy a nem-filozófiai bib-
liai írásmű szóban forgó fogalmainak magyarázatánál segítségül 
vegyük a filozófiai nyelvet, ahol szükséges. Ezért szóltunk arról, 
hogy Jánosnak ezek a fogalmai — világosság és sötétség, igazság 
és hazugság, élet és halál — az emberi élet metafizikus hátterét 
világítják meg. A tapasztalat határán túli, érzékeinkkel fel nem 
fogható, kettős szféra veszi körül, hat ja át az embert és az em-
bereket e gondolkozás szerint, az egyik az isteni, a másik a vele 
ellentétes, vele szembenálló. Ε dualizmus azonban nem válik Já -
nosnál végzetszerűvé, hanem megmarad gondolkozási keretnek. 
Nem lehet igazi gondolati mélységében megértenünk a levelet, 
ha nem helyezkedünk bele a levélíró dualista szemléletmódjába. 

„Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és a sötét-
ségben járunk, hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot." A 
„járunk" nem szerepel a görögség erkölcsi szakkifejezései között. 
Az Ószövetség görög fordítása nyomán az Újszövetség eredeti 
alkotása: a hétköznapi szóval (körüljár, vándorol) az életfolyta-
tást jelöli meg. Pálnál az erkölcsi életfolytatást jelenti, Jánosnál 
viszont az Istenhez való viszony, a hit kérdése is beletartozik je-
lentéstartalmába. Most már világossá válik előttünk a mondat ér-
telme. „Sötétségben járni" és „nem cselekedni az igazságot" azo-
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nos: nem Isten Krisztus által kinyilatkoztatott valóságának meg-
felelően élni, nem úgy hinni és cselekedni. A „hazudunk" nem-
csak arra utal, hogy helytelen élet közben nem hivatkozhatunk 
Istennel való közzösségünkre. Mélyebb az értelme: az ellentétes 
oldalra kerül, Isten igazi valóságát tagadja a keresztyén ember, 
ha nem Isten lényének Krisztusban történt kinyilatkoztatása sze-
rint hisz és él. 

A „ha" a görög nyelvben nemcsak feltételezett, hanem valósá-
gos esetet is bevezethet. Valószínűnek kell tehát tartanunk, hogy 
János itt arról az előforduló keresztyén magatartásról rántja le a 
leplet, amely Istennel való kapcsolatának hangoztatása közben 
nem veszi komolyan a Krisztus-hitet és a keresztyén élet élését. 
A többes szám első személyű fogalmazás arra mutat , hogy a levél 
írója még nem a tévtanítók ellen szól, hanem a gyülekezetben 
megtalálható jelenségre céloz, mely a tévtanítás hatására kelet-
kezhetett. 

(7) „ha pedig a világosságban járunk, amint ő a világosságban 
van..." Ez a mondat árulja el leghatározottabban, hogy a „vilá-
gosság" az isteni szférát, hatókört jelenti, természetesen nem fi-
zikai értelemben. Istent a tökéletes jónak, teljes tisztaságnak, 
szentségnek légköre veszi körül. A keresztyén ember Isten lényé-
nek ebben a sugárkörében él, s ez a hitet és a jó cselekvését fog-
lalja magában. A hangsúly a szakaszban az utóbbin van: a keresz-
tyén ember Isten szentségének hatókörében folytatja életét. Ha 
pedig hozzákapcsoljuk János evangéliumának a „világosságról" 
alkotott képzetét, így mélyül a vers magyarázata: a hivő ember 
Istennek Jézus Krisztusban megmutatott kinyilatkoztatása fény-
körében él, e szerint hisz és cselekszik. 

Ha ez történik, akkor — folytatódik a vers — „közösségben 
vagyunk egymással". Annyira meglepő ez a fordulat, hogy Ter-
tulliánus egyházatya (|220 körül) és egy régi görög kézirat az 
„egymás" helyett azt írja, hogy „vele"; tehát Istennel, amit az 
olvasó ezen a helyen várna. Maradjunk azonban a hihetőleg ere-
deti olvasásmódnál. A keresztyének Istennel és egymással való 
közössége annyira egybefonódik Jánosnál (láttuk 1,3 magyaráza-
tában), hogy itt is párhuzamosan váltakozik. Először az „Istennel 
való közösség", azután az „egymással való közösség" szerepel. 
A kettő ugyanarra a valóságra céloz. A keresztyéneknek nemcsak 
Istennel, hanem egymással való közösségét is megtöri, ha nem 
Isten akarata szerint hisznek és élnek. 
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„és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűn-
től." Krisztus „vére" emlegetéséhez az egyház későbbi igehirdeté-
sében gyakran tapadt helytelen, érzelmes hangulat, vagy idegek-
re ható szándék. Jézus szenvedésének véres kiszínezésével pró-
báltak „sokkos" hatást elérni. A szó a kiontott vérre, az erősza-
kosan elvett életre utal. Egyszerűen Jézus keresztfai halálának 
szemléletes megjelölésére szolgál. Emlékeztet ugyan az ószövet-
ségi áldozati vérre, de János nem az áldozati kultusz folytatása-
ként és tetőzéseként állítja elénk Jézus halálát (mint a Zsidókhoz 
írt levél), hanem halálában az életének másokért történt feláldo-
zását látja döntőnek (3,16; J 15.13). A „Jézus vére" fogalomnak 
újszövetségi használata egyébként is távol van a misztérium-val-
lásokban megfigyelhető vérmisztikától, ahol a beavatási szertar-
tásban az élő vért jelképesen és varázserőként alkalmazták. „Jé-
zus vére" ebben a versben nem több és nem más, mint Jézus 
megváltó halálának jelzése. 

Krisztus halálának jelentőségét így határozza meg a szerző: 
..megtisztít minden bűntől". Nem érthető félre tehát a vers első 
felében a ..világosságban iárás". mintha a keresztyén ember bűn-
telenségének gondolatát foglalná magában. Jézus halálának a je-
lenben szüntelenül végbemenő, folyamatos hatását jelöli az ige-
alak. A megtisztítás e mondatban eredeti értelme szerint nem 
csupán a bűnök megbocsátását, hanem azok elvételét, kiirtását is 
magában foglalja. Nincs kifejtve, hogy Jézus halálának erkölcsi 
hatása a keresztyén emberben milyen úton-módon érvényesül. 
A jánosi gondolkozás összefüggéséből következtethetjük, hogy 
Krisztus önfeláldozásának hatóerejéről van szó, nem misztikus 
módon, hanem a hivő ember személyes akaratának mozgósításá-
val. Jézus önmagát értünk halálra adó tettéből, a bűnbocsánat 
bizonyossága mellett, erkölcsi ösztönzés is fakad a hivő ember 
életében. 

A „minden" jelzőt, a mondat szó szerinti jelentésében, elsőd-
leges értelemben kell venni: az Istennel közösségben élő, Krisz-
tus halálának erejét hittel elfogadó keresztyén ember életében 
nem maradhat bűn. A következő versek olvasása során azonban 
rájövünk, hogy a szerző itt egy dialektikus igazság egyik oldalát 
emeli ki, hogy azután felmutassa a másik oldalt. A szakasz végső 
kicsengése mutatja, hogy a „minden bűntől" szavakkal nem a ke-
resztyén tökéletességre utal az író: mintha elérhető lenne a hivő 
embernél olyan állapot, amikor már nem követ el bűnt. Ezért a 
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gondolatmenet teljes összefüggésében a „minden" szó jelentése: 
nem „összes", hanem „mindenfajta". Minden egyes vétektől meg-
tisztíthat Krisztus halálának bűnbocsánatot és a bűnök elleni 
harchoz erőt adó hatása. 

A „világosságban járás" Jánosnál nem pusztán etikai fogalom. 
Az Isten közelségében, lényének hatókörében élni egyszerre je-
lenti a hitet és a jó cselekvését. Krisztus halálának áldása bűn-
bocsánat, ugyanakkor erkölcsi erő. Ebben az életfolyamatban 
megy végbe — mintegy magától, de akaratunktól mégsem füg-
getlenül — egyes bűnöktől való szabadulás. A hangsúly ebben a 
versben, mint mondottuk, a bűnök elhagyásán van. Krisztus halá-
lának ereje el tud távolítani bármilyen bűnt a hivő ember életé-
ből. Éles állítás, de itt nem áll meg az író. 

(8) Most következik a 6—7. versbe foglalt tételnek megfordítá-
sa. Ezzel rájövünk: kétoldalú megvilágítás történik. Az író ellen-
tétes irányban a végsőkig viszi a gondolatot, hogy a két szélső 
ponttal mintegy bemérje a közötte vezető, helyes utat. Az Isten-
nel közösségben levő ember nem vétkezhet — ez volt az egyik 
pólus. A másik véglet: „Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, 
tévútra jutunk, és az igazság nincs bennünk." A mondat jelent-
het a levél írója részéről csupán gondolati feltételezést, hogy elő-
revigye érvelését. De, mint már említettük, nyelvtanilag a fel-
tételes mondat valóságos eset tükrözője is lehet. Ha levélíró ke-
resztyénektől hallott állítást idéz — „nincs bűnünk" —, ez el-
hangozhatott akár keresztyén gnosztikus ajkáról is. A gnosztikus 
szemlélet szerint az embert ugyanis nem „szennyezheti be" a tisz-
tátalannak tartott anyag, noha az anyagi világban él. Ez a fe l fo-
gás jelentkezett keresztyén mezben is: a hivő embernél nem szá-
mít, ha bűnt követ el. A levélben idézett téves nézet tagadta a 
keresztyén ember bűnösségét, és így a bűnbocsánatnak s a bű-
nöktől való megszabadulásnak szükségét is. Tudunk ugyan más-
fa j ta „tökéletességi" állításról is az Üjszövetség korában, de való-
színű, hogy a levélben másutt szereplő gnosztikus tévtanítással 
összefüggésben volt az idézett álláspont. 

Az így vélekedő keresztyén — mondja János — „tévútra jut" 
(szó szerint: tévútra viszi magát). A szokásos „megcsaljuk m a -
gunkat" fordítással csak a felületen mozgunk. A „tévútra vinni" 
görög ige világi alap jelentése az eltévedés, bolyongás, utat vesz-
tés képzetét tartalmazza. Átvitt értelemben használatos volt az 
egész antik pogány vallásos gondolkodásban. Philonál az igaz ú t 
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eltévesztése, az Isten ismeretének elhibázása. A gnosztikus dua-
lizmusban a fogalomnak metafizikus háttere van. A második szá-
zadból származó, szír nyelvű keresztyén-gnosztikus „Salamon 
ódái"-ban az „igazság" és a „tévútra vezetés" már megszemélye-
sített hatalmakként állnak egymással szemben. János levelének 
nyelvhasználata a gnosztikus mozzanat felhasználásával, de ha-
gyományos .keresztyén tartalommal tölti meg a szót, s beleállítja 
a jellegzetes jánosi fogalomvilágba: a „tévútra vivés" az isteni 
valósággal szemben levő képzetsor egyik láncszeme. A „sötétség", 
,.hazugság", „halál" megjelölések mellé sorakozik, s jelenti a „vi-
lágosságtól", az „igazságtól", az „élettől", tehát Istentől, Krisztus-
tól, a kinyilatkoztatástól eltérítő cselekményt. Így azután az azo-
nos gyökérből származó rokonszavak mind hasonló mély, metafi-
zikus tartalommal telnek meg Jánosnál: a „megtévesztés" az em-
lített értelemben vett útvesztést okozza (4,6), a „megtévesztő" 
az Istentől eltérítő démoni hatalom, „antikrisztus" (2 J 7). 

Azok a keresztyének tehát — mondja a levélnek ez a monda-
ta —, akiknek nincs bűntudatuk, nem egyszerűen csak becsap-
ják magukat, hanem az Istennel ellentétes hatókörbe kerülnek: 
távol az Istentől, örök élettől, a kinyilatkoztatástól. Utat vesz-
tettek a szó végső értelmében. Bármennyire feltűnik Jánosnál az 
útvesztés hátterében az Istennel ellentétes metafizikus hatalom, 
mégis megmarad a személyes felelősség. „Ha azt mondjuk" — ál-
lásfoglalást jelent, és nem tragikus sorsot. A személyes felelős-
ségnek ez a határozott vonala élesen eltér az ókor felfogásától: 
az antik gondolkodásban az útvesztés metafizikai előjele a tra-
gikum (H. Braun). 

„és az igazság nincs bennünk" — ez a hozzátétel megismétli 
a szerző előbbi kijelentését, csak más szavakkal, az „igazság" fo-
galmával. Ha a keresztyén ember nem ta r t j a magát bűnösnek, 
akkor nem övé az Isten kinyilatkoztatása, az Isten igazi valósága 
nincs ott az életében. 

(9) A 8—9. vers ellentétes gondolatpárjában itt következik az 
előző negatív álláspontnak a pozitív megfelelője: „Ha valljuk 
bűneinket, hű és igaz (ő), hogy megbocsátja bűneinket és meg-
tisztít (Isten akaratának) minden megszegésétől". A „vallani" gö-
rög megfelelője az Űjszövetségben ünnepélyes hitvallástételre vo-
natkozik. Különösképpen erőteljesen ebben az irányban fejlődött 
jelentése Jánosnál. Az eretnekellenes és a liturgikus, istentiszteleti 
mozzanat szorosan egybefonódott a szóban, akár főnévi, akár igei 
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alakjá t nézzük. A szó jelentéstörténetéből tanulságos, hogy az 
Ószövetség görög fordításában, a Szeptuagintában és a késői-zsi-
dóság irataiban a nyilvános bűnvalló imádságot, továbbá Isten 
hálaadó magasztalását jelölte. 

Ennek megfelelően az újszövetségi fogalomban a tévtanítással 
szembeforduló mozzanat csak másodlagos. A „vallástétel" görög 
szava ott őrzi mélyén a kultikus jelleget: Isten felé fordul a 
hivő a bűn megvallásával és hálaadó magasztalással. Még akkor 
is ez a mozzanat döntő a jelentésében, amikor a „vallástétel" a 
tévtanítással szemben húz határt, a Krisztus-hit megvallásával 
(lásd 4,2-nél). A levél most olvasott mondatában a „valljuk bű-
neinket" megállapítás hátterében istentiszteleti bűnvalló imádság 
jelenik meg. A szövegrész az Isten előtti bűntudatot és annak hit-
vallásszerű nyilvános kijelentését egyaránt tartalmazza. A bűn-
bánó vallástétel elhatárol a keresztyén gnosztikus tévtanítástól, 
ugyanakkor pedig az ítélő Isten előtt meghajló, s ezzel az ő di-
csőségét hirdető mozdulat. 

A Szentírásban a „bűn" vallási és erkölcsi fogalom egyszerre. 
A rossz tettet, érzületet nemcsak önmagában vagy emberi vi-
szonylatban jelöli, hanem mindig Istennel kapcsolatban: a bibliai 
bűn Isten ellen elkövetett vétek. Ε nagy egyezésen belül a szó-
használat változatos. Pálnál „a bűn" ritkán vonatkozik egyes vét-
kes tettekre; az ember egész valójának istenellenes mivoltát je-
lenti. János ellenben leveleiben — evangéliumában más a hely-
zet — az egyes vétkes cselekedetet nevezi bűnnek. Találkozik Jé-
zusnak az első három evangéliumban olvasható szóhasználatá-
val, valamint a Pál utáni levelekkel. Még azokon a helyeken is 
ezt jelenti a „bűn", ahol egyes kutatók János levelében a páli 
bűnfogalom használatát vélték. Például a „nincs bűnünk" (8. v.), 
vagy Jézusra vonatkozólag a „bűn őbenne nincsen" szövegrész-
ben (3,5) az egyik tudós a páli központi szóhasználatra következ-
tetett (G. Stählin). Véleménye nyelvi szempontból nem támaszt-
ható alá, de az összefüggésből sem igazolható. Ha pedig így van, 
ismét egy jel arra, hogy a levél nincs azonos szinten az Újszövet-
ség teológiájának alakulásában János evangéliumával, amelyben 
a „bűn" elsősorban nem erkölcsileg vétkes magatartás, nem egyes 
rossz tett, hanem a hitetlenség (15,22—25). 

János levele tud az emberi természetünk romlottságáról, amit 
Pál jellegzetes bűnfogalmával vall. Csakhogy ezt más, a dualista 
szemléletből vett fogalmakkal mondja el: „sötétségben", „hazug-
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ságban", „halálban" lenni, „gyűlölni". Ezek János első levelének 
létállapotot megjelölő szavai. Számára a „bűn": az egyes vétek. 
Ennek szem előtt tartása segít a levél gondolkozásának megérté-
sében, éppen a keresztyén ember és a bűn viszonyának kérdé-
sében. 

„Hű és igaz": Isten hűségéről János irataiban csak itt van szó. 
Nyilván Pál gondolata visszhangzik: Istenről ő írta le ezt leg-
többször az Újszövetségben. A másik jelzői állítmányban is Pál 
öröksége jelentkezik, ahogyan ő értette Isten „igaz" voltát: ke-
gyelmes. Pálnál az Isten „igazsága" (görögül dikaiosűné) megke-
gyelmező ítéletében, üdvösségszerző cselekvésében nyilvánul meg. 
(Nem tévesztendő össze az alétheia görög szóval, mely Isten ki-
nyilatkoztatott valóságát, önmagát feltáró lényét jelenti Jánosnál, 
amint 1,6-nál láttuk. A magyar nyelvnek a két egészen külön-
böző jelentésű görög szóra ugyanaz a szava van: „igazság".) Isten 
igazságának e páli jelentése az Ószövetség evangélistájától, Má-
sodik-Ésaiástól indult el. Már a Szeptuaginta ezzel a görög szóval 
fordítja Ésaiás könyvében a „segítség", „üdv" héber megfelelőjét. 
Pál nagy gondolata vetül János soraiban ezen a helyen, bizony-
ságául annak, hogyan találkoznak egymással az újszövetségi ki-
nyilatkoztatás különböző lapjai. Mutat ja az „igaz" szó kifejtett 
értelmét a mondat folytatása is: Isten hűsége és kegyelmessége 
abban nyilatkozik meg, hogy „megbocsátja bűneinket és megtisz-
tít (Isten akaratának) minden megszegésétől". 

Az „(Isten akaratának) megszegése" szókapcsolattal fordít juk azt 
a görög szót (adikia), melyre a magyar fordítások általában a „go-
noszság", „hamisság" szót használják. (Tekintettel, hogy az „Isten 
akaratának" szavak nincsenek az eredeti szövegben, csak a görög 
szó tartalmi jelentésében rejlenek benne, ezért a fordításunkban 
zárójelbe tettük.) Az eredeti szó a Szentíráson kívüli vallásos 
használatban az emberekkel szemben való jogellenes magatartást 
jelölte. A görög Ószövetség már Isten ellen elkövetett bűn értel-
mében alkalmazza. Ez a szóhasználat folytatódik Jánosnál is. Je-
lentése a levélszakaszban párhuzamos a „bűn" szóéval, az egyes 
bűnös tett értelmében (vö. a 7. és 9. versek utolsó párhuzamos 
tagmondatát). Szinte azonos fogalom a „bűn" és az „Isten akara-
tának megszegése", csak az utóbbinak jelentésárnyalata Isten pa-
rancsainak áthágására figyelmeztet. Belső tartalmi kapcsolat van 
tehát e görög szó és a levél egyik fontos gondolata, Isten paran-
csának, illetve parancsainak megtartása között (lásd 2, 3-nál). 
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A magyar nyelvben nem tudtuk tükrözni, amit a versben két gö-
rög szótő azonossága jelez: Isten „igaz" (dikaios) voltával szem-
ben állnak a mi „nem-igaz", nem az ő szent akaratának megfe-
lelő tetteink (adikia); éppen az ő kegyelmes igaz volta veszi el 
bűneinket. 

A „megbocsátja" eredeti jelentése: elengedi. A jogi gyakorlat-
ból származik a szó: adósság elengedését foglalja magában. Már 
az Ószövetség használja a bűnök megbocsátására. A „megtisztít" 
szintén ószövetségi kép: a szenny lemosása. A bűnöktől való meg-
tisztítás tartalmazza a bűnbocsánatot, de arra is utal, hogy Isten 
eltávolítja, kiirtja a bűnöket a keresztyén ember életéből. Ez a 
mozzanat a levél folyamán majd erős hangsúlyt kap. 

(10) „Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük 
őt, és igéje nincs bennünk." Ez a harmadik párhuzamos gondolat, 
amelynek azonban már nincs ellentétpárja („Ha azt mondjuk": 
6.8.10. v.). Így csonkán is elegendő a gondolatmenet befejezésé-
hez. Megismétli más szavakkal a 8. verset, hogy még egyszer 
hangsúlyt tegyen a szakasz nyilván legfőbb tételére. A „vétkez-
tünk" igealakja a múltbeli cselekmény nyomán bekövetkezett ál-
lapotot jelzi: vétkesek vagyunk. Bűneink tagadásával Istent „ha-
zuggá" tesszük. Ez Isten meghazudtolását jelenti, mivel ő bűnö-
söknek mond bennünket. De mélyebb értelme is van. A „hazug" 
szó a „hazugság" jánosi fogalmához kapcsolódik, mely az isteni 
valóság tagadását jelenti (lásd 1,6 magyarázatánál). János min-
dig, itt is a végső kérdésre vezet vissza mindent. Keresztyén 
ember részéről a bűntudat és bűnvallás hiánya — az „igazság-
nak", Isten önmagát feltáró lényének tagadása. Hasonlót jelent: 
„igéje nincs bennünk". Istennek Jézus Krisztus által elmondott 
szava hiányzik az ilyen keresztyén lelkéből és életéből. 

Visszatekintve a szakaszra (5—10. v.), elhibázottnak kell tar-
tanunk azt a véleményt, hogy a kumráni zsidó közösség hagyo-
mánya jelentkezik benne (W. Nauck). A felhozható párhuzamo-
kat megerőtleníti az a tény, hogy a bűnvallás gyakorlata az Ószö-
vetségben és a zsidóságban általánosan szerepel. A kumráni kö-
zösségbe történt felvételkor elhangzott ugyan bűnvalló imádság, 
de ez is ószövetségi emlékeket tükröz. Hatására jellemző komo-
lyabb nyommal nem találkozunk János most olvasott soraiban. 

Megfontolandó azonban az említett kutató másik következte-
tése, mellyel szálakat húz meg a szakaszból az őskeresztyén ke-
resztelési hagyományhoz. János első levele a keresztséget sehol 
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nem említi, de többször feltételezi (H. Windisch). Elgondolkoztató 
az egyik kutató feltevése a levél „liturgikus irányvételéről" (O. 
Cullmann). A „vallani" szónak már megfigyelt ünnepélyes, litur-
gikus csengése hasonlóra figyelmeztet. Mindezek ellenére nem 
tar that juk a szakaszt — és az egész levelet — „a keresztséghez 
való visszatérésre" biztatásnak (Nauck). Nem korlátozhatjuk a 
bűnvallásra intő szavait liturgikus istentiszteleti használatra. J á -
nos a mindennapok hitbeli gyakorlatát akarja elérni a bűnök 
megvallásával, a bűnbocsánat elfogadásával és a bűnök elhagyá-
sával, de ezen a lelkipásztori tanácsán halványan átvilágít a ke-
resztségre emlékeztetés s az istentiszteleti összejövetelre utalás. 

Ezzel János ismét hallatlanul újat mond az Üjszövetségben. „A 
levél az egyház történetében első alkalommal fej t i ki tételsze-
rűen a simul justus, simul peccator (egyszerre igaz, egyszerre bű-
nös) témáját. Vagy másként: a keresztyén ember életében a na-
ponkénti bűnbocsánat szükségességét" (E. Käsemann). Az őske-
resztyénség számára a bűnbocsánat Krisztus halálában megtör-
tént és ezt a keresztség egyszeri eseménye közvetítette. János 
hangsúlyozza itt először: a keresztyén ember életéhez állandóan 
hozzátartozó hitbeli feladat, hogy vétkeit megvallja Istennek, ve-
gye Istentől a bocsánatot és bűnei leküzdéséhez az erőt, Jézus 
Krisztus halálának bűnbocsátó és bűntől tisztító hatása által. 

1,5—10 magyarázatának összefoglalása 

Jézusnak Istenről mondott tanítását a levélíró saját és az olva-
sók jelenének gondolatvilágában fogalmazza meg. Isten: világos-
ság, ez az ő isteni mivoltát, tökéletes szentségét és jóságát, min-
den rossznak, bűnnek, látszatnak, a halálnak ellentétét jelenti, 
ahogyan Isten való lénye feltárult Jézus Krisztusban. Mai nyel-
ven „az Isten világosság" így hangzanék: Isten — Isten! Vele kö-
zösségben lenni hivő életet kíván. Ennek jellemzője egyrészt a jó 
cselekvése, a bűn kerülése, másrészt a meg nem szűnő bűnbánat. 
Így kerülnek a keresztyén emberek egymással is igazán közös-
ségbe, s veszik Krisztus halálának áldásaként naponta a bűnbo-
csánatot és bűneikkel való küzdelemhez az er;őt. Isten így lesz 
igazán Isten a bűneitől szabadulni igyekvő és mégis maradan-
dóan bűnös ember életében: ő adja a megtisztulást a bűnbocsá-
natban és egyes bűnöktől való szabadulásban. 
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Krisztus műve 

2,1—2 

(1) Gyermekeim, ezeket írom nektek, hogy ne vétkezzetek. 
Ha pedig valaki vétkezik, Szószólónk van az Atyánál, Jézus 
Krisztus, az Igaz. (2) Ö a vétkeink eltörlése, de nemcsak a mie-
inké, hanem az egész világ (vétkei)-é is. 

(1) „Gyermekeim" — az eredetiben még kicsinyítő jelzővel is 
ellátott szó. Ebben a formában csak János használja az Újszövet-
ségben. Jézus így szólítja meg János evangéliumában a tanít-
ványait. A levélben ismételten ezzel teremt közvetlen, meleg kap-
csolatot az író az olvasóival. Az egyház tanítójának megszólítása 
ez a gyülekezet tagjaihoz, de a lelkipásztori tekintélynél erőseb-
ben érződik benne a gyengéd szeretet és a felelősség. 

„ezeket írom nektek, hogy ne vétkezzetek". Szükségesnek tar t ja 
a levélíró annak hangsúlyozását, hogy a keresztyén ember vét-
kezésének előbb megállapított tényéből és Isten meg nem szűnő 
megbocsátásából nem következhet könnyelműség, a bűnök köny-
nyedén vétele a keresztyén életben. Az előző szakasz ellentétek-
kel dolgozó érvelésének nem lehet olyan gondolati folytatása az 
olvasók lelkében, hogy nem fontos a bűnöktől való szabadulás. 
Felszólításával azonban az író ú jabb félreértés lehetőségét is meg-
nyitotta. mintha a bűnök legyőzésére, a vétkek elhagyására tör-
ténő felhívás lenne az utolsó szó ebben a kérdésben. Ezért nyom-
ban hozzáfűzi: „Ha pedig valaki vétkezik ..." János nem tart ja 
természetesnek a bűnöket a keresztyén ember életében, össze-
egyeztethetetlen az Istennel és egymással való közösséggel. Ugyan-
akkor nem esik képzelgésbe, s nem akarja belehajszolni a ke-
resztyéneket a teljes kétségbeesésig fokozódható bűntudatba, nem 
állítja őket teljesíthetetlen erkölcsi követelés elé. Ezért újra meg-
mondja — de most Krisztus művét állítva előtérbe — a végső vá-
laszt a keresztyén ember és a bűn kérdésében: a bűnbocsánat vi-
gasztalását. Ebben a két versben immár félreérthetetlenül a csúcs-
ra viszi az előző szakasz gondolatmenetét a bűn problémájáról. 
Olyan tetőre ér, ahol már nemcsak a Krisztusban hivő ember vét-
keinek megoldása jelenik meg előtte, hanem kitágul a látóhatár 
és feltűnik az egész emberiség megváltása. 
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„... Szószólónk van az Atyánál". Ószövetségi és késői-zsidó hát-
tér húzódik meg e kijelentés mögött. Az Ószövetségben számos 
közbenjáró, szószóló fordul emberek érdekében Istenhez. Ábra-
hám, Mózes, Sámuel, Ámos, Jeremiás közbenjárnak az Istennél 
másokért, akik vétkeztek vagy bajban vannak, egyesekért és az 
egész népért . Az Ószövetség késői rétegében angyalok is szere-
pelnek, akik Isten mennyei udvartartásában a vádoló sátánnal 
szemben védik a földön élő hivőt, vagy melléje állnak tanáccsal, 
segítséggel. Tanulságos képet fest erről Jób könyve (1,6—12; 
16,19—22; 5,1; 33,23—24), Zakariás könyve (1,12; 3,1—10). Az Új-
szövetségben ez a feladat kizárólag Jézusé: a mennybe távozott 
Krisztus Isten színe előtt esedezik a földön élő hivők javára bo-
csánatért és segítségért (R 8,34. Zsid 4,14—16; 9,24). Ez a gon-
dolat folytatódik János levelében, de hiányzik körüle minden 
mitikus jellegű vonás, Isten mennyei t rónjának és az ott folyó 
eljárásnak elképzelt képe. 

A hagyományos keresztyén fogalmat János levele új szóval fe-
jezi ki, amelyet csak a jánosi teológia ismer az Űjszövetségben. 
A paraklétosz szót már János evangéliuma használja, de ott a 
Szentlélek elnevezése, aki a Jézus halála után a földön élő tanít-
ványokat emlékezteti Krisztus szavaira és erőt ad nekik Krisztus 
hirdetéséhez (14,16; 15,26; 16,7). A szó megközelítően helyes for -
dítása az evangéliumban: „Segítő". (A különböző magyar fordí-
tásokban használt „Vigasztaló", „Szószóló", „Pártfogó" nem fe-
jezi ki helyesen János evangéliumában az értelmét. Ε szavaknál 
tartalmilag jobb, az eredeti jelentésnek megfelelőbb a „Segítő", 
ha azt mély értelmében vesszük.) 

János első levele ugyanezt a görög szót Krisztusra alkalmaz-
za, és Istennél végzett mai szószóló, közbenjáró szolgálatára utal 
vele. A görög szót a levélben a képzet tartalma szerint máskép-
pen kell fordítanunk: „Szószóló". A görög szó tehát más sze-
mélyre vonatkozik és más feladatot jelöl a levélben, mint János 
evangéliumában. A levélíró alkalmasnak találta a jánosi gondol-
kozás különleges szavát, hogy más összefüggésben más tartalmat 
fejezzen ki vele. (A szó a jánosi iratokon kívül nem fordul elő az 
Űjszövetségben.) 

A görög szó eredetileg „támogatásul odahívott" személyt je-
lent. Kevés helyen fordul elő a keresztyénség előtti és kívüli iro-
dalomban. A világi görögben egyre inkább jogi jellegű képzetté 
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lesz, és a bíróság előtt más ügyét képviselő személyt jelöli. Hasz-
nálatos általános értelme: „más javára fellépő" személy, közve-
títő, szószóló, segítő. Mint idegen szó átment a késői-zsidóság 
nyelvhasználatába, „szószóló", „védő" tartalmi jelentéssel. Az el-
görögösödött zsidó Philo, Jézus kortársa, a bűnösért Istennél köz-
benjárókról mondja, bár ezt a tevékenységet ő elszellemiesítve s 
ugyanakkor megszemélyesítve Isten megbocsátó jóságának, az 
ősök kegyes imádságának és a bűnös megtérésének tulajdonítja. 
Az Újszövetséget közvetlenül megelőző és kísérő zsidó gondol-
kozásban tehát a „paraklétosz" már abban az értelemben szerepel, 
ahogyan azt János első levele Jézusra alkalmazza. A levélíró ma-
gát a szót közvetlenül János evangéliumából vehette, s írása köz-
ben azért tudta felhasználni, mert nem a János evangéliumában 
található, hanem régebbi zsidó jelentéstartalmát vette figyelembe, 
ami megfelel az ószövetségi és őskeresztyén gondolatnak. 

Ismét egy adalék, hogy a levélíró János evangéliumának nagy 
fogalmait néha nem eredeti jánosi mélységükben, különleges je-
lentésükben ragadja meg. Ott ugyanis a „paraklétosz" az isteni 
„Segítőt" jelentette, akit Krisztus küld a tanítványoknak Isten-
től, hogy folytassa Jézus munkáját, bizonyossá tegye őket Isten 
kinyilatkoztatásáról, és legyen a Krisztusról szóló igehirdetés bel-
ső ereje. 

Nem lehet megállapítani, hogy János evangéliuma a képzetet a 
gnosztikus gondolkodásból vette-e. Említésre méltó, hogy a „pa-
raklétosz" a gnosztikus gondolatvilágban mitikus alak, akit az 
istenség a mennyei világból a földre küldött a hivők támaszául, 
..segítőnek". Ez a gondolat találkozik az ószövetségi segítő angyal 
szerepével. Amennyiben János evangéliumában a szó és a képzet 
gnosztikus eredetű, az evangélium írója a mitologikus háttér el-
hagyásával felhasználta a Szentlélek jellegzetesen keresztyén ér-
telmezésű működésének megjelölésére. Lényeges számunkra an-
nak meglátása, hogy a jánosi területen a szó két különböző, bár 
egymással érintkező jelentésével találkozunk: János evangéliuma 
a ..segítő" Szentlelket, a levél a „szószóló" Krisztust mondja 
..paraklétosznak". 

Szószólónk az Atyánál „Jézus Krisztus, az Igaz". János hagyo-
mányos keresztyén gondolatot használ fel, mely Krisztus halálá-
val kapcsolatban ismételten előfordul az Újszövetségben: az igaz 
a nem igazakért halt meg (1 Ρ 3,18. R 3,10; 5, 7—8). Az Öszövet-

61 



ség azt az embert nevezi „igaznak", aki Isten akaratát megcse-
lekszi. A késői-zsidóságban ezért lett a messiás megjelölésévé a 
szó. A Cselekedetek Könyve ismételten nevezi Jézust egyszerűen 
így: az Igaz (3.14: 7,52; 22,14). Jézus Krisztus „igaz", mert Isten 
akaratának teljes értelemben vett teljesítője volt. Ez adja meg 
súlyát az Istennél közbenjáró kérésének. A földön járt Jézusra 
vonatkozik „igaz" voltának megállapítása. Az „igaz" a szövegben 
mégis a megdicsőült Krisztus jelzője, hiszen a földi és a mennyei 
Krisztus azonos. 

(2) „ö a vétkeink eltörlése." Ismét csak Jánosnál, ebben a 
levélben fordul elő a szó: „eltörlés", melyet megszokottan „engesz-
telésnek" fordítanak. Ez a fordítás azonban óhatatlanul abba az 
irányba viszi az olvasó gondolatát, hogy Jézus a haragvó Istent 
kiengesztelte bűneinkért, megbékítette —, ami pedig nem felei 
meg a görög szó jelentésének. Az eredeti szó jelentésbővülésen 
ment át. Először olyan cselekményt jelölt, amellyel az ember az 
istenséget kegyelmessé teszi, ma jd a bűnnek mint Isten elleni 
véteknek eltörlését jelentette. A görög névszónak megfelelő héber 
ige gyökérszava azt jelenti: befedni és eltörölni. Ebben az érte-
lemben használja az Ószövetség görög fordítása, főleg az Isten-
nek bemutatott áldozatok hatása megjelölésére (3 Móz 17, 11). Is-
ten a kiontott vért rendelte az Ószövetség szerint a vétkeket el-
törlő eszköznek, mer t a vér hordozza a lelket és az életet. Az ál-
dozati vér nem az ember ajándéka Istennek, hanem Isten meg-
bocsátó akaratának megnyilvánulása, hogy eltávolítsa a bűnt ma-
ga elől s utat nyisson a bocsánatának. Ettől a kultikus vonatko-
zásától függetlenül is kifejezi az Ószövetség a szóval Isten népe 
bűnének elvételét (És 27,9). Az Ószövetség nyelvhasználatában a 
szóban forgó fogalom tehát nem a haragvó Isten kibékítését fog-
lalja magában, hanem a bűn Istennel szemben való vétkességének 
megszüntetését, sőt alkalomadtán magát Isten bocsánatát (a gö-
rög Ószövetségben Zsolt 129,4; a magyar fordításban 130,4). 

Az ószövetségi jelentéstartalmat hordozza János levelében is a 
szó. Ezért az „engesztelés" fordítás helyett — amely magyar szó 
az eredeti fogalom egyik régi vonását tartalmazza, de nem az 
idevágót — inkább kínálkozik a vétkek „eltörlésének" ószövet-
ségi képzete. Nem azt jelenti, hogy elkövetett bűneink meg nem 
történtté lesznek, hanem az Isten ellen való vétkességük távolít-
tatik el. A cselekvés alanya János levelében itt Jézus Krisztus, 
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másutt az Isten (4,10). De nem arról szól János, hogy Jézus ha-
lála változást idézett elő Istenben, és a haragvó Istent irgalmasra 
hangolta. Jézus cselekvésének nem Isten a tárgya, hanem a bűn. 
Nem Istent teszi mássá a bűnös emberrel szemben, hanem a bű-
neinket veszi el Isten előtt. Istent nem kellett „kibékítenie", hi-
szen Jézus egész küldetése Isten szeretetén alapszik (F. Büchsel). 

A levél különben itt nem csupán Jézus halálára céloz, hanem 
Krisztus egész művére. Erre mutat, hogy az előző versben már a 
feltámadt, megdicsőült Krisztus szolgálatáról szól. A mondat a 
jelenre vonatkozik: Krisztus egész élete, halála és folytatódó köz-
benjárása Istennél, arra szolgál, hogy bűneink Isten előtti vét-
kessége megszűnjék. Nem Istennek, nekünk van szükségünk arra, 
hogy erről ismételten tudomást szerezzünk. Ezért hangsúlyozza a 
levél, hogy Krisztus műve bűneink Isten elleni vétek voltának 
eltörlését jelenti a jelenben. 

Krisztus művében különös jelentősége van halálának. A levél-
író Jézus halálának bűnöket eltörlő hatását nem az ószövetségi 
áldozatok szerepéhez hasonlítja. Krisztus halála mint az ószö-
vetségi áldozatok folytatása és beteljesítése előfordul az Üjszövet-
ségben, de Jánosnál nem lép előtérbe. A levél szava mögött in-
kább a második-ésaiási szemlélet rejlik: a helyettesítő szenvedés. 
Az igazak helyettesítő szenvedésének és halálának gondolatát a 
késői-zsidó teológia tovább fejlesztette. Krisztus helyettünk szen-
vedett, s ezzel vette el bűneinket (J 1,29). 

Ha a keresztyén ember vétkezik — és mikor nem vétkeznék! 
—, gondoljon Jézus Krisztus megváltó művére, hogy bizonyossá 
legyen: Isten előtt jelenének bűnei is el vannak törölve Krisztus 
által —, ez János szavainak értelme. 

„... de nemcsak a mieinké, hanem az egész világ (vétkei)-é is". 
A „világ" fogalom újszövetségi története Jánosnál ér a tetőpont-
ra. A jánosi iratok teológiai gondolkozásának középpontjában 
szerepel. Ez az Újszövetség egyetlen más iratában sincs így. János 
világ-fogalmát hihetetlen feszültség jellemzi. A „világ" szó Já -
nosnál nem egyszerűen az Isten által szeretett bűnös emberisé-
get, az egész bukott teremtettséget jelzi, hanem — a gnosztikus 
dualizmusnak megfelelően — egyúttal az istenellenes lét meg-
jelölése: a metafizikus értelemben vett jánosi „sötétség", „hazug-
ság", „halál" hordozója. Istennek és a „világnak" ez a teljes 
szembeállítása már a görög filozófiában megkezdődött, majd a 

63 



zsidó apokaliptikában hatalmasodott el, mely felvette magába 
az iráni vallási dualizmus idegen elemét. De az a rendkívüli J á -
nosnál, hogy alapelvileg pesszimista világszemlélete ellenére ép-
pen ő mondja ki az Űjszövetségben a legnagyobb szót a világról: 
ezt a világot szerette Isten, ennek a világnak vétkeit törölte el 
Jézus műve. Jánosnál a „világ" legszélsőbb negatív szemléletével 
egybefonódik a világ legmagasabb újszövetségi értékelése Isten 
szeretete és Krisztus cselekvése révén. 

Nézzük most az egész verset! Lám, Krisztus élete, halála, foly-
tatódó megváltói szolgálata nemcsak a keresztyének vétkeit fedi 
be Isten előtt, hanem átfogja bűntörlő hatásával az egész embe-
riséget, a mindenkori jelenben. János evangéliumában is meg-
szólal ugyanez a látás több alkalommal. Krisztus a „világ meg-
váltója" (J 4,42). Ha belegondolunk, hogy János a „világot" — 
noha vallotta teremtettségét — az Isten-nélküliség állapotában 
szemléli, ezen a sötét háttéren nő meg pozitív kijelentésének mér-
hetetlenül erős fénye: Isten szeretete, Krisztus műve nem csupán 
a hívőket illeti, hanem az egész embervilágot. 

Figyeljük meg a mondatban a hirtelen, váratlan tágítást. A le-
vélíró az összefüggés szerint a keresztyén emberek vétkezésének 
kérdését tárgyalja, s amikor ennek végső megoldását adja, ez a 
szóban forgó téma belső logikájánál fogva is a hivő emberek vét-
keire vonatkozik. De itt nem tud pontot tenni. A témát kitágító 
gondolat tör be, mert lehetetlen Jézus Krisztus művét úgy em-
líteni, hogy leszűkített maradjon, még ha a tárgy kifejtése ezt 
vonná is maga után. „Nemcsak a mieinké, hanem az egész világ 
(vékei)-é is" — ez a közbevetett megjegyzés olyan ablakot nyit 
meg, melynek távlata nélkül nem lehet belső keresztyén témáról 
sem szólni. A személyes, befelé forduló gyülekezeti témát, a lel-
kipásztori beszélgetést meglepetésszerűen áttöri — teológiai ok-
ból! — az „egész világra" gondolás. 

A két versben az őskeresztyén gondolatok és a jánosi elem 
összeszövődése figyelhető meg. A „Szószóló", az „eltörlés" („en-
gesztelés") János fogalmai, amelyek tartályába hagyományos ke-
resztyén mondanivaló kerül. Ez a kettősség adja jellegzetességét. 
Mivel a tartalom nem sajátosan jánosi, azért értelmezésében ezt 
a körülményt figyelembe kell vennünk. Különösen is a „Szószóló", 
az Istennél közbenjáró Krisztus alakja szokatlan János világában, 
mert az ő gondolatkörében nincs helye ilyen mennyei képnek 
Krisztus szerepéről. Ügy tekinthetjük, mint segítő gondolatot an-
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nak kifejezéséhez, hogy Krisztus megváltó, a bűnt Isten előtt el-
törlő műve a mában érvényes, 

2,1—2 magyarázatának összefoglalása 

Az előző szakasz megrajzolta a hivő ember kettős helyzetét: az 
Istennel való közösséggel összeférhetetlen a bűn cselekvése; de 
nem lehet keresztyén élet bűnbánat nélkül, mely szüntelenül ve-
szi Isten bocsánatát és bűnöktől tisztogató erejét. Ebből a hely-
zetből két személyes, lelkipásztori tanács következik i t t : biztatást 
kapunk bűneink leküzdésére, de ugyanakkor vigasztalást merít-
hetünk vétkeink közepette Krisztusnak a keresztyén ember jele-
nébe nyúló, Isten előtt vétkeinket eltörlő megváltó szolgálatából. 
Krisztus bűnbocsánatot adó műve a hivők körén túl az egész 
embervilágot átfogja. 

K I T E K I N T É S 

Istenről — mitológiai nyelv nélkül? 

Az utolsó évtizedekben, fokozódó hevességgel folyik a vita a 
külföldi teológiai és egyházi berkekben: hogyan lehet egyáltalán 
Istenről beszélnünk? Az éles eszmecsere mögött többek között az 
a felismerés húzódik, hogy a keresztyén gondolkozásban és be-
szédben olykor mitikus jellegű képek jelennek meg az Istenről. 
János levelének most olvasott szakasza nyomán például előfordul, 
hogy hivő emberek a szószóló Krisztusról olvasott igét mindjárt 
szemléletesen képzelik el, mennyei trón alakjában, ahol Isten a 
régi királyok módján hallgatja a mellette álló pártfogónk kéré-
seit. Azzal is találkozunk néha, hogy hivők Krisztus bűntörlő 
szolgálatát úgy jelenítik meg lelki szemük előtt, mintha a meg-
feszített Krisztus kiömlő vére ráhullana egy láthatatlan oltárra 
a mennyben, Isten lába előtt, hasonlóan az áldozati vérhez az 
ószövetségi oltárokon és általában az ókor vallásos világában. 
S fenyeget a veszély, hogy ezeket az elképzeléseket mintegy fény-
képfelvételnek veszik a mennyről. Ha ilyesféle képek a Szentírás 
nyomán halványan vagy erősebben vetülnek lelkünkben biblia-
olvasáskor, igehallgatáskor —, ez így mitológiai jellegű gondo-
latnak látszik. 
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Lehet ezen segíteni? Két út kínálkozik. Az egyik: Istenről való 
kijelentéseinket és gondolatainkat próbáljuk megtisztítani — 
amennyire lehet — az antropomorf, az emberszabású elképzelé-
sektől. Ez teljes mértékben nem sikerülhet, mert az Istenről csak 
emberi módon tudunk gondolkodni és beszélni. Ha kimondom: 
Isten szeret, haragszik, szól, megbocsá t . . . — már pedig ezek a 
keresztyén hit alapvető bizonyosságához tartoznak —, máris em-
berszerűen rajzoltam az Istent, mer t emberek közötti kapcsolat-
ból ismert történésekkel jellemeztem. Ezzel azonban nem tettem 
mást, mint dadogó emberi nyelven kifejezni próbáltam, amilyen-
nek az Isten megmutatta magát nekem, megtapasztaltatta magát 
velem. 

Bár így emberi fogalmaink köréből teljesen kilépni soha nem 
tudunk, mégis van értelme annak a vállalkozásnak, hogy Istenről 
megpróbálunk beszélni nem-mitikus nyelven. Ennek érdekében 
a modern teológiában jelentős szellemi erőfeszítés történik. Új-
szerűen hangzó megállapítások születnek Istenről, melyeket el-
fogadhat a modern gondolkozású keresztyén hivő, ha a Szentírás 
Istenről szóló mondanivalóját helyesen szólaltatják meg, de ki-
emelik az ókori mitikus világképből. Feszítő, fontos kérdése az 
egyháznak: mennyit és mit mondhatunk becsületesen a modern 
korban Istenről? 

A másik út: nyugodtan használjuk a bibliai nyelvet és képze-
teket Istenről, de közben tudjuk, hogy ezek csak képek, jelek, tá-
voli homályos tükörcserepek róla. Csupán sejtetik a valóságot 
Istenről, de nem mutat ják közvetlenül (1 Κ 13, 9—12). Az előző 
út inkább a teológusoké és a filozófiailag is gondolkodó hívőké. 
Ez a másik út viszont a legegyszerűbb keresztyén hivőé is lehet. 
A most olvasott levélbeli kis szakasz láttán is próbát tehetünk 
e második út gyakorlati megvalósításával. Miközben olvasunk az 
Atyánál közbenjáró Krisztusról, nem tekintjük ezeket a szavakat 
távcsőnek, amellyel bekukkanthatunk a mennybe, hiszen ez kü-
lönben sem a kék ég „mögött" rejtőzik. Ha valóságosan vennénk 
a leírás képtartalmát, csak költött mesét, azaz mítoszt kapnánk. 
Vegyük egyszerűen az itt olvasottaknak a jelentését: Isten meg-
bocsát nekünk napról napra Jézus Krisztus mában is folytatódó 
megváltó szolgálata által. Krisztus művének aktualitása rejlik ε 
jánosi szavak mélyén. Ezt ragadjuk meg, ezt visszük magunkkal, 
ez tölt el örömmel, megnyugvással és biztató erővel. 
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Ha valaki csak azt veszi figyelembe, hogy Istenről beszélni 
emberi nyelven lehetetlen — láthatatlan, transzcendens valóság-
ról a földi valóságok képzeteivel —, valóban el kell hallgatnia 
Istenről. De — és ez az egyetlen alapja, lehetősége az Istenről 
való beszédnek — ő szólt. Szavát hordozza az a történet, amely 
végighúzódik a Szentíráson, s betetőződik Krisztussal. Ma is szól 
hozzánk mindabban, amit hallunk a Bibliában s a Szentíráson 
alapuló igehirdetésben. Emberi módon, emberi gondolatok, fogal-
mak, sőt ókori képzetek segítségével beszél önmagáról. Ezért ért-
het jük meg. Igaz, hogy éppen ezért félre is érthetjük. De ez a 
tény felhatalmaz, hogy emberivé vált szava nyomán mi is mer-
jünk szólni és gondolkozni róla, hinni benne. 

Amint egy kis bogárnak nincs igazi felfogóképessége az em-
berről, nekünk is hiányoznak szükségképpen az „érzékszerveink" 
Isten megragadására és leírására, az ő isteni mivoltában és isteni 
módján. Ezért mutatja meg magát hozzánk lehajló gyengédség-
gel és megértéssel — emberi módon. Másként nem ismerhetnénk 
meg. Küzdjünk csak tovább fáradhatatlanul az emberszerűség 
burkával, amely rajta van Istenen az egész Szentírásban. János 
első levelében is az emberi nyelv, korához kötött gondolkozás, 
sokféle eredetű képzet állít megoldandó feladat elé, hogy keres-
sük és megtaláljuk benne Isten szavát önmagáról. 

Isten megismerése és akaratának teljesítése 

2,3—6 

(3) Erről tudjuk, hogy megismertük őt, ha parancsait megtart-
juk. (4) Aki azt mondja: megismertem őt, de a parancsait nem 
tartja meg, hazug, s nincs benne az igazság; (5) ha pedig valaki 
megtartja az ő igéjét, abban az Isten szeretete valóban teljességre 
jutott. Erről tudjuk, hogy őbenne vagyunk. (6) Aki azt mondja, 
hogy őbenne marad, neki is úgy kell járnia, amint 6 járt. 

(3) János iratainak újabb központi fogalmához érkeztünk el: 
„megismerni". János evangéliumában és első levelében jóval na-
gyobb szerepet játszik, mint az Újszövetségben bárhol. Hétköz-
napi értelemben vett használatával is találkozunk. Mindjárt i t t : 
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„Erről tudjuk". Ettől az általános jelentéstől eltekintve a 
szó Jánosnál az Istenhez, Jézushoz való viszonyt jelöli meg, még-
pedig mint olyan személyes közösséget, amelyben a megismerő-
nek egész létét meghatározza a másik, a megismert fél, az Isten. 
Nem értelmi vagy elméleti megismerésről van szó, de nem is 
misztikus élményről. Isten megismerése János szerint szeretetének 
megismerését jelenti nem racionális, gondolati úton, nem is belső 
szemlélődés, Isten lényével való közvetlen kapcsolat révén, ha-
nem Jézus történetének megismerése által, az igehirdetés hall-
gatásában. Isten megismerése e szerint Isten Jézusban megmu-
tatott szeretetének elfogadásával és parancsainak megtartásával 
azonos, melyek foglalata a szeretet. 

Ez a jellegzetes jánosi „megismerni" az ószövetségi fogalom 
örököse, mely az érintkezés, a tapasztalatok ú t ján történő megis-
merést jelenti, s egyúttal az elismerést is magában foglalja. 
Ugyanakkor hellénisztikus, gnosztikus szóhasználat is alakította 
az ige jelentését Jánosnál. Űgy használja a szót, hogy közben a 
gnosztikus értelmével szembefordul. Az istenismeret a gnosztiku-
soknál belső megvilágosodás ajándéka, eksztatikus vagy misztikus 
látás, Jánosnál ellenben mindig a Krisztus-eseményhez, tehát tör-
ténethez kapcsolódik. Négy motívum szövődik össze benne: a hit, 
az engedelmesség, a szeretet és a tan. Ezek mindegyike ellentét-
ben van az Isten megismerésének gnosztikus felfogásával. János 
tudatos elhatárolásának lehet a következménye, hogy a szót fő-
névi formájában — gnózis, ismeret, mely minden gnosztikus ke-
gyesség célja volt a keresztyénségen kívül és belül — soha nem 
használja. 

A vers másik jellegzetes szava: „parancs". A görög szót az 
ószövetségi törvény egyes rendelkezéseire használta a Szeptua-
ginta (világos a törvény és a parancsolatok megkülönböztetése 
2 Móz 24.12-ben). Ebben az értelemben használja az első három 
evangélium a tízparancsolatra, melyet Jézus két nagy parancso-
latban — az Isten és az emberek szeretetében — foglalt össze, 
valamint a mózesi törvény más rendelkezéseire. János evangéliu-
mában ez a szóhasználat eltűnik. Istennel kapcsolatban a szó ab-
ban az összefüggésben kerül elő. hogy Jézus megtartja „Atyja 
parancsait"', tehát teljesíti Isten neki adott megbízatását. A tanít-
ványokra vonatkozóan mindig Jézus parancsairól szól János 
evangéliuma. ..Parancsait megtartani" egyet jelent ..igéjét meg-
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tartani" szókapcsolattal. Jézus parancsait nem részletezi János 
evangéliuma, mert nem egyes utasításokat ért raj ta , hanem Jézus 
tanításából, tetteiből megnyilvánuló útmutatást a tanítványok éle-
tére. cselekvésére, magatartására vonatkozóan. Még a háttérben 
sem húzódik meg a tízparancsolatra való célzás. Jézus „paran-
csai" az egyetlen ..parancs" kisugárzását jelentik a mindennapi 
életben, anélkül, hogy közelebbről meghatározott egyes rendel-
kezések lennének. Ez az egyetlen parancs, amelyben minden más 
parancs összegeződik: az egymás iránt való szeretet, mégpedig a 
Jézus szeretetével összefüggésben. Jézus tanítványait hordozó 
szeretete élteti és szabja meg a tanítványok egymás iránti szere-
tetét. amely egyben Jézus iránti szeretetük ismertetőjele is. Az 
első három evangélium ún. kettős parancsolatával (Mk 12,28—31) 
feltűnik a párhuzam, de Isten és a felebarát helyett Jézus és egy-
más lesz a szeretet tárgya János evangéliumában. 

János levelei bizonyos eltérést mutatnak ettől. Nem Jézus, ha-
nem „Isten parancsairól" szólnak, melyek a hivő ember életét 
szabályozzák. A megjelölés itt sem a tízparancsolatra utal. Az 
..Atyától vett parancs" általánosságban vonatkozik az „igazság-
ban való járásra", tehát az Isten kinyilatkoztatásának megfelelő 
hitre és életre (2 J 4), igéjének megtartására (2, 4—5). Összege-
ződik a Krisztus-hitben és egymás szeretetében (3,23). „Az ő pa-
rancsai": Istennek a Jézus Krisztusban megmutatott akarata a 
keresztyén ember életében, anélkül, hogy a levél az ószövetségi 
törvényhez, a tízparancsolathoz kapcsolná. Egyetlen tartalmuk és 
mértékük: a szeretet. Az ószövetségi tételes törvényt az Újszövet-
ségben véglegesen és teljesen Jánosnál váltja fel az Istennek nem 
betűkbe rögzített akarata, amely lényegében a szeretet élése, a 
Krisztus-hithez kapcsolt szeretet gyakorlása. Az ószövetségi tör-
vénynek is a szeretet volt végső értelme, de ezt különböző ren-
delkezésekkel szabályozta. Krisztus a törvény vége — hirdette 
Pál. János látóhatáráról pedig már egészen el is tűnt a törvény. 

A magyar bibliafordítások a „parancsolat" szót használják Já -
nos evangéliumában és leveleiben is. Ettől eltértem, és a fordítás-
ban a „parancs" szót használom. A magyar „parancsolat" egy-
részt csupán a „parancs" szavunk régies alakja, másrészt a tíz-
parancsolat valamely pontjára vonatkozik. János irataiban vi-
szont a görög szó nem a tízparancsolatra céloz, amit a fordítással 
is világossá kell tennünk. Ezt lehetővé teszi a magyar „parancs", 
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mert ennek nyelvünkben nemcsak egyszeri, alkalmi rendelkezé-
sekre használatos jelentése van, hanem általánosabb jelentésvál-
tozata is: „valamely követelmény". (A magyar nyelv értelmező 
szótárában jellegzetes Ady-sorokat olvasunk példaként: „Mert 
Isten, az Élet igazsága, parancsa ez: mindenki éljen".) A magyar 
parancs szónak ez a második jelentése alkalmas arra, hogy kife-
jezzük vele, amit a szó Jánosnál mond: egész életfolytatásunkat 
átfogó és állandóan meghatározó parancsról, illetve parancsokról 
van szó. 

A levél sajátossága, hogy a „parancs" és a „parancsok" egyes, 
illetve többes számú alak mindig együtt jár. Vagy olyan formá-
ban, hogy az egyes számú használatot követi a többes számú 
használat. Legtöbbször azonban fordítva: előbb jön a többes szá-
mú, később az egyes számú alak. Ez a jelenség is arra mutat, 
hogy Istennek életünkre vonatkozó parancsai és a szeretet pa-
rancsa egybeesik (2 J 5—6). 

A levélben a parancsok megtartása Isten szeretetének áram-
körében történik. Isten megmutatta irántunk való szeretetét Jézus 
Krisztusban, ezért szeressük őt. Iránta való szeretetünk pedig éle-
tünkre vonatkozó akaratának megtartásában, elsősorban a test-
vérszeretetben mutatkozik meg. A levelekben tehát nem Jézus 
irántunk való szeretete alapozza meg a mi szeretetünket, s nem 
lépnek Jézus parancsai az Isten parancsai helyére, mint János 
evangéliumában. Ugyanakkor az első levélben feltűnik Jézus éle-
tének jelentősége a keresztyén ember cselekvésére nézve, s eb-
ben benne van rejtetten Jézus tanítványai iránt tanúsított szere-
tetének útmutató példája is (2,6). Csak így, homályba veszően, 
közvetve találjuk meg a levélben János evangéliumának egyik 
legnagyobb horderejű felismerését, Jézus szavát: „szeressétek 
egymást, ahogyan szerettelek titeket" (13,34; 15,12). 

„Erről tudjuk, hogy megismertük őt, ha parancsait megtart-
juk." A „megismertük" görög megfelelőjének igealakja (perfek-
tum) a múltban történt cselekvés nyomán bekövetkezett állapot 
megjelölésére szolgál. Isten megismerése a hivő keresztyének éle-
tében megtörtént, és ennek hatása a jelenbe nyúlik — fejezi ki az 
ige. Isten végbement megismerésének tartós következményén, je-
lenbeli érvényességén van a hangsúly. Mégsem fordí that juk jelen 
idővel, mert akkor a történés múltbeli oldala sikkadna el. Pon-
tosabban a múlt idő és jelen idő együttes használatával fejezhet-
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nénk ki értelmét a magyarban: az Istent megismertük és ismer-
jük. Ezzel azonban már nem tükröznénk hűen az eredeti szöveg 
képét, amely egy szóval fejezi ki a cselekvést. Segít viszont a gö-
rög igealak értelmének megéreztetésében a „meg" igekötő, hiszen 
a magyar „megismertük" magában hordja a kettős jelentést: 
nemcsak ismertük valamikor, hanem megismertük, tehát ismer-
jük. 

(A perfektum igealak fordításánál a jánosi iratokban figye-
lembe kell vennünk, hogy az említett görög nyelvi szabály sémi 
nyelvi háttérrel bíró írónál, mint János, nem vihető keresztül 
következetesen. Annál inkább, mert a görög köznyelv, a koiné az 
általános szabályt egyébként is fellazította. Ezt már megfigyel-
tük 1,1-nél, ahol a perfektum igealak a szabálytól eltérően elbe-
szélő múltat jelöl.) 

Van ismertetőjele a keresztyén ember életében, hogy Istent 
megismerte és ismeri. Ez pedig az Isten mindennapi életünkre vo-
natkozó akaratának teljesítése. Nem részletezi a levél írója Isten 
erkölcsi rendelkezéseit. Mondata, mint láttuk, nem a tízparancso-
latra céloz. János levele úgy tesz nagyon erős hangsúlyt a keresz-
tyén ember jó cselekedeteire, hogy meghagyja a keresztyén em-
ber igazi szabadságát, melyet — mint a szakasz folytatásában 
lát juk — nem köt más, csak a szeretet. János úgy beszél Isten 
parancsairól a keresztyén életben, hogy árnyéka sem kísért a tör-
vénynek. A hit és cselekedet problémájával sem foglalkozik, 
amellyel Pál annyit küzdött. János számára a hitből vagy csele-
kedetekből való megigazulás problémája nem kérdés, annyira 
egybeforrt gondolkozásában a hit és a cselekvés. 

(4) „Aki azt mondja: megismertem őt, de a parancsait nem 
tartja meg, hazug, s nincs benne az igazság." Más szavakkal, de 
ugyanazt olvassuk ebben a versben, mint 1,6-ban: „Ha azt mond-
juk, hogy közösségben vagyunk vele, és a sötétségben járunk, ha-
zudunk, és nem cselekesszük az igazságot." Istent nem lehet el-
méletileg ismerni. Nem büszkélkedhetünk misztikus élményben 
nyert istenismerettel sem. Isten ismerete — az Istennel való kö-
zösség — életfolyamatot jelent, amely a Jézusról szóló ige hall-
gatásában, a Krisztusba vetett hitben és az Istennek való enge-
delmeskedésben, legfőképpen a szeretetben megy végbe. Isten 
parancsait a levél szerint nem megszövegezve kapjuk, hanem 
életünk menetében magunknak kell leolvasnunk Istennek Jézus-
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ban adott kinyilatkoztatásáról („az igazság"), a szeretet vezérlő 
csillaga nyomán. 

Ha valaki nem veszi komolyan a keresztyén élet erkölcsi kö-
vetelményét, nincs az Istennel kapcsolatban. Ezt jelenti, hogy „ha-
zug". Nem valót állít, amikor Istenre hivatkozik. De nemcsak 
hazugságról van szó az ilyen keresztyénnél. Istentől távol eső, 
vele ellentétes, őt tagadó helyzetben él (erre u ta l a „hazug" jánosi 
jelentése). Ugyanezt mondja a folytatás: „nincs benne az igaz-
ság". Szívében, életében valójában nincs ott az Isten, hiányzik 
életéből Isten kinyilatkoztatott valósága. Isten megismeréséhez, a 
vele való közösséghez hozzátartozik Isten akaratának, a szeretet-
nek vállalása. Ε nélkül nem létező ködkép az Istennel való kap-
csolat. János itt ú j ra nagyon mélyre hatol: életünknek Isten 
előtt való felelősségben élése és a szeretet gyakorlása nem csupán 
következménye Istenhez való viszonyunknak, amely ha elmarad, 
hiányos a keresztyénségünk. Gyökérre tapintóbb a megállapítása: 
ez a hiány áruló jellé válik arról, hogy nincs is Istennel kap-
csolatunk. 

Ebben a mondatban talán célzás is van az olvasók körében 
fenyegető tévtanításra. Így beszélhetett egy gnosztikus keresz-
tyén, akinek Isten megismerése csupán misztikus elmélyülés volt. 
János ezzel szemben egybekapcsolja az Istennel való bensőséges 
közösséget és a mindennapi élet becsületes folytatását, a szeretet 
gyakorlását. A „nincs benne az igazság" megállapításnak szintén 
van éle: a gnosztikusok abban a meggyőződésben éltek, hogy ők 
rendelkeznek az igazi istenismerettel. 

(5) „ha pedig valaki megtartja az ő igéjét, abban az Isten sze-
retete valóban teljességre jutott." Isten parancsait igéje adja 
elénk. Nem olyan értelemben, mintha Isten egyes utasításait ne-
vezné a levél az ő igéjének. Isten igéje — itt az őskeresztyén ha-
gyományos értelemben van róla szó — Istennek az a mondaniva-
lója, amit Jézus Krisztus jelent az embernek. Isten igéjének meg-
tartása odautal minket az egész Krisztus-eseményhez, hogy onnan 
olvassuk le Istennek az életünkre vonatkozó gyakorlati akaratát. 
Nem kapunk kész etikát. A szeretet alkalmazása az emberi élet 
legkülönbözőbb helyzeteire — ez a megvalósítandó feladat. 

Itt lép be a levélbe első alkalommal az „Isten szeretete". A 
„szeretet" bibliai görög szavának (agapé) rendkívül érdekes a 
története. A görög világban három szó szerepelt a szeretet meg-
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jelölésére. Közülük az erósz vitte a pálmát: ez jelentette vala-
milyen személy vagy tárgy szépségén, jóságán gyulladó szenve-
délyes, a másikat kívánó szeretetet. Ezzel a szóval jelölték nem-
csak a szerelmet, hanem az istenséghez vagy jó baráthoz fűző 
érzést is. A másik szó, a filia, a gondoskodó szeretetet foglalta 
magában. 

A harmadik, az agapé szó volt a legjelentéktelenebb (főleg igei 
formában található az antik görög iratokban). Semmit nem le-
hetett benne érezni az „erósz" hatalmából és varázsából, s alig 
valamit a „filia" melegségéből. Halványnak és ingadozónak mu-
tatkozott a jelentése, de ilyen vonásokat tartalmazott: valakit 
többre tartok másnál; valamit, például egy célt, más dolgok elé 
helyezek. Az agapé szabad elhatározásból választja szeretetének 
tárgyát. Az „erósz"-ban ellenben a tárgya iránt ébredt vágy dol-
gozik. Az erósz a másik személyben vagy dologban saját élet-
szomj úságának csillapítását keresi. Az agapé ajándékozó, tevé-
keny szeretet, amely a másiknak javára szolgál. Az agapé szava 
a lehajló szeretet értelmében is előfordul. Mégsem forrott ki ha-
tározott jelentéstartalma, a kultúrát és a filozófiát az erósz fog-
lalkoztatta. 

Ekkor jött az Ószövetség görög fordításának nagy tette, mely 
a héber Ószövetség szeretetfogalmának fordítására a másik két 
jelentősebb görög szóval szemben ezt a harmadikat, a legjelenték-
telenebbet töltötte meg a mély bibliai tartalommal. Joggal for-
dult feléje a választása, mert Isten szeretete Izrael iránt nem 
vágyból, hanem kiválasztó elhatározásból született, s Izrael sze-
retete Isten és a felebarát iránt nem mámoros érzés, hanem szol-
gáló tett. Ezeket a motívumokat éppen az agapé szó őrizte a gö-
rögben. Az agapé szürke görög szavát a Szeptuaginta, majd az 
Újszövetség tette az antik világban teljesen újfajta szeretet hor-
dozójává. Gazdag jelentéstartalma az egész Szentírás legnagyobb, 
legjelentősebb fogalmává teszi. És ez a szó világít felénk legerő-
sebb fénnyel a jánosi iratok betűrengetegéből. 

Nem vágunk elébe a sugárözönnek, ahogyan a „szeretet" jánosi 
értelme a levélből fokozódóan felragyog. Most elég annyit meg-
látnunk, hogy a szeretet Jánosnál isteni valóság, a „világosság", 
az „élet", az „igazság" fogalmával meghatározott isteni lét tarto-
zéka, sőt tartalma. Az újszövetségi szeretet elsősorban nem ér-
zés, hanem tett, noha az érzelmek nincsenek belőle kizárva. Já-
nosnál a szeretet létezési forma és tartalom: másokért élés. 
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Ebben a versben az „Isten szeretete" magában véve nem árul-
ja el, hogy Istennek i rántunk való szeretetéről, vagy fordítva a 
keresztyén embernek Isten iránti szeretetéről van-e szó. A kettő 
ugyan — mint a negyedik fejezetben lát juk — egy áramkört al-
kot, de azért a levél egyes helyein hol az egyik, hol a másik irá-
nyára esik a hangsúly. A most olvasott versben az összefüggés 
alapján egyes kuta tók arra következtettek, hogy az Isten iránti 
szeretetről van szó, mer t parancsainak megtartása az iránta való 
szeretet leghatalmasabb formája. Mégis inkább a másik értelme-
zést kell e lfogadnunk: Isten i rántunk való szeretete „jutott tel-
jességre" az igéje szerint élő hivő emberben. A görög ige jelen-
tése: befejezni, bevégezni, teljessé tenni. A mondatban szenvedő 
igealakban szerepel. Isten szeretete azzal lesz teljessé a keresz-
tyén emberben, hogy cselekszi Isten akaratát a mindennapi élet-
ben. Isten felénk forduló szeretete nemcsak bűneink bocsánatát 
adja, hanem tovább dolgozik bennünk, hogy Istennek engedel-
meskedve másokért éljünk. Isten szeretete akkor van jelen hiány-
talanul, a maga teljességében a hivő lelkében, ha tettekké válik 
életében Isten hozzá szóló szava. Az igealak, noha a jelenben 
meglevő eredmény mozzanatát hangsúlyozza, itt mégsem a befe-
jezett állapotot jelzi, hanem jövőre utaló értelme van (Debrun-
ner). Ez arra figyelmeztet, hogy nem láthatjuk soha befejezett-
nek keresztyénségünket. Isten tölt meg minket a szeretetével, 
mely szüntelenül mozdít a szeretetben szolgáló életre. 

„Erről tudjuk, hogy őbenne vagyunk." Az „őbenne" Jézusra 
vonatkozik, amint a következő mondat értelme mutat ja , „őbenne 
lenni" a Krisztussal való közösség kifejezése, amely a hitnek és 
engedelmességnek együttes eseménye. Sőt — tág értelemben hasz-
nálva a jelzőt — misztikus kapcsolatra utal, noha e közösség sze-
mélyes, akarati és erkölcsi jellege soha nem szűnik meg. Ebben 
a mondatban ismétlődik a 3. vers megállapítása. Ott Istenre, itt 
Jézusra vonatkozik: az Istennel, Krisztussal való valóságos kö-
zösség ismertetőjele a cselekvő keresztyén élet. 

(6) „Aki azt mondja, hogy őbenne marad, neki is úgy kell jár-
nia, amint ő járt." A szakaszban eddig az „ő" — az utolsó mon-
datot kivéve — Istent jelölte: az Isten megismerését és paran-
csainak megtartását (3—4. v.), az Isten igéjét (5a. v.). Itt azonban 
értelemszerűen világos, hogy Jézusra mutat : hiszen a „jár t" — 
életfolytatást jelent (magyarázat 1,6-nál). Ebből a mondatból kö-
vetkezik, visszafelé tekintve, hogy az előző versben az „őbenne 
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vagyunk" is Jézusra vonatkozik (5b. v.). Ott lendült át a tekin-
tet a szakasz írása közben Istenről Jézusra. Ritka pillanat az Új-
szövetségben, hogy Jézus földi élete példaképpé válik a hivő szá-
mára. János evangéliumában ezt a lábmosás jelenetében látjuk 
(13,15). Ez a párhuzam segít a levél itt olvasott gondolatának 
megértésében: Jézus életfolytatásának nem általános lemásolá-
sára ad biztatást a szerző, hanem főként szeretetének példamuta-
tására figyelmeztet. 

Az egész vers megismétli az Istennel való közösség erkölcsi 
követelményét (3. v.) a Krisztussal való közösségre alkalmazva. 
„Maradni" egyike a Jánosnál leggyakrabban előforduló szavak-
nak. A jánosi iratokban hatvanhétszer fordul elő, míg az Újszö-
vetség összes többi részében csak ötvenegyszer. Itt a hivő és 
Krisztus benső kapcsolatának kifejezése, a hűség hangsúlyával. 
Krisztushoz való hűségünket nemcsak gondolatban, szóban kell 
vallanunk, hanem az életünkben példája követésével megvalósí-
tanunk. 

A „kell" görög megfelelője azt jelenti, hogy „tartozik": a szó 
mélyén — ha már a használatban elkopottan is — az adósság 
képzete rejlik. A Krisztussal való kapcsolat tartozásba hoz ben-
nünket Istennel: a hála kötelezettségét teremti meg életünkben. 
A keresztyén élet kötelességei mögött a hála nagy adóssága rej-
lik az Isten szeretetéért, amelynek állandó részesei vagyunk a 
Krisztussal való közösségben. 

2,3—6 magyarázatának összefoglalása 

Az Istennel való közösség más megjelöléssel jelenik meg e so-
rokban: Isten megismerése. Mindkettő ugyanazt jelenti: Istennel 
való bensőséges, a Krisztus-hitben és erkölcsi életfolytatásban 
megvalósuló, maradandó személyes kapcsolatot. Ismertetőjele Is-
ten akaratának teljesítése, ahogyan a Jézus Krisztusban történt 
kinyilatkoztatásból megértjük és az életünkre alkalmazzuk. Eb-
ben Jézus életének példája, elsősorban szeretete ad útmutatást. 
Az engedelmesség mutatója Krisztussal való közösségünknek is. 
A szeretetben szolgáló életet Isten irántunk való szeretete mun-
kálja bennünk, mely így egyre jobban hatalmába akar venni 
minket. Téves az a keresztyénség, mely az Istennel kapcsolatos 
lelki élményt, vagy az Istenről való tudást helyezi előtérbe, s 
nem tesz hangsúlyt a keresztyén életre és cselekvésre. 
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K I T E K I N T É S 

Mit jelent — szeretni? 

A szeretetnek sokféle változata van, s mindegyik mélyén va-
lami titokzatos rugó dolgozik. Az édesanya szeretete más, mint 
az édesapáé, de azonos a gyökere: nem gyermekének szépsége, 
jósága, tehetsége vált ja ki, hanem az a közelebbről megfejthetet-
len kapocs teremti, ami a szülőt gyermekével összefűzi. A gyer-
meki szeretet megint más, de alapjában véve nem pusztán a hála 
haj t ja a kapott szeretetért, hanem az egyszerűnek látszó tény 
mozgatja: ez az ember édesanyám, édesapám. Így vagyunk a test-
vérünkkel és rokonunkkal is: közel érezzük magunkhoz. S ha a 
vérségi köteléken alapuló szeretetnek megvan a misztériuma, 
hogyne lenne megmagyarázhatatlan a barátság vagy a szerelem?! 
A sok ember közül miért éppen ehhez kapcsol valakit baráti von-
zódás, bizalom? S a másneműek közül mi gyullaszt egymás iránt 
meleg érzelemre egy bizonyos férfi t és nőt? Lelki és biológiai té-
nyezők feltétlenül jelentős szerepet játszanak, de mégis marad a 
mélyben felderíthetetlen varázs, ami barátokat vagy szerelme-
seket egymáshoz vonz. Hasonló eredményre jutunk, ha tágítjuk 
a szeretet körét, s megfigyeljük olyan változatait, mint a rokon-
szenves ismerősökhöz, munkatársakhoz fűző érzés, vagy egy nép 
tagjainak összetartozása. 

Szeretni nemcsak embereket lehet. Lehet szeretni virágot, ál-
latot, a természetet, sportot, zenét, képzőművészetet, irodalmat, 
sakkot és kártyát. A mi magyar nyelvünknek igaza van, amikor 
ugyanazt a szót használja, akár azt mondjuk: szeretem az öcsé-
met, vagy ezt: szeretem a Balatont, szeretem a barokk muzsikát. 
A tárgyak, dolgok szeretetében ugyanúgy ott van a titokzatos 
rugó. Miért szereti az egyik ember Petőfivel az Alföldet, a másik 
a hegyeket? Nem mindig a születési hely határozza meg. Folytat-
hatnánk a sort. A szeretetben — akár emberek között, akár tárgy 
iránt nyilatkozik meg —: ösztönös, mély, benső vágy tör felszínre: 
vágyom az után, amit vagy akit szeretek, mert örömömre szolgál, 
életemet gazdagítja, boldoggá tesz. 

Itt érkeztünk el mindenféle szeretet titokzatos rugójához: sze-
retetünket az vál t ja ki — legyen élő vagy élettelen —, aki vagy 
ami vonzza szívünket, drága nekünk, jólesően érint. Nélküle 
szürke, hiányos, csonka lenne az életünk. A szeretet a lényem 
mélyén keletkező láthatatlan mágnes, amely magához akar vonni 
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mindent, ami az életemet teljesebbé teszi. Az ösztönösen ébredő 
szeretet húzza meg életem körül azt a kört, amelyben a szívem-
hez legközelebb eső személyek és dolgok vannak, akik és amik 
életvágyam körét alkotják. 

Csodálatos ajándéka Istennek ez az emberi természet mélyén 
dolgozó szeretet, mert a mérhetetlenül nagy embersokaságból 
azokat vonja körénk, akik boldoggá tudnak tenni, és az élet szám-
talan jelenségéből, dolgából azt vonja bele hétköznapjainkba és 
ünnepnapjainkba, ami vágyunkat kitölti, örömöt szerez. 

Akadt a keresztyénségben olyan gondolkozás, amely lebecsülte, 
megvetette az emberi szeretetet. Pedig ez a szeretet az életnek 
egyik leghatalmasabb varázsvesszője, emberek örömének, az élet 
szépségének nagy forrása. Nem bélyegezhető egyszerű önzésnek, 
mert sok szolgáló erő rejlik benne. Milyen áldozatot tudnak hozni 
édesanyák ebből a szeretetből! S egy-egy foglalkozás, hivatás sze-
retete micsoda erőfeszítésre képesít tudósokat és munkásokat, 
melynek eredménye mások javára szolgál. A szépség vágya ha j t j a 
művészek meg nem szűnő alkotó kedvét. A zene szeretete űzte 
a süket Beethovent éjszakákon át olyan muzsika szerzésére, amely 
a legmagasabb csúcsra visz zeneköltészetében és százezreknek 
szerez gyönyörűséget. A színek, a képek, a festés igézetében égett 
el az őrületig fokozódva Van Gogh élete, hogy képeinek élménye 
számtalan szürke emberi életben fénylő pillanatokat ajándékoz-
zon. 

S mégis, de nagyon rászorul emberi szeretetünk — életünk 
annyi szépségének és örömének forrása —, hogy új ra meg ú j ra 
megteljék, átitatódjék másfajta szeretettel. A népek élő nyelvé-
ben nincs rá szó, de a Szentírás nyelvén igen. Egy görög szó 
telítődött meg ezzel a szeretettel az Ószövetségben és különösen 
is az Üjszövetségben: „agapé"! Ez az a szeretet, amely nem ön-
magunk életének kiteljesedését, vágyódásunk betöltését szolgálja, 
hanem a másik ember felé fordul egészen, őt akar ja segíteni, ja-
vára lenni, boldogságát munkálni. Ebben a másféle szeretetben 
vannak érzelmek, de legalább annyi a tett, a cselekvés. Emberi 
szeretetünk is akkor ér a csúcsra, ha átizzik ettől a különös sze-
retettől, amikor már nem én vagyok fontos magamnak, hanem 
ra j tam kívül élő „más", akit vagy amit szolgálok. Nem az én 
boldogságom, hanem az ő boldogsága, nem az én becsvágyam, ha-
nem az ügy szolgálata lesz fontossá. Ebben a másfaj ta szeretetben 
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halványodik el az egyén önmaga szemében, s ragyog föl na-
gyobb fénnyel a másik és a közösség. Ezt jelenti — igazán sze-
retni ! 

Nevezzük így a kettőt, ha jobb szót nem találunk rá : a termé-
szetes szeretet és a másfaj ta , magasabbrendű szeretet. Mind a 
kettő földi életünk ügye, s nem egymástól elválasztva jelentkezik, 
hanem kölcsönhatásban vannak. A szívünkben ébredő gyermeki 
szeretet lökést ad ahhoz, hogy szüleinket tudjuk az önmagunkról 
megfeledkező, velük törődő, áldozatos szeretettel szeretni. A má-
sik boldogságára tekintő magasabbrendű szeretet át tudja hatni 
— legalább néha — férfi és nő szerelmét. Egy hivatásnak, egy 
népnek szeretete is önfeláldozóvá tud lenni, ha a hozzákötő belső 
vágyunkat, ragaszkodásunkat egy-egy pillanatban túlszárnyalja 
magának az ügynek az érdeke. 

Ez a magasabbrendű szeretet, amelyből megújulhat mindenféle 
emberi szeretetünk, a legtisztábban, a legteljesebben, leghatal-
masabb erővel Isten szeretetében van előttünk. Nemcsak felnéz-
hetünk Isten szeretetére mint távol csillogó hegyoromra, hanem 
ott dolgozik az életünkben az ő szeretete! Igéjével műveli, hogy 
megteljék szívünk, gondolkozásunk, akaratunk, cselekvésünk ez-
zel a másfaj ta szeretettel! Az ö szeretete forrásává válik ennek a 
szeretetnek. 

Testvérszeretet 

2,7—11 

(7) Szeretteim, nem új parancsot írok nektek, hanem régi pa-
rancsot, amely (már) kezdettől tiétek; a régi parancs az ige, me-
lyet hallottatok. (8) Másrészt új parancsot írok nektek, amely 
valóvá (lett) őbenne és bennetek, mert a sötétség múlóban van, 
és az igazi világosság már fénylik. (9) Aki azt mondja, hogy a 
világosságban van, és a testvérét gyűlöli, a sötétségben van mind 
ez ideig. (10) Aki szereti a testvérét, a világosságban marad, és 
nincs benne buktató. (11) Aki azonban gyűlöli a testvérét, a sö-
tétségben van, és a sötétségben jár; nem tudja, hová megy, mert 
a sötétség vakká tette szemét. 
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(7) A levélben ismételten találkozunk meghitt, kedves meg-
szólítással. „Szeretteim" — szó szerint: szeretettek. A görög szó 
önkéntelenül is emlékezteti az olvasókat Isten szeretetének su-
gárzására, amely ott világol és melegít a levélíró feléjük forduló 
szeretetében. Ezzel máris a szakasz témájánál vagyunk. A „pa-
rancs", amelyről szól, a szeretetet foglalja magában. „Nem új pa-
rancs" — hangsúlyozza. Ez talán halk célzás a gnosztikus keresz-
tyének, az olvasók között szerepet játszó tévtanítók minden áron 
újságot hajszoló törekvésére. Bármennyire újszerű is a jánosi 
gondolatvilág, mégis hangsúlyozott a kapcsolata a régi őskeresz-
tyén tanítással. A levélben a szerző súlyt helyez rá, hogy meg-
mutassa mondanivalójának az egyházi hagyományba való bele-
ágyazottságát. „Régi parancs" a szeretetről szóló a levél olvasói-
nak életében. A „régi" jelző nem az ószövetségi törvényre céloz, 
amely a felebaráti szeretet parancsát magában foglalta, ahogyan 
azt Jézus kiemelte (Mk 12,28—34). A szeretet általános emberi, ősi 
jelentősége sem jöhet szóba. A „régi" megjelölés magyarázata: 
„kezdettől". A szó a kezdő időpontot jelöli. Világos utalás a ke-
resztségük alkalmából kapott tanításra: ez a parancs „az ige, me-
lyet hallottatok" — mégpedig egy meghatározott időpontban, 
amint azt a görög igealak kifejezi. A keresztelési intelemre való 
utalás mellett ott lebeg a mondat hátterében a történeti Jézus 
szavára emlékezés: a szeretetről szóló „ige" — amelyet az ol-
vasók megtérésük idején hallottak — Jézus tanításából szárma-
zik. A szeretetnek Jézus által hirdetett parancsával az olvasók 
akkor találkoztak, amikor a keresztyén igehirdetés hatókörébe 
kerültek. „Régi" tehát ez a parancs kettős értelemben: a keresz-
tyénség akkor már több évtizedes múlt jára tekintve, de régi az 
olvasók életében is, akik nem most, hanem már régebben lettek 
keresztyénekké. 

Szójátéknak tetsző fordulattal folytatja (8): „Másrészt új pa-
rancsot írok nektek". A „régi" és az „ú j" jelző alkalmazása a 
szeretet parancsára ·— nem szellemeskedő nyelvjáték. A „régi" 
megjelölés történeti megállapítás, az „új" pedig tartalmi megha-
tározás. 

Bizonyos fokú, de nem teljes összecsengést érzünk János evan-
géliumával, mely Jézus szavát így közli: „Űj parancsot adok nek-
tek, hogy szeressétek egymást, ahogyan szerettelek titeket, 
hogy ti is szeressétek egymást" (13,34). Láttuk már (a „parancs" 
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szó kifejtésében 2,3-nál), hogy a levél nem kapcsolja össze Jézus 
és a tanítványok szeretetét, amint János evangéliuma teszi. Ott 
Jézusnak feléjük irányuló szeretete a tanítványok egymás iránti 
szeretetének forrása és példája. De az „új parancs" szókapcsolat 
világosan mutat ja , hogy a levélíró találkozott azzal a mondás-
sal, amelyet János evangéliumából idéztünk. Viszont az említett 
jánosi gondolat hiánya azt sejteti, hogy az író nem tudott leérni 
János evangéliumának mélységébe. Ez merész feltevésnek tűn-
het olvasóink szemében, de beleilleszkedik az evangélium és a 
levél más pontokon is megfigyelt viszonyába. Mindenesetre a le-
vél itt utalást tartalmaz János evangéliumának mély és hatalmas 
jézusi mondatára. 

Az Üj szövetség gondolkozásában az „új" azt a rendkívülit, egé-
szen mást, a földön soha nem voltat és most beteljesülőt jelenti, 
amit az utolsó idő hoz. Jézus Krisztussal Isten ú j világa jelent 
meg a földön. Nem történeti újdonságról van tehát szó, mert min-
den „új" az idő múlásával „régivé" lesz. Ellenben megkezdődött 
az örökkévalónak, az isteninek behatolása, s ez az „új" a földön. 
Történetileg nem is lehetne ú jnak mondani Jézus szeretetparan-
csát, akár az Ószövetségre tekintünk (3 Móz 19, 18), akár a pogány 
antik világra nézünk, ahol az egymásért való élés gondolata szin-
tén előfordul, elsősorban politikai vonatkozásban. A platóni és 
arisztotelészi filozófiában a „polisz" (város, városállam) belső kö-
vetelménye. A stoikus filozófiában az emberszeretet életeszmény-
nyé válik a humanitás jegyében. 

Tartalmilag mégis egészen ú j volt, amit Jézus a szeretet pa-
rancsával és megvalósításával hozott a földre. Az ókor a közgon-
dolkodásban és az életfelfogásban nem ismerte az irgalmasságot 
és a másik ember megsegítésének általános erkölcsi motívumát. 
Barátok ugyan segítették egymást. Rómában ingyenes gabona-
osztás, munkanélküli segély próbálta a nincstelenek sorsát eny-
híteni. De alapjában véve kegyetlen világ volt az ókor, hagyta a 
nyomorultat nyomorultul elpusztulni. Nem ismerte az embertől 
emberhez forduló szeretetcselekvést, amikor nem rokoni vagy 
baráti vagy néptársi alapon segít, hanem egyszerűen azért, mert 
az illető — ember, aki rászorul a segítségre. Ezért volt hallatla-
nul nagy és ú j dolog az a szeretet, mely Jézussal jelent meg 
a világban: az irgalmas samaritánus magatartása, a minden em-
bertárs iránt felelősséget érző és rajta áldozatos módon segíteni 
akaró szívbeli indulat és önzetlen cselekvés. 
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Amikor János az „új parancsról" beszél, az őskeresztyén hagyo-
mányos látást képviseli a Jézusban megjelent alapvetően újról, a 
jelenné vált eszkatológikus valóságról. Azért „új" a szeretetnek 
ez a parancsa, mert Istennek Jézusban megnyilvánult szeretete 
tölti meg ú j tartalommal. Megerősíti ezt az értelmezést, ahogyan 
a levél írója maga magyarázza az „új" parancsot: „amely valóvá, 
(lett) őbenne és bennetek". Jézus és a levél olvasói életében meg-
található ez az „új" szeretet. Az „és" nyilván nem egyenlőségi 
jel. Jézus életében teljesen megvalósult az új, az isteni szeretet, 
a keresztyén olvasóknál azonban csak hiányosan, töredékesen. 
Hiszen a levél olvasóit biztatni kell rá! Az egész levél egyik fő 
témája éppen a szeretetre buzdítás. Ennek ellenére mégis ott van 
már ez a szeretet a Jézus Krisztusban hivő emberekben, a levél 
címzettjeinek mindennapi életében is. 

A következő megállapítás szintén az őskeresztyén hagyományos 
gondolkozást szólaltatja meg: „mert a sötétség múlóban van, és 
az igazi világosság már fénylik". A fény elűzi a sötétet — a késői-
zsidóságban ismételten előforduló eszkatológikus motívum. Pál 
apostol így jelöli meg az időszakot, amelyben korának keresz-
tyénsége él: „az éjszaka előrehaladt, a nappal elközelgett" (R 
13,12). Csakhogy míg Pál ezt Krisztus visszajövetelének közele-
désére vonatkoztatja, János itt a Jézus Krisztusban megjelent 
szeretet terjedésére érti a földön, amint a következő versek mu-
tatják. 

A levél e helyén átcsillámlik János evangéliumának szava 
Krisztusról: ő a „világ világossága" (8, 12). Ez azt jelenti, hogy 
Jézusban ajándékozta meg Isten a világot önmaga kinyilatkoz-
tatásával. A levélben már szerepelt a „világosság" fogalma, de ott 
Istenre vonatkozólag (lásd 1,5-nél). Itt viszont Jézus Krisztust 
nevezi világosságnak, s János evangéliumának szóhasználatát 
folytatja. Az „igazi világosság" azonos jelentésű az „igazsággal", 
nem más, mint a Krisztusban nyilvánvalóvá lett isteni valóság. 
Isten kinyilatkoztatott irgalmas valósága a Krisztus-hitben és a 
belőle fakadó szeretetben hatol előre a földön, s űzi el a „sötét-
séget", ahogyan János nevezi az emberi élet, a világ metafizikus 
lényegét (magyarázat 1,5-nél). A levélíró mondatában elénk tű-
nik az őskeresztyén látás az utolsó idők előrehaladottságáról, de 
ezt a felfogást János átalakítja. Az őskeresztyén idői képzet meg-
őrzésével, de a sajátos jánosi eszkatológiának megfelelően, ú j né-
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zőpontot ad az „utolsó dolgoknak": Isten ú j világa a Krisztus 
nyomán fakadt szeretetben valósul meg, halad előre az emberek 
között. Anélkül, hogy a levél Krisztus eljövendő megjelenését és 
az üdvösséget letakarná (2,28; 3,2), vallja, hogy az alapvetően „új" 
már jelen van és terjed a földön. A sajátosan jánosi látás ki-
emeli, ami a jelen megvalósuló birtoka az örökkévalóságból, és ez 
az agapé, az isteni szeretet megléte és terjedése a földön. 

A következő három vers (9—11.) gondolatritmusa: „gyűlöli 
testvérét" — „szereti testvérét" — „gyűlöli testvérét" (tehát kép-
letben: a — b — a). Itt jelenik meg először a levél folyamán a 
„testvér" szó. János evangéliumában és leveleiben a keresztyén 
ember szeretete a „testvérre" irányul. A szót átvitt értelmében a 
keresztyénség a zsidóságtól örökölte, melyben a vallásos társat 
jelentette. Az esszénusok is használták egymás között. Hellyel-
közzel előfordul a görög világban (Platón néha a néptársra, Xe-
nophon a barátra alkalmazta). Sűrűbben találkozunk használatá-
val pogány vallásos társaságok tagjainál. Az Üjszövetségben a 
keresztyének legbensőbb összetartozását jelzi. Nem pusztán szel-
lemi rokonságot fejez ki, mintegy a hit „lelki" testvériségét. A 
„testvér" megnevezés emlékeztet és utal a közös mennyei Atyára, 
akinek a hivők egyaránt gyermekei. Nem vérségi, de annál is mé-
lyebb valóságos testvéri kapocs fűzi össze őket. Az őskeresztyén-
ség tehát más értelemben használta, mint amilyen jelentésben 
fellelhető a szó az antik világban. Nem tudunk arról, hogy pogány 
közösségben egymást testvérnek tekintették volna. Egészen ú j je-
lenség volt, hogy a keresztyének testvérnek vallották és szólítot-
ták a másikat (Deissmann). A „testvér" megjelölés bizonyos fokú 
elkülönülésre is mutat a fiatal keresztyénség részéről. Az Újszö-
vetségben csak egy-két helyen bizonytalan, vajon nem tágabb 
értelemben szerepel-e a szó (pl. Mt 5,22—24), de ez nem változtat 
a „testvér" kiforrott jellegzetes és mély keresztyén tartalmi je-
lentésén, amely az őskeresztyénségtől a jánosi iratokig a hívőket 
jelöli. Jánosnál tartalmilag is nyilvánvaló, hogy a „testvér" a ke-
resztyén hivő társ. Ugyanerre mutat az a sajátos gondolat, mely-
lyel majd találkozunk a levél folyamán: az Istentől származás 
(többek között: 5.1!). 

Nem szűkíti-e meg János a keresztyén szeretet határtalansá-
gát, melyet Jézus tanított az ellenség és az idegen felé irányuló 
szeretet hangsúlyozásával? János látóköréből valóban kiesik a tá-
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gabb keresztyén szeretet, ő mindig a „testvérszeretetről" szól. Ez 
nem jelenti azt, hogy érvényen kívül akarja helyezni a felebaráti 
szeretet keresztyén parancsát. Szeme előtt azonban a tanítványok, 
a keresztyén hivők egymáshoz való viszonya lebeg. Ε gyakorlati 
szemponton kívül, iratainak gnosztikus hátteréből következik, 
hogy szemléletmódja két különböző területnek tart ja az isteni 
valóságot és a világot. A szeretet, amelyet Isten szeretete ébreszt 
a Krisztus-hivőkben, az első körben mozog, a hivő testvérekre 
irányul. Ez a kör nem lezárt, hanem nyitott. Ezért az egymás 
iránt való szeretetnek áramkeringésébe belekerülnek a világból 
az emberek, amikor a hit bekapcsolja őket az Istennel való kö-
zösség körébe. Ez János jellegzetes látása. 

Ne véljük, hogy az egymás felé forduló gyülekezeti szeretetnek 
feltűnő kiemelése csak Jánosnál jelentkezik az Újszövetségben. 
Jézus tanítását kivéve, meglehetősen általános jelenség az őske-
resztyénségnél és Pálnál. Ε magatartás hitbeli gyökerei az emlí-
tett testvériség valóságába kapaszkodnak. A történeti helyzet is 
magával hozta — a keresztyén gyülekezetek létre jövetelével, 
megerősödésével járó szükségszerűség. Az első század keresztyén 
gyülekezetei határozott körvonalú szociológiai jelenséget alkottak. 
Mindez semmiképpen sem jelenti, hogy a nem-keresztyén ember-
társak iránti szeretet elsikkadt az őskeresztyénség idején, csak 
nem ezt látták időszerű feladatnak és a közvetlenül sürgős mon-
danivalónak. Ha mer jük becsületesen felismerni, hogy az apostoli 
és az apostolok utáni korban a testvérszeretet került előtérbe, ak-
kor vonhatjuk meg valóságosan és határozottan a vonalat Jézus 
szavától a keresztyének mai tágabb szeretetéhez. 

Ez a tág szeretet ott rejlik a sorok mögött, sőt néha olyan rés 
nyílik a zárt gondolatrendszeren, amely egyenesen idevezet. Már 
találkoztunk ilyennel a levél olvasásakor (2,2b). A levél további 
részében pedig a szűkölködő testvéren való segítés gondolata hoz-
za magával, hogy lehetetlen a keresztyén szeretetnek megállnia a 
hivő társaknál (3,17). János levelének egymás szeretetére vonat-
kozó részleteit a szöveghez való hűséggel a keresztyén testvéri-
ségre értjük. De a hitből fakadó szeretetben olyan látóhatár nyí-
lik meg, hogy a levél szűkebb értelmű mondatait joggal tágít juk 
az alkalmazásban, és foglalunk bele a szeretetünk hatókörébe 
minden embertársat. 
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(9) Folytatódik a már ismert szembeállító módszer (1,6; 2,4): 
„Aki azt mondja, hogy a világosságban, van és a testvérét gyű-
löli, a sötétségben van mind ez ideig". Világosság és sötétség, 
szeretet és gyűlölet egymást kizáró ellentétek. A szerző csak két-
féle létállapotot ismer: szeretni vagy gyűlölni. Ez a kettő nála 
nem egyszerűen emberi megnyilatkozás, hanem metafizikus és 
kozmikus valóság: az Isten lényének jellemzője, illetve a „világ" 
mivolta. A dualisztikus gondolkozásmódnak jellegzetes megnyil-
vánulása, hogy nem ismer közbeeső harmadikat: a közömbössé-
get. A gnosztikus szemléletnek ezt a kiélezett végletességét, me-
lyet a kumráni közösségben még fokozottabban megtalálunk, a 
levélíró gyakorlatilag alkalmazza az adott helyzetben. A téves 
hitű keresztyének ellenszenvét, lelki gőgjét, szeretethiányát a 
gyülekezet hű tagjaival szemben — nevezi „gyűlöletnek". Az el-
lenséges érzések több esetben nyilván gyűlöletbe torkolltak bele. 
A levél szerint arra hivatkoznak ezek az emberek, hogy az isteni 
fényvilág részesei, de ugyanakkor szembefordulnak keresztyén 
társaikkal. Ez elárulja, hogy valójában a „sötétségben", az Isten 
nélküli szférában élnek. A levél jellegzetes látása bukkan elő: a 
„gyűlölet" nem egyszerűen erkölcsi kérdés, hanem teológiai je-
lentősége van — démonikus lét. A szeretet nem csupán erkölcsi 
magatartás, hanem Isten lényének kisugárzása. A „világosságban 
lenni", azaz Istennel közösségben élni, azt jelenti: szeretni. 

Annyira erős az összefonódás Isten és a szeretet valósága kö-
zött, hogy megfordítva is igaz a tétel: (10)„A?ci szereti a testvérét, 
a világosságban marad". A szeretet élése odakapcsolja maradan-
dóan az Istenhez. Istennel lenni annyi, mint szeretni. És szeretni 
annyi, mint Istennel lenni. Még lesz alkalmunk, hogy ennek a 
hihetetlenül merész mondatnak teljes szárnyalását megfigyeljük 
(4,16). 

„... és nincs benne buktató" — fejeződik be a mondat. A szo-
kásos magyar fordítás a görög szót „botránkoztató"-val fordít ja. 
A botránkozás mai értelme azonban egészen más, mint a bibliai 
fogalomé. Az eredetiben olyan dolgot jelent, amelyben megbot-
"unk és elesünk. Kérdés, hogy kit fenyeget a buktató? Két értel-
mezés lehetséges: a szeretetben élő ember nem botlik el, hiszen 
a világosságban jár. Nem esik ki az Istennel való közösségből, 
amint azt a gyűlölet magával hozza. A másik lehetséges magya-
rázat: a szeretet magatartása nem viszi rossz útra a másik em-

84 



bert, mint ahogyan a gyűlölet gyűlöletre indít. Az írásmagyará-
zók megoszlanak a kétféle magyarázat között. A szöveg nem ad 
segítséget a választáshoz, de nem kell egyik magyarázatot sem 
félretennünk, mert a két értelmezés kiegészíti egymást: a szere-
tet megment attól, hogy az Istennel való közösséget elveszítsük, 
és hogy a másik emberben gyűlölet okozói legyünk. 

Világos a mondatból, hogy a szeretet hiánya a legnagyobb kí-
sértés a keresztyén ember életében — mind önmaga, mind mások 
felé. A szeretet azzal küszöböli ki a buktatót, hogy Isten lényé-
nek fényét sugározza az életbe. Elbotlani csak sötétben lehet. Jé-
zus egyik képe tűnik elénk János evangéliumából (11,9—10). Pál 
állásfoglalása is visszacsenghet a buktatóra vonatkozó mondás-
ban: ő a római gyülekezet egyik gyakorlati ütköző kérdésében a 
szeretetet jelölte megoldásnak, hogy ezzel megóvják a másik ke-
resztyént az eleséstől (R 14,13—15). Így kapcsolódik a levélnek 
ez a kis mondata a páli és jánosi hagyomány vérkeringésébe. 
Ugyanakkor minden etikai magatartás és cselekvés közös neve-
zőjeként itt bukkan fel először a levélben a szeretet. Hallatlanul 
merész, de igaz állítást tartalmaz: a szeretet hiánya az egyetlen, 
amivel másoknak árthatunk. Mégpedig a jánosi látásmód szerint 
— végzetesen, mert a végső útvesztést okozhatja (vö. 11. v.). 

(11) Az előző megállapítást negatív oldalról ismétli: „Aki azon-
ban gyűlöli a testvérét, a sötétségben van, és a sötétségben jár." 
A szeretet Istennel kapcsol össze; a gyűlölet az Istennel ellenté-
tes metafizikus szférában folyó élet jele. A „járni" jelentése: élet-
folytatás. Ez Jánosnál a hitet vagy hitetlenséget, és az erkölcsi 
magatartást egyaránt magában foglalja (magyarázat 1,6-nál). A 
vers így folytatódik: „nem tudja, hová megy, mert a sötétség 
vakká tette szemét". A képies értelmű megvakulást kifejező szó 
igealakja itt a hosszabb idő óta tartó történés befejezését és 
eredményét jelöli (Debrunner). Huzamosabb ideig sötétben való 
tartózkodás megrontja a látóképességet: ez a tapasztalat rejlik a 
kép használatában. 

Majdnem szó szerint ismétlődik a versben Jézus szava János 
evangéliumából: „aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy" 
(12,35). Ez is valóságot tartalmazó kép: a sötétben utat tévesz-
tünk. Az azonos fogalmazáson egyképpen átcsillan a gnosztikus 
képzet a megismerésnek üdvre vezető út járól („tudja", „megy"), 
így célzást olvashatunk a levél e sorából: a gnosztikus keresz-
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tyéneknél jelentkező gyűlölet éppen ellentétes irányba viszi őket, 
mint amit vélnek: elvesztették az utat. A gyűlölet világos, áruló 
jel a tévelygő keresztyéneknél, hogy letértek az Istenhez, az üd-
vösségre vezető útról. 

2,7—11 magyarázatának összefoglalása 

A levélíró emlékezteti olvasóit a szeretetnek már keresztsé-
gükkor hallott feladatára és valóságára: a Krisztus által hozott 
szeretetben terjed a földön Isten ú j világa. Ez a szeretet nem 
eszme, hanem tény Jézus, sőt — nyilván töredékesen — a ke-
resztyének életében is. Isten és a szeretet összetartoznak, ezért 
Istennel közösségben lenni csak a testvérszeretet gyakorlásával 
lehet. A gyűlölet az Istennel ellentétes irányba taszít, magunk és 
mások bukását, az üdvösség út jának elvesztését okozza. 

Bátorítás és intés 

2,12—17 

(12) Írok nektek, gyermekeim, hiszen meg vannak bocsátva 
bűneitek az ő nevéért. (13) Írok nektek, atyák, hiszen megismer-
tétek a kezdettől valót. Írok nektek, ifjak, hiszen legyőztétek a 
gonoszt. (14) Írok nektek, gyermekeim, hiszen megismertétek az 
Atyát. Írok nektek, atyák, hiszen megismertétek a kezdettől va-
lót. Írok nektek, ifjak, hiszen erősek vagytok, és az Isten igéje 
bennetek marad, s legyőztétek a gonoszt. 

(15) Ne szeressétek a világot, se amik a világban (vannak). Ha 
valaki szereti a világot, az Atya szeretete nincs benne; (16) mert 
minden, ami a világban van, a test (bűnös) vágya, a szem (bűnös) 
vágya és a jómód hivalkodása, nem az Atyától van, hanem a vi-
lágból. (17) A világ pedig elmúlik, és a (bűnös) vágya (is); de 
aki cselekszi az Isten akaratát, megmarad örökké. 

A szakasz két részre tagozódik. Az első fele (12—14. v.) előké-
szítésül szolgál a rákövetkező lelkipásztori intelemhez (15—17. v.). 
A levélíró érzi a követelmény súlyát, amit olvasói lelkére akar 
helyezni, ezért mind lélektani szempontból, mind tárgyilag szük-
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ségesnek tar t ja megalapozását. Ez úgy történik, hogy rámuta t 
olvasói keresztyén állapotának meglevő örvendetes valóságaira. 
Tudatosítja bennük keresztyén hitük és életük objektív és szub-
jektív tényeit. 

Az első részlet (12—14. v.) kétszer háromsoros strófát tar ta l -
maz, ismételt jeléül annak, hogy a szerző írásának sajátosságá-
hoz tartozik a gondolatritmus. Háromszor ismétlődik: „Írok nek-
tek" (12—13. v.), majd újra háromszor: „Írtam nektek" (14. v.). 
Az utóbbinál a formai változatosság kedvéért használ a szerző 
múltra mutató igealakot, noha ezzel is a jelen levelére céloz (az 
aorisztosz itt praesens jelentésű). Ezért a fordításnál a 14. versben 
is az „írok" alakot használom, mert ez itt a görög ige jelentése. 
Az a feltevés, hogy a múlt idő használatával János neve alatt 
szereplő más újszövetségi levélre vagy az evangéliumra, illetve 
elveszett, ismeretlen levélre utalna a szerző, ellene mond az 
összefüggésnek: a 12—14. vers egyöntetűen adja az alapot és a 
hátteret az időszerűnek érzett lelkipásztori intelemhez, az olva-
sók keresztyén hitének és életének méltatásával. Ókori görög le-
velekben is előfordul az „írtam" forma a jelen levélre vonatko-
zóan. Ismerünk magánleveleket a második századból ilyen fogal-
mazással. 

Az „írok nektek" után a szakaszban olyan kötőszó kapcsolja a 
tagmondatot, egymás után hat esetben, amelynek két jelentése 
jöhet számba ezen a helyen. Ε kötőszó közlést, mondást jelentő 
igék után a tartalom megjelölésére szolgál (W. Bauer). Ebben az 
esetben a „hogy" kötőszóval kellene fordítanunk, ezzel az ér te-
lemmel: Írom nektek, hogy meg vannak bocsátva bűneitek stb. 
Ez a fordítás azonban elfedné azt a tényt, hogy a szerző monda-
nivalója tulajdonképpen csak később következik (15—17. v.), s az 
„írok nektek" ismételt megállapítás után következő magyarázó 
mondatok a háttért világítják meg. és mondandó intelme a lá -
támasztását szolgálják. Ezért a „hiszen" kötőszóval fordítottuk, 
mert olyasféle értelme van az eredetiben az ismétlődő szerkezetű 
fogalmazásnak, mintha ezt mondaná a szerző: Írok nektek mint 
olyanoknak, akiknek meg vannak bocsátva bűneik stb. A hasz-
nált kötőszóval egyfelől hangsúlyozza, hogy az olvasók keresz-
tyén voltának örvendetes tényei adnak neki alapot és lehetőséget 
levele írására, a soron következő intelemre (15—17. v.). Másfelől 
fel akarja hívni olvasói figyelmét a felsorolt tényekre (12—14. v.), 

87 



melyeknek tudatosítása erőt. biztatást adhat nekik a hitben és a 
keresztyén életben való további helytállásra, sorra kerülő figyel-
meztetésének teljesítésére. 

A megszólítások a következő sorrendben ismétlődnek a két 
strófában: gyermekek, atyák, ifjak. A ..gyermekeim" megszólítás 
a lelkipásztor kedves, bizalmas odafordulása olvasóihoz —, amint 
a levél során ismételten találkoztunk vele, két görög szó válta-
kozó használatában (2.1.12.14.18.28: 3,7.18: 4,4; 5.21). Ezzel vala-
mennyi olvasóját megszólítja. A másik két megszólítás már kü-
lönböző nemzedékeket jelöl a gyülekezetben: a felnőtt és idősebb 
férfiakat „atyák", a fiatal férfiakat „ifjak" névvel. A nők meg-
szólításának mellőzése a korra jellemző: bármennyire áttörte is 
a keresztyénség már kezdettől fogva a nők hátrányos ókori meg-
különböztetését. az általános gondolkozás csökevényei, a kor szo-
kásainak tiszteletben tartása fellelhető az Üj szövetségben is. 
Ilyen Pál apostolnak a nők hallgatására vonatkozó rendelkezése 
a gyülekezeti összejövetelen (1 Κ 14,34—35), vagy az asszony 
férjének való alárendeltségéről szóló ismételt szava (E 5,22—23 
stb.). A nők korabeli társadalmi helyzete vetül abban a körül-
ményben, hogy a levélíró őket nem szólítja meg levelében. In-
kább formális hiány, s nem érinti azt a tényt, hogy a keresztyén 
gyülekezetekben a nők komoly megbecsülésben részesültek, és a 
levélnek ezek a sorai hozzájuk is szóltak. A gyülekezet egészé-
hez, majd idősebb és fiatalabb rétegéhez forduló megállapítások 
nem válnak szét határozott vonásokkal. Mégis megfigyelhető az 
életkor jellegzetességéből adódó különbség a két korosztályhoz 
intézett lelkipásztori mondatokban. 

(12) „Írok nektek, gyermekeim, hiszen meg vannak bocsátva 
bűneitek az ö nevéért." A bűnbocsánat az olvasók keresztyén éle-
tének alapja. Minden hitbeli vagy erkölcsi feladatra történő fel-
hívás erre az alapvető tényre támaszkodik. Isten bocsánata a cím-
zetteket a múltban érte el (erre utal az igealak), nyilván a Krisz-
tusról szóló igehirdetésben, amikor keresztyénné lettek, s e bo-
csánat következménye a jelenükbe nyúlik. Lehetséges, hogy a 
megállapítás a keresztségre való emlékeztetést magában rejtette, 
de nem bizonyos. 

A „név" ősi vallástörténeti értelembein viselőjének erejét hor-
dozza és lényét feltárja. Az Újszövetségben Jézus Krisztussal 
kapcsolatban több helyen találunk ilyen szövegezést: nevéért, 
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neve által, nevében. Ezek a fordulatok magát Krisztust jelölik, 
és szorosan kapcsolódik hozzájuk a kinyilatkoztatás, a nyilván-
valóvá levés képzete. A Krisztusban végbement üdvözítő esemény 
feltárását is kifejezi a „neve". A fenti levelünkbeli mondatban 
„az δ nevéért" formula egyrészt azt jelenti, hogy Jézus Krisztus-
hoz fűződik a bűnbocsánat, másrészt, hogy a Krisztus-esemény-
ben megtörtént bűnbocsánat nyilvánvalóvá is lett. Krisztus éle-
te, halála, feltámadása ajándékozta a bűnbocsánatot, a róla szóló 
igehirdetés pedig közvetítette: mindkét mozzanat hangsúlyos a 
„nevéért" szóban. 

A bűnbocsánat őskeresztyén értelme az egész Újszövetséget 
áthatja. Itt is világos: a bűnbocsánat nem valamilyen istenfoga-
lomból, Isten jóságának, szeretetének vagy kegyelmének eszmé-
jéből következik, hanem történés. Isten Krisztus művében meg-
történt tette, melyet az igehirdetés tesz személyes eseménnyé a 
hivő hallgatók életében. A bűnbocsánat megtörtént eseményét 
villantja fel a szerző olvasóinak múltjában, jelenükre szóló ér-
vénnyel. 

(13) „írok nektek, atyák, hiszen megismertétek a kezdettől va-
lót." A felnőtt és idős emberek saját ja az élettapasztalat. Ezt az 
általános jelenséget alkalmazza a levél írója a gyülekezet éret t 
és idősebb nemzedékére: a keresztyénné lételük óta eltelt időben 
mély Krisztus-ismeretre tettek szert. A párhuzam nem véletlen. 
Krisztus megismerése nem értelmi síkon történik, hanem a vele 
való személyes kapcsolat út ján. Jézus Krisztussal közösségben 
folytatott élet során ismerték meg őt. Krisztus ismerete ennyiben 
párhuzamos a tapasztalatok révén megszerzett életismerettel. (A 
„megismertétek" görög igealakja perfektum: megismertétek és 
ismeritek. Lásd 2,3-nál!) Jézus nevének kiejtése helyett az író 
körülírja személyét, hasonló módon, ahogyan a levél első monda-
tában (1,1). Krisztus lényének örökkévalóságát domborítja ki a 
megjelölés. Visszacseng benne János evangéliumának első mon-
data, mely ugyanezt vallotta: Jézus Isten voltát. A megdicsőült 
Krisztus: az olvasók hittapasztalata. Ebben a későbbi hitbeli 
megismerésben igazolódik az egykori hivő szem- és fültanúk ta-
núságtétele, amelyet az apostoli hagyomány őriz nemzedékről 
nemzedékre (vö. 1,2). 

„Írok nektek, ifjak, hiszen legyőztétek a gonoszt." A fiatalság 
friss ereje és küzdőképessége ismerős életjelenség. Az i f júkornak 

89 



ez a vonása tevődik át a mondatban keresztyén síkra. „Győzni" 
János első levelének kedvelt szava. Még találkozunk vele több-
ször. Ezen a helyen a sátán legyőzését múlt idejű tényként említi 
fiatal olvasói életében. Jelenüket e győzelem utáni állapot jel-
lemzi. A keresztyén befejezettség hamis illúziója nem lengi át 
a bátorító megállapítást. A levél egésze muta t ja , hogy írója vilá-
gosan lát ja a nehéz küzdelmet, amelyet a keresztyénség az egy-
házon belül támadt tévtanítással vív. Az az intelem, mely felé 
ezek a sorok futnak, tükrözi a keresztyén ember kísértéseit. Az 
igealak (perfektum) egyszerűen világos utalás arra a tényre, hogy 
a levél f iatal olvasói mindmáig megmaradtak a helyes Krisztus-
hitben. Nem pusztán egyes erkölcsi kísértéseken aratott győzel-
mekről szól a szerző, noha az erkölcsi helytállást is magában fog-
lalja a megállapítása —, hanem a gnosztikus tévtanítás által fe-
nyegetett lelki helyzetükben mutat rá örömmel hűségükre, meg-
maradásukra Krisztus mellett. 

A „gonosz" — így egyes számban, hímnemű alakban gyakran 
szerepel János első levelében a sátán megjelölésére. A sátán kép-
zete a Biblián belül nagy utat tett meg. Az Ószövetség eredeti ősi 
gondolatvilágában a sátán még Isten eszköze. Romboló, akadá-
lyozó, kísértő és vádoló feladat betöltője. Isten világuralmának 
egyik csavarja, kereke. A késői-zsidó iratokban szinte Isten mellé 
nő hatalomban, istenellenes birodalom feje. Ezt a képzetváltozást 
előmozdította a zsidó gondolkodásban az iráni vallás dualista 
istenfogalmának hatása, az apokaliptikus világkép kialakulása, 
valamint sok ősi mitologikus elem megelevenedése (v. Rad). Ε ké-
sői-zsidó felfogás következménye, hogy az Isten és sátán közötti 
abszolút ellentét nyomta rá bélyegét az Újszövetség sátánszem-
léletére. János gondolatvilágában is így jelentkezik. Ebben az ős-
keresztyén hagyomány és a gnosztikus szemléletmód egyaránt 
közrejátszott. Ε vázlatos áttekintéssel olyan kritikai szempontot 
kaptunk, amely nélkül nem lehet helyesen eligazodni a sátán 
alakját illetően az Újszövetségben. (Lásd e kérdéskörhöz az ör-
dögről szóló fejtegetést 3,8-nál és a hozzákapcsolódó „Mai jegy-
zetekében!) 

A levél olvasott mondatának értelme világos: a személyes hata-
lomként vallott láthatatlan gonosz, a sátán törekvése a gyüleke-
zetben a téves Krisztus-hit terjesztése. A gnosztikus keresztyén-
ség e vonzásának állottak ellent a gyülekezet fiatal tagjai. 
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(14) Ismét az olvasók egész körét szólítja meg az író: „írok 
nektek, gyermekeim, hiszen megismertétek az Atyát". Isten meg-
ismerése mindnyájuk életében megtörtént, jelenükbe nyúló ha-
tállyal. A „megismerésnek" előzőleg Krisztussal, most Istennel 
kapcsolatos említése cáfoló célzás a gnosztikus keresztyének ál-
lítására, mintha övék lenne egyedül és helyesen az „ismeret", a 
gnózis. Az „Atya" megjelölés a levélben egyszerűen az „Isten" név 
helyett olvasható, de magában hordozza kettős mély jánosi tar-
talmát: Jézusnak Istenhez fűző páratlan viszonyát, és Istennek 
Krisztusban kinyilatkoztatott atya voltát (magyarázat 1,2-nél). 
Ez a mondat különben eldönti azt az írásmagyarázati kérdést, 
hogy a „gyermekeim" megszólítás nem jelent-e ebben a szakasz-
ban mindkét alkalommal életkort, mint az „atyák" és az „ i f jak". 
Kisgyermekeknél aligha beszélhetne a szerző a keresztyén hit 
„megismerő" tevékenységéről. 

Szó szerint ismétlődik a felnőtt nemzedékre vonatkozó előző 
megállapítás (vö. 13. v.); „írok nektek, atyák, hiszen megismerté-
tek a kezdettől valót". Az i f jaknak írott előző mondat pedig ki-
bővül: „írok nektek, ifjak, hiszen erősek vagytok, és az Isten igé-
je bennetek marad, s legyőztétek a gonoszt". A bővítés nem ad 
úja t az eredeti megállapításhoz (lásd 13. v.-nél), csak magyarázza: 
azért lehettek és lehetnek győzelmesek a gonosz felett, mert 
„erősek". Nyomban hozzáteszi erejük titkát: Isten igéjének hatá-
sát. Nem különleges hitbeli vagy erkölcsi erőről van szó tehát 
a gyülekezet fiatal nemzedékénél. A helyes Krisztus-hitben való 
megállásukat annak köszönhetik, hogy Isten igéje dolgozott és 
dolgozik lelkükben. Az „Isten igéje" az őskeresztyén értelemben 
vett ..Isten beszédét" jelenti (magyarázat 1,1-nél). Ezek a fiatal 
keresztyének hűségesen hallgatják a Krisztusról szóló igehirde-
tést: hittel és cselekvési készséggel fogadják Istennek abban fel-
hangzó szavát. A jellegzetes jánosi szó — maradni — nem sta-
tikus, hanem dinamikus jelentésű. Az igehallgatásnak, a töpren-
gő, gondolkodó, küzködő hitnek és a cselekvő akarásnak folya-
matában megy végbe az Isten igéjéhez való hűséges ragaszkodás, 
a tovahullámzó élet közepette. Ugyanilyen „mozgékony" értelem-
ben szerepel a levélben a „maradni" szó a Krisztussal való kö -
zösségre vonatkozóan is (2.6). 

Az olvasók keresztyén állapotának biztató rajza nem nevezhető 
túlzottnak, mert két nyilvánvaló tényre szorítkozik az életükben: 
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a bűnbocsánat valóságára és a tévtanítással szemben a helyes 
Krisztus-hit megőrzésére. Hitük és életük örvendetes tényeit 
azért emeli ki a levélíró, hogy bátorítsa őket a további helyt-
állásra. 

A jó nevelési módszert követő, lelkipásztori előkészítés után 
következik az intelem (15—17. v.). Ebben a három versben talál-
ható gondolatok feltűnő hasonlóságot árulnak el Jakab levelével 
(Jk 4.4.16.). Feltehetően azzal rokon hagyományból vette a szerző 
(H. Windisch). így ez a levélrészlet az őskeresztyén erkölcsi ta-
nítás mintapéldája a hívőknek a világhoz való viszonyáról. Jele 
a szoros kapcsolatnak, mely a levelet a palesztinai őskeresztyén 
hagyományhoz fűzi. Mutatja azt is, miként illeszkedik a (feltevés 
szerint) nem-jánosi hagyományanyag a jánosi gondolkozásba és 
nyelvezetbe. Éppen a nyelvhasználatban és gondolkozásmódBan 
megfigyelhető bizonyos eltérések megerősítik a másféle hagyo-
mányanyag átvételének feltételezését, melyet, ezen a helyen a 
magam részéről lehetségesnek tartok. Ε feltevés nem változtat 
a versek értelmezésén, tehát a szöveg megértéséhez nincs szük-
ségünk elfogadására; viszont másként nem kapunk választ arra a 
kérdésre, miként jelentek meg ezek a gondolatok ebben a for-
mában János levelében. Ennél a részletnél is számolnunk kell 
ugyan a lelkipásztori jellegből adódó, nem-dogmatikus fogalma-
zásmóddal, mely hozzájárulhat a különbözőségek részbeni magya-
rázatához, de magában véve nem oldja meg a levélrészlet kelet-
kezésének problémáját. 

(15) „Ne szeressétek a világot, se amik a világban (vannak)" 
— ez formálisan tekintve ellentmondás János evangéliumának 
legfőbb szavával: „Űgy szerette Isten a világot" (3,16). A szerző 
azonban felhívását nem azzal ellentétben mondja. Ezt határozot-
tan muta t ja levelének több helye, ahol tartalmilag megismétli 
János evangéliumának említett központi gondolatát. Többek kö-
zött ebben a mondatban: „az Atya elküldte a Fiút a világ meg-
váltójául" (1 J 4,14). 

János világ-fogalmát a dualista szemléletmód határozza meg: 
Isten és a világ szemben állnak. Az embervilág meghatározó mi-
voltának az Istentől való elszakadtságot tar t ja . A világ a gonosz 
hatalmi területe (J 12,31). Az Istennel szembefordult világ Isten 
szeretetének tárgya, noha jellemző, mindenre kiható lényege a 
hitetlenség. Ez János egységes gondolkozása a világról. A világ 
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nála nemcsak tárgyszerű megjelölés, hanem lényegmeghatározás 
is. Innen érthető a „világból lenni" gyakori szókapcsolat, mely a 
világ lényegével való azonosságot, az Istentől való elszakadást 
jelenti (J 8,23—24; 15,19. 1 J 4,5). Mármost aszerint, hogy mely 
oldalról nézi a világot, tűnik szemébe a világról két ellentétes 
látvány: a világ az Isten rá irányuló szeretetében, illetve saját 
istenellenes mivoltában. A levél fenti mondatában a „világ" nem 
az Isten szeretetének tárgyaként, hanem az istenellenes maga-
tartás alanyaként jelenik meg, mint a gonosz uralma alatt levő 
terület. A levélíró itt úgy néz az embervilágra, mint amelyben 
az Istentől való elszakadtság fonja át az életet. A hangsúly mon-
datában nem a világot alkotó embereken, hanem a világ belső 
lényegén van, mely meghatározó módon rányomja bélyegét az 
emberi élet jelenségeire. Ennyiben a „világ" mint az emberiség 
megjelölése és mint az Istentől való elszakadtság állapota szorosan 
összetartozik Jánosnál. 

Figyelemre méltó, hogy a levélíró itt a „szeretni" (agapaó) szót 
a jánosi iratoktól eltérő módon használja. Ez a csodálatos mély-
ségű és távlatú páli és jánosi fogalom (magyarázata 2,5-nél) ezen 
a levélbeni helyen más értelemben használatos. Nem az isteni, ál-
dozatos, másokkal törődő szeretetet jelzi, hanem valamihez ra-
gaszkodást, valamin csüngést fejez ki. Ebben a fogalmazásban a 
„szereti" elveszíti igazi agapé-tartalmát és az erósz jelentését 
szívja magába: az élet vonzó varázsa felé odafordult embert áb-
rázolja vele az író. Ettől az életmagatartástól óv. Ne tapadjatok 
oda szívetekkel mindahhoz, amit az embervilágban mint rosszat 
láttok, tapasztaltok — ezt jelenti a mondat. A hivő keresztyén 
emberhez nem méltó életstílustól akarja visszatartani olvasóit, 
amint a következő versben részletezi, szemlélteti is (16.). Mert a 
világ belső mivoltából fakadó életfolytatás — mondja — össze-
egyeztethetetlen az Isten szeretetétől áthatott élettel: 

„Ha valaki szereti a világot, az Atya szeretete nincs benne." 
János itt is az ellentétek szembeállításának módszerével dolgo-
zik, nem ismer közbenső fokot. Egymást kizáró ellentétnek tar t ja 
Isten szeretetét és — az Istennel való szembefordultságában 
szemlélt — világ szeretetét. Az Isten szeretete kizárólagos jel-
legű. A hivő ember életében egyeduralomra tör, máskülönben 
nincs meg benne valóságosan — ezt tartalmazza a gondolat. Az 
Ószövetségben ismételten szereplő „féltékeny Isten" alakjával 
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világíthatjuk meg leginkább mondatának értelmét (2 Móz 20,5; 
34,14. 5 Móz 4,24 stb.). Az Ószövetség idézése magyarázatunkban 
ezen a helyen annál inkább helyénvaló, mert a levél e részletében 
— mint említettük a feltevést — a Jakab-levéllel kapcsolatos ha -
gyományanyag jut szóhoz. Annak zsidó háttere pedig nyilván-
való. Megcsendül János levelének ebben a versében Jakab le-
vele hasonló gondolata: „Nem tudjátok, hogy a világ barátsága 
ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világ barát ja akar lenni, 
Isten ellenségének bizonyul. Vagy azt vélitek, hiába mondja az 
Írás: 'féltékenyen kívánja a lelket, amelynek bennünk szállást 
készített'?" (Jk 4,4—5). Jakab levele a vonatkozó helyen való-
színűen hellénisztikus-zsidó tankölteményt idéz. 

Ebben a mondatban a levélíró ismét a jánosi nyelvhasználat-
tól eltérő módon alkalmazza a „szeretni" igét, mint a vers első 
felében is teszi. „Az Atya szeretete" már jellegzetes jánosi szó-
kapcsolat, a szeretet jánosi értelmében. A mondat jelentése azon-
ban világos: arról van szó, amikor a keresztyén ember életében 
Isten helyett más kerül az első helyre. Luther ragadta meg ezt a 
keresztyén igazságot erőteljesen az első parancsolat magyaráza-
tában: „Istent minden dolog fölött féljük, Szeressük és benne 
bízzunk" (Kiskáté, szó szerinti fordítás). A Nagykátéban pedig: 
„Másszóval: egyedül bennem lásd I s tenede t ! . . . Amin szíved 
csüng, és amiben valósággal bizakodik, az valósággal a te Iste-
ned". Jakab levelének idézett mondatában a „világ barátsága" 
pogány életmód átvételére vonatkozik. János levele hasonlókép-
pen nem az embervilág iránti odaadó, áldozatos szeretettől óv 
(mint a „szeretni" szó jánosi jelentéséből következnék), hanem a 
világ lényegéből, Istentől elszakadt mivoltából fakadó életstílus-
tól, az ösztönök, az önzés által haj tot t élettől akar ja visszatartani 
a keresztyéneket. Ez áll teljes ellentétben Isten szeretetével, an-
nak mindkét viszonylatával, Isten irántunk való szeretetével és 
a mi feléje forduló szeretetünkkel. A mondat ilyen magyarázatát 
megerősíti a következő vers: 

(16) „mert minden, ami a világban van, a test (bűnös) vágya, 
a szem (bűnös) vágya és a jómód hivalkodása, nem az Atyától 
van, hanem a világból". A világ továbbra is Istentől elszakadt 
állapotában lebeg a levélíró szeme előtt, ezért mondhatja általá-
nosítva, hogy az embervilágnak minden jelensége nem Istentől, 
hanem a „világból" veszi eredetét, vagyis á tha t ja azt az isten-
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ellenes lét. Az embervilág köréből három dolgot emel ki, s ez 
arra mutat, hogy nem az emberi élet átfogó erkölcsi elítélése ve-
zeti szavaiban, hanem a kirívó bűnös életmódra irányítja az ol-
vasók figyelmét. Ezzel szemlélteti a gyakorlatban, hogy mit ért 
a „világ szeretetén", és mitől óvja a keresztyéneket életük élése 
közben. 0 

A „vágy" eredetileg a görögb,en az ember ösztöneiből fakadó 
természetes kívánkozást jelölte a táplálék, a nemi kielégülés stb. 
után. Ez a minősítés nélküli jelentéstartalma itt nem használható, 
mert az őskeresztyénség szóhasználatában a vétkes kívánságot, a 
tiltott vágyat jelentette. Ezért adjuk vissza fordításunkban jelzős 
főnévvel a görög szót: „bűnös vágy". Az eredeti szót két birtokos 
jelzővel használja a szöveg: a test és a szem (bűnös) vágya. A test 
és a szem nem hangsúlyos a szókapcsolatban, inkább csak a sémi 
gondolkozás sajátosságát képviseli, mely a testet és részeit külön 
szemléli. A sémi ember szemléletesen gondolkodott: a testből, a 
szemből tör elő a bűnös vágy. 

A „test" (görögül: sarx) Pál apostolnál jelentkező jellegzetes 
teológiai fogalom, mely az egész ember bűnös állapotát jelöli. A 
szónak ez a páli használata Jánosnál nem található. János evan-
géliuma a „testből" fakadó nemi ösztönt pusztán az emberek 
természetes születésével hozza kapcsolatba, s nem tulajdonít neki 
bűnös jelleget (1,13). A „test" megbecsült helyet kap János teoló-
giájában (J 1,14; 6,51—56. 1 J 4,2). Mindez megerősíti, hogy ezen 
a helyen a „test" szó használatának nincs különösebb teológiai 
jelentősége, s nem tartalmazza a test bűnössé nyilvánítását, plato-
nikus módon az ember lelkével szembeállítva. Az etikai minősí-
tést a „test vágya" szókapcsolatban a „vágy" szó rejti magában, 
amint előbb láttuk. 

„A test (bűnös) vágya" elsősorban szexuális értelmű, azonkívül 
a mámor utáni vágyat jelenti, például a szesz bódító hatásának 
kívánását. De gondolni lehet az evésben való mértéktelenségre is, 
általában a testi élvezetek uralmára emberek felett. „A szem 
(bűnös) vágya" a nemi ösztön finomabb, kezdeti rezdüléseit je-
löli, a tekintet nyomán ébredő szexuális vágyakozásra vonatko-
zik, olyan esetben, amikor Isten akaratába ütközik (vö. Mk 9,47. 
Mt 5,28). Lehet tágabb jelentése is: a szem közvetítette bármi-
lyen vonzó varázs tiltott bírvágyat kelthet az emberben. János 
két megjelölése nem vonatkozik általában az ember ösztönéleté-
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nek megtagadására, illetve az embert körülvevő érzékletes tár-
gyak tetszésének elutasítására, hanem a nemi bűnök és más ki-
csapongás ellen szól. Abban a korban a pogány világnak a nemi-
ség és a dőzsölés terén olyan elfajulásai voltak, melyektől az Új-
szövetség iratai ismételten óvták a keresztyéneket. Bár a szó sze-
rinti értelem ezt kívánná, a test és szem bűnös vágya ebben a 
mondatban nem értelmezhető az ember ön- és fa j fenntartó ösz-
tönének elítélésére, vagy művészi tárgyak élvezésével kapcsolatos 
kultúrellenességre. Erről világosan meggyőz a harmadik óvással 
való összehasonlítás. Ahogy nem a jómód ellen szól a levél, ha-
nem annak kérkedő, önös megnyilvánulásaitól akar visszatartani, 
az előbbi két jelenségnél sem az ember természetes vágyait, ha-
nem azok bűnös elfajulásait kifogásolja. 

Ez az utolsó kiemelt példa a világból: „a jómód, hivalkodása", 
a nagyzolás. A szó főnévi alakjában csak Jakab levelében fordul 
elő az Újszövetségben (Jk 4,16). Ismét egy kapocs János levelé-
nek szóban forgó részlete és Jakab levele között. Az emberi hiúság 
kielégítése anyagi lehetőségek esetén pompakedvelő, hencegő, fel-
tűnést kereső, látszatnak hódoló, fényűző életmódot hoz magá-
val. A levél e megállapítása mögött szintén feltűnik a korabeli 
élet, a gazdagok luxusa. Az anyagi javak könnyen fölényessé, 
gőgössé, önhitté, önzővé és irgalmatlanná tehetnek embertár-
sainkkal szemben. 

Lehetséges olyan magyarázat, hogy a levélíró a felsorolt három 
tényezővel — test és szem bűnös vágya, a jómód hivalkodása — 
nem csupán szemléltető példát akart adni az Isten szeretetével 
összeegyeztethetetlen életről, hanem a három fő mozgató rugóra 
is rávilágított, ami a világban dolgozik, az embereket hajt ja . 
Ebben az esetben így olvashatnánk a szöveget: „minden, ami a 
világban van, ti. a test bűnös vágya, a szem bűnös vágya és a 
jómód hivalkodása . . . " Az egyszerűen és mélyen gondolkodó bib-
liatudós, Schlatter fűzte magyarázatul ehhez a vershez: „Ha ez a 
háromszoros lökőerő, mely az emberiséget mozgásba hozza, meg-
szűnnék, hirtelen az egész világtörténelem megállna". Találó és 
leleplező ez a megjegyzése, persze nemcsak a „világra", hanem a 
keresztyénekre vonatkozóan is, s önkéntelenül felhívja a figyel-
met, hogy a versben olvasható megállapítás csupán az emberi élet 
egyik oldalát nézi. János a világot csak Istentől elszakadt mivoltá-
ban szemléli, ezért nem kerül szóba a világ teremtettségéből fo-
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lyó következmény: mindannak a jónak meglátása, ami az ember-
világban található, s ami végső soron nem a világból, hanem az 
Atyától van, a teremtő és szerető Isten ajándéka, munká ja a vi-
lágban. A levélíró dualista felfogása Istenről és a világról, vala-
mint a szakasz lelkipásztori célzata — a keresztyén emberek óvá-
sa a vétkes vágyak által haj tot t élettől — hozza magával az egy-
oldalú látást az embervilágról. 

(17) „A világ pedig elmúlik, és a (bűnös) vágya is." A világ vé-
gének várása az őskeresztyénségben kapcsolódott Krisztus visz-
szajövetelének és az üdvösségnek reménységéhez. Ez a meggyő-
ződés az Újszövetségben a keresztyén etikai cselekvés egyik alap-
motívuma: az eljövendő teljesség várása hajtóerő az Istennek tet-
sző életfolytatásban. Olykor az utolsó nap közelségének tudata 
bizonyos mérvű élettagadást is előidézett, ahogyan Pálnál alka-
lomadtán találkozunk vele: a hátralevő rövid idő miatt nem ér-
demes nagy súlyt helyezni a földi élet ügyeire (1 Κ 7,25—31). 
János levelében is megtalálható az őskeresztyénségre jellemző 
eszkatológikus tudat: az utolsó órában élünk. Az eszmetársító kap-
csolópontot is ez a gondolat képezi szakaszunk vége és a levél 
folytatása között (18. v.). Mégis különbséget érzek Pálnak és Já-
nosnak a vég várásából fakadó etikai szemlélete között. Pálnál 
nemcsak a világ elmúlásának ténye, hanem a rövid határidő sür-
getése is jelentős, mértékadó etikai szempont. A hátralevő idő 
rövidsége nála a keresztyén magatartás, cselekvés egyik fontos 
motívuma. János etikai intelmében a vég idői közelsége nem ját-
szik szerepet. Nála a múlandóság és örökkévalóság tartalmi el-
lentéte lesz etikai mozgató erővé. Ezenkívül nemcsak a világ 
végső elmúlására mutat rá, hanem az embereket hajtó földi vá-
gyak sorsára is: nem hozzák meg a beteljesülést, amelyre az em-
ber törekszik az életében. Elmúlik az élet anélkül, hogy valaki 
megtalálta volna vágyainak teljes kielégülését. Pozitív módon 
pedig azzal ad a levél etikai indítást, hogy megnyitja a keresz-
tyén élet végtelen perspektíváját: 

„de aki cselekszi az Isten akaratát, megmarad örökké". Isten 
akaratának cselekvése a Krisztus-hitből fakadó erkölcsi cselek-
vést, elsősorban a szeretet gyakorlását jelenti. Az „aki cselekszi 
az Isten akaratát" szövegrész majdnem szó szerint olvasható Já-
nos evangéliumában (7,17). A „megmarad örökké" megállapítás-
ban a jellegzetes jánosi eszkatológikus látás érvényesül: az örök 
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élet jelenvalóságára és meg nem szakadó folytonosságára teszi a 
hangsúlyt. Ennek a szövegrésznek („megmarad örökké") János 
evangéliumában az „élni fog örökké" felel meg, mely az örökké 
tartó isteni élet birtoklását jelenti (J 6,51.58). Az Istennel való 
közösségben a halálon át is megmaradó valóság az igazi élet, 
amely megkezdődött a földön a Krisztus-hitben. A jánosi „örök 
élet"-képzetben az eljövendő ítéletnek és a jövendő világnak nincs 
elsőrendű fontossága (Schnackenburg). János sajátos eszkatolo-
giájának megnyilvánulása az is, hogy „a világ elmúlik" megálla-
pításban nem a világ végének apokaliptikus katasztrófája maga-
sodik fel, hanem az elmúlás és az örökkévalóság permanens el-
lentéte tűnik elénk. Az Isten akarata szerint hivő és cselekvő em-
ber végső sorsa már most valóság, noha körülveszi, átfonja éle-
tét a múlandóság világa. Ezzel ismét nem akar juk azt mondani, 
hogy János tagadná az „utolsó eseményeket", a holtak feltáma-
dására és az örök üdvösségre vonatkozó őskeresztyén reménysé-
get, de elsősorban és főként arról szól, ami mindebből már jelen 
van a hitben és a szeretetben. 

Visszatekintve az utolsó versekre (15—17. v.), nem csodálkoz-
hatunk, hogy ellentmondó állásfoglalásokra adott alkalmat az 
írásmagyarázat során. Egyes kutatók azt állítják, hogy világmeg-
tagadásra szólít a szerző, aszketikus törekvés jellemzi. Mások igye-
keznek ez alól a vád alól tisztázni a levélírót. Magyarázatunkban 
igyekeztünk megmutatni, hogy bonyolultabb a helyzet. A szerző 
feltehetően idegen, másféle keresztyén hagyományanyagot hasz-
nál fel és dolgoz bele gondolatvilágába, ez azonban nem sikerül 
törésmentesen és egységesen. Innen van az ütközés a világ szere-
tetét tiltó szava és a jánosi teológiának Isten világszeretetéről szó-
ló legnagyobb mondatai között. Innen a „szeretni" szónak a já -
nosi értelemtől eltérő használata, ugyanakkor a jellegzetes jánosi 
nyelvhasználattal való keveredése. S innen adódik a szakasznak 
legalábbis látszólagos ellentmondása: egyrészt csak a földi élet 
elsődleges szeretetét ítéli el, amennyiben Isten kizárólagos szere-
tetének rovására történik, valamint a bűnös vonatkozású vágyat 
t i l t ja; másrészt azonban az egész földi életet vétkes vágyak moz-
gató rugóira vezeti vissza („minden, ami a világban van"). A gon-
dolatoknak ez a bonyolódása azért történhetett meg, mert a le-
vélíró Istent és a világot alapvető ellentétben látja, amint erről 
szóltunk a versek magyarázata során. Vagy „pongyola" fogal-
mazás következménye? 

98 



Jelen formájában mindenesetre alkalmas volt a három vers, 
hogy az ember természetes ösztöneit megvető, a test teremtettsé-
gét félretevő, platóni eredetű korai-katolikus látást erősítse a 
második században. Az „apostoli atyák" iratai között található, 
a második század közepéről származó ún. második Kelemen-
levél így ír: „A világi dolgokat idegeneknek kell tar tanunk és 
nem szabad kívánnunk, mert ha birtokul kívánjuk, elesünk az 
igazi ú t t ó l . . . Hisszük, hogy jobb a dolgokat itt gyűlölni, mert 
csekélyek, rövid életűek és múlandók, amazokat, az elmúlhatatlan 
javakat pedig szeretnünk" (2 Clem 5,6—7; 6,6). János levelének 
most olvasott versei igazi értelmük szerint nem ezt hirdetik, de 
kétségtelenül félreérthetőek ilyen irányban, és óhatatlanul a föl-
di élet tagadására adhattak indításokat a korai-katoÜcizmus ki-
alakulása idején. A téves keresztyén életfelfogás elkerülésére e 
versek magyarázatához hozzáfűzzük: a teremtő Isten atyai jósá-
gának köszönhetjük az egész világot a földi élettel együtt. A bűn 
kerülése a keresztyén ember számára nem jelenthet élettagadást. 
Örökre a bűnnek és múlandóságnak átadott, örökre Istentől el-
választott világ helyett, ahogyan ezekben a versekben jelentkezik 
(H. Windisch), valljuk a teremtett és megváltásra méltatott vilá-
got, melyet Isten szeret — éppen János evangéliuma és első le-
vele szerint! 

2,12—17 magyarázatának összefoglalása 

A levélíró először rámutat az olvasók keresztyénségében az 
örvendetes tényekre: a Krisztus által nyert bűnbocsánatra és Is-
ten hivő ismeretére. Az idősebb nemzedéknél kiemeli az örökké-
való Krisztus hittel történt megragadását. A fiatal nemzedéknél 
hangsúlyozza a sátánon aratott győzelmüket, azaz mindenek-
előtt az igazi Krisztus-hit mellett való megmaradásukat a téves 
keresztyén tannal szemben. Isten igéjének hűséges hallgatása és 
cselekvése tette őket erre képessé. 

Ezek a tények bátoríthatják és erősíthetik őket az emberi élet 
vétkes vágyainak megtagadására. Isten szeretetével — az irán-
tunk való szeretetével és a mi feléje irányuló szeretetünkkel — 
nem fér össze, ha bármi mást jobban szeretünk őnála. Nem nyom-
hatja rá bélyegét a keresztyén életre az ösztönök uralma dur-
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vább vagy finomabb formában, bűnös tárgyú vágyak hajtóereje, 
sem önző és hiú életmód. A világ és a földi élet múlandósága kö-
zepette, Isten akaratának a Krisztus-hitben és engedelmességben 
történő elfogadása nyomán, az ember a halálon is diadalmas iga-
zi élet, az örök élet részese. 

K I T E K I N T É S 

Nemzedékek az egyházban 

Minden időben, ma is, három nemzedék él a gyülekezetekben: 
a fiatalok, a felnőttek és az öregek. A nagyszülők, szülők és gyer-
mekeik. A legtöbb családban is így van, s ahogy a családban je-
lentkezik a nemzedékek problémája, a gyülekezetben és az egy-
házban is megfigyelhető. A családban sokszor úgy jelentkezik, 
hogy a szülők nem értik meg a fiatalok szokatlan életstílusát. A 
gyülekezetben inkább úgy, hogy a fiatalok előtt furcsává válik 
a nagyszülők kegyessége, s idegenné az apák kortársainak ige-
hirdetése. 

Nem életkor kérdése, mégis a nemzedékváltás jele az egyház-
ban, hogy sokan idegenkedve fogadták az ú j teológiai gondola-
tokat. Azokat is, amelyek világviszonylatban jelentkeznek és forr -
nak; de azokat is, amelyek hazánk protestantizmusának felisme-
rései abban a helyzetben, amit a keresztyénségnek és a szocializ-
mus ú j állami, társadalmi és gazdasági rendjének találkozása te-
remtett. 

A gyülekezetben mindhárom élő nemzedéknek megvan a külön 
szerepe és igénye. 

Az öregek szerepe az örökség őrzése. Ahogyan egy idős néni-
nek kezében naponta kinyílik régi imádságos könyve, amint hű-
ségesen ott ülnek öregjeink a templompadokban, közülük van a 
legtöbb úrvacsorázó, s jövedelmükhöz képest legtöbbet áldoznak 
az egyházért —, mindezzel ők az ősök hitének, egyházszeretetének 
hordozói. Egyházunk múltját kéviselik, amely több évszázados 
küzdelmet jelentett a Habsburg és katolikus elnyomással. Ök a 
hősi múlttól megacélozott evangélikus öntudatban nőttek fel. Az 
evangélikus múlt letéteményesei a gyülekezetekben az életük al-
konyán járó hivő öregek. 
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A felnőttek szerepe a mával való kapcsolat. Ök azok a gyüleke-
zeti tagjaink, akik nem engedhetik, hogy élettől idegen hellyé 
váljék a templom. Átmentek a nagy korfordulón, ismerik a há-
borúk poklát, benne élnek a mai életben, ott dolgoznak a földe-
ken, műhelyekben, gyárakban, íróasztaloknál. Az a jó, ha ma-
gukkal hozzák az istentiszteletre minden tapasztalatukat, azt a 
világot, ami körülveszi őket családban, munkahelyen, társada-
lomban. S így, mai lélekkel hallgatják az igehirdetést. Mai lá-
tással szólnak hozzá a gyülekezet életének alakításához felelős 
tisztségükben mint presbiterek, gondnokok, felügyelők. Amikor 
pedig kilépnek a templomból, nem félreeső szigetet hagynak ma-
guk mögött, ahol megpihentek az élet küzdelmeiben, hanem ma-
gukkal viszik hétköznapjaikba, otthonukba és munkájukba a ta-
nácsot, erőt, szeretetet, reménységet, amit kaptak az istentiszte-
leten. 

A fiatalok szerepe a kérdezés. Friss lelkek, akik semmit sem 
vehetnek megszokottnak az egyházban. A gyermek világra táruló, 
ámuló kíváncsiságával, az i f júkor kritikus érzékével fogadják sza-
vunkat. Nem elégednek meg tekintélyi feleletekkel. Csak meg-
győző, a tudományos világképpel megegyező és életünkkel bizo-
nyított válaszokat adhatunk kérdéseikre. Megérzik szeretetünket 
is, vagy annak hiányát: az életre felkészülésükben, szárnypróbál-
gatásukban, útkeresésükben baráti szívvel, megértéssel állunk-e 
melléjük, vagy felülről mondott, oktató szóval? Őszinte kérdezé-
sük éppen abban segíti az egyházat, hogy életközei módon új ra 
végiggondolja minden tanítását. S töprengjen: hogyan tud vele 
segíteni az embereknek az életükben? 

A szerep után az igény: mit vár mindegyik nemzedék a gyü-
lekezetben? 

Az öregeknek nagy szükségük van a megnyugvás békéjére. 
Arra, hogy Isten iránt való hálával tudjanak visszatekinteni éle-
tükre. Csendesen, belső keserűség nélkül fogadják utolsó évtize-
deikben, éveikben erejük fogyását, egészségük megrendülését, 
életlehetőségeik szűkülését, a „virágok" hullását. Felfedezhetik 
az alkony derűs napsugarát: ú j örömök megcsillanását, amely 
most vár rájuk unokáik mosolyában, hasznos segítségük jóleső 
tudatában, a csendes szemlélődésben, békés öregségben. A halál 
óhatatlan közelségének árnyékában mindehhez hozzátartozik a 
feltámadás és örök élet reménységében való megerősödés. A. bú-
csú nehéz órái közeledtén, a sötét kapu felé lépegetve Isten sze-
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retetének rejtett , de valóságos kíséretében járnak. Nagy szüksé-
gük van erre a hitre. 

Az érett korú férfiak és nők másra szorulnak rá a gyülekezet-
ben. Túl az emberélet fele ú t ján , a harmincas életéveik végén, 
vagy később, sokaknál bekövetkezik több-kevesebb kiábrándult-
ság az életből és az emberekből. Ilyenkor már nagyjából eldőlt, 
hogy ki mit érhet el az életben, s legtöbbször véglegessé vált kö-
rülötte az emberek gyűrűje, amelyben életét leéli. Csalódások és 
keserű tapasztalatok is vannak már mögötte. A fiatalkor termé-
szetes optimizmusa, lelkesedése, eszmék iránti lángolása megfa-
kult, nagy elszánásai, önzetlen nemes szándékai letöredeztek. Fe-
nyegeti az érett felnőtt kort az önzés, a gyakorlati cinizmus, a 
saját érdekének könyörtelen érvényesítése, a körülötte élő embe-
rekkel szemben az érzéketlenség. Bizakodóvá tenni a felnőtt em-
bert az életben, emberekben, megtanítani arra, hogy érdemes 
mégis önzetlenül élni hivatásában és nagy emberi ügyek szolgá-
latában —, ezek különleges feladat elé állítják a gyülekezetet és 
az igehirdetőt, mert a felnőtt keresztyén nemzedékért is közös a 
felelősségünk. Isten igéjében vannak olyan erőforrások, melyek 
megnyílhatnak a javakorbeli emberek belső megújulására. 

A fiataloknak vezető kézre van szükségük. Mi a család és tár-
sadalom gondoskodása mellett a jánl juk nekik az Isten láthatatlan 
és mégis megtapasztalható vezetését, amelyre rábízhatják életü-
ket. jövőjüket. Problémáikban megoldás, válaszútjaikon tanács 
vár rájuk Isten igéjében, ha fel tudjuk nyitni előttük érthetően, 
fiatalosan és bizalomgerjesztőén. Krisztus az igaz barát — ez a 
gyülekezetben élő fiataloknak a legnagyobb szó és esemény, amit 
nyújthatunk. A gyülekezetben azt a biztatást is kapják a fiata-
lok. hogy küldetésük van hazánkban, társadalmunkban: jövendő 
életpályájukra úgy készüljenek, hogy egyéni szempontjaik mel-
lett a közösség ügye is ott lebegjen szemük előtt. 

A három élő nemzedéket összefűzi a gyülekezetben a közös 
ajándék, ami egyaránt öregé, felnőtté, fiatalé: a bűnbocsánat 
örömhíre. A végső számadásra készülő életszakaszban, az érettko-
rúak már szokássá vált vétkei közepette, és az ifjúkor még érzé-
keny bűntudatában hangzik el az egyház soha meg nem fakuló 
üzenete: szólok vagy írok nektek, gyermekeim, hiszen meg van-
nak bocsátva vétkeitek az ő nevéért! 
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Hűség 

2,18—27 

(18) Gyermekeim, utolsó óra van, s amint hallottátok, hogy 
antikrisztus jön, most sok antikrisztus támadt; ebből tudjuk, 
hogy utolsó óra van. (19) Közülünk indultak el, de nem voltak 
közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, közöttünk 
maradtak volna; de (azért történt ez), hogy nyilvánvalóvá legyen: 
nem mindnyájan közülünk valók. (20) Nektek azonban kenete-
tek van a Szenttől, és mindent tudtok. (21) Nem azért írok nek-
tek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem mert tudjátok 
azt, és (tudjátok), hogy egyetlen hazugság sincs az igazságból. 
(22) Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a krisztus? 
Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. (23) Senkiben, 
aki tagadja a Fiút, nincs az Atya sem; aki vallja a Fiút, az Atya 
is az övé. (24) Ti tehát —: amit hallottatok kezdettől, maradjon 
meg bennetek. Ha bennetek marad, amit kezdettől hallottatok, 
ti is a Fiúban és az Atyában fogtok maradni. (25) És az az ígé-
ret, melyet ő hirdetett nekünk, az örök élet. 

(26) Ezeket írtam nektek azokról, akik tévútra visznek tite-
ket. (27) Ti ellenben —: a kenet, melyet kaptatok tőle, bennetek 
marad, és nincs szUkségetek, hogy valaki tanítson titeket; ha-
nem amint az ő kenete tanít benneteket mindenről, (úgy) igaz, 
és nem hazugság. Amint tanított benneteket, maradjatok őben-
ne. 

Az őskeresztyén és páli gondolkodás a történelem záró szaka-
szának tekintette saját jelenét. Jézussal megkezdődött az utolsó 
idő, és hamarosan várható ítéletre történő eljövetele. Krisztus 
végső megjelenésének idői közelsége nem bizonyult valónak, a 
rövid terminus gondolata ekkor a felszín alá került, de ú j ra meg 
újra felbukkant, amikor a történeti viszonyok a közeli várásnak 
valamilyen módon tápot adtak. A figyelmeztető jelek módosul-
tak a körülmények szerint. Némely esetben — mint Péter első 
levelében a kezdődő, Jelenések Könyvében a fokozódó üldöztetés 
számított intő óramutatónak. Más helyzetben a keresztyénségen 
belül elharapózó tévtanítás szolgált emlékeztetőül az idő előreha-
ladott voltára. János levelének ez a szakasza az utóbbi vonalba 
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illeszkedik. Ezen a téren rokonságot mutat a pásztori levelek lá-
tásával. Az idők végére a keresztyén gyülekezetek területén fel-
lángolt téves tanítás figyelmeztette a pásztori levelek íróját (1 Τ 
4,1. 2 Τ 4,3). Ezeket a leveleket nem nagy idői távolság választja 
el János leveleitől. Tanulságos betekintést nyújtanak a fiatal egy-
ház késői kritikus időszakába. Nem külső események, hanem 
belső válság élesztette fel Krisztus vissza jövetele közeli várásá-
nak régi, őskeresztyén szikráját. 

Más kérdés, hogy ez az apokaliptikus mozzanat miként ma-
gyarázható a jánosi gondolkodás területén. Noha János evangé-
liumában is hallunk az eljövendő feltámadásról és ítéletről (J 
5,28—29), a hangsúly mégis a jelenre esik: a Jézus Krisztusról 
szóló igehirdetésben és az őt elfogadó hitben már most végbe-
megy Isten végső ítélete, s megkezdődött az örök élet (J 5,25); a 
megdicsőült Krisztus jövetele elsősorban a Szentlélek munkájá-
ban, a Szentlélektől áthatott gyülekezeti igehirdetésben válik va-
lósággá. A jelenben megvalósuló eszkatológiával találkozunk Já-
nos első levelében is (3,14; 5,13). Ugyanakkor a levél a hátralevő 
üdvesemények várására jóval nagyobb súlyt helyez, mint János 
evangéliuma. Sőt Krisztus vissza jövetelének idői közelsége is je-
lentkezik a levélben, amint a most tárgyalandó verseken kívül 
másutt is észrevesszük (különösen 2,28-ban). 

János első levelében egyensúlyba kerül a jelenre és a jövőre 
vonatkozó keresztyén eszkatológikus szemlélet. A levélben a két-
féle eszkatológiának. ha nem is szintézisét, de legalábbis egybe-
dolgozását kapjuk. A jelenben, az ige hallgatásában, a Krisztus-
hitben megvalósuló ítélet és örök élet mellett felcsillan határo-
zott fénnyel, amit a keresztyén reménység a jövőtől vár: a végső 
feltámadás és az eljövendő teljesség. Sajátos példa a levél arra az 
apokaliptikus feszültségre is, amelyet a történelemnek — itt az 
egyház történetének — válságos pillanatai hoznak elő az őske-
resztyén hagyomány mélyéről: a levélíróban azért lobban fel az 
„utolsó óra" tudata, mert a keresztyénségen belül támadt súlyos 
jelenségek, a keresztyén hit eltorzulása, a gnosztikus tévtanítók 
előrenyomulása a hivő szem előtt a végső események előjeleinek 
hatottak. 

(18) „Gyermekeim" — a már ismert bizalmas, meghitt lelki-
pásztori megszólítás. ..Utolsó óra van": a világ végső idejét éli a 
levélíró szerint. A záró időszakra az antikrisztusról szóló keresz-
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tyén hagyomány időszerű alkalmazásával mutat rá: „s amint hal-
lottátok. hogy antikrisztus jön". János az olvasók előtt ismertnek 
tételezi fel az antikrisztusra vonatkozó tanítást. Megnevezése az 
Űjszővetségben viszont csak János első és második levelében for-
dul elő. Maga a szó („ellen-krisztus") hellénisztikus keresztyén 
körökben keletkezhetett; lehet, hogy a szerző használta először, 
ezt nem tudjuk. 

A képzet hátterében a késői-zsidó apokaliptika húzódik meg. 
Dániel könyvében jelenik meg az antikrisztus ószövetségi elő-
képe (7,24—25; 8.23; 9,26: 11,21 és köv. versek). Történeti sze-
mélyiség körvonalai rejlenek mögötte. Krisztus előtt 175—164 kö-
zött uralkodó szír király, IV. Antiochus Epiphanes pogány hitet 
akart a zsidóságra kényszeríteni. Az őskeresztyénség gondolatvi-
lágában Dániel könyvének ez az alakja Krisztus ellenfelévé vált 
(2 Th 2,3—10). Márk evangéliumában az utolsó idők során meg-
jelenő „pusztító utálatosság" (13,14) nemcsak az említett szír ural-
kodó által a jeruzsálemi szenthelyen felállított Zeusz-oltárra cé-
loz a messzi múltban, hanem az őskeresztyénség idejére eső ha-
sonló eseményre: Caligula római császár Krisztus után 40-ben 
rendelkezést adott ki, hogy a jeruzsálemi templomban állítsák 
fel a szobrát. A helytartó továbbította hozzá a zsidóság tiltako-
zását, de izgalmas hónapok következtek: végrehajtják-e a csá-
szár rendeletét, melynek következménye véres összecsapás lett 
volna? A császár váratlan halála miatt ugyan elmaradt a zsidó 
hitet meggyalázó lépés, de a feszült téli hónapok emléke benne 
élt az emberekben. Márk evangéliuma írásakor ennek mintegy 
csak húsz esztendeje lehetett. Az esemény tükröződik Márk apo-
kaliptikus leírásában (Grundmann). A megnevezés akkor még 
nem alakult ki, de a fiatal keresztyén igehirdetés a késői-zsidó 
apokaliptika hatására számolt egy magát Istennek tekintő király-
lyal (vö. Jel 13,1—10). A messiási háború képe különösen jellem-
ző a Holt-tengeri Tekercsek gondolatvilágára. Ez a háborús vonás 
a keresztyénségnél nem jött elő. S a messiás ellentétéről csak a 
keresztyénség tudott. 

János első levele nevet ad a keresztyén hagyományból átvett 
apokaliptikus alaknak. Ez a név hűségesen kifejezi a képzet belső 
tartalmát. Ezért mondja „antikrisztusnak", „ellen-krisztusnak". 
Ugyanakkor azonban János nem mitikus fényben elképzelt tör-
ténelmi személyről beszél. Nála nem szerepel „az" antikrisztus. 
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Névelő nélkül mondja: „antikrisztus jön". (A „jön" végvárással 
kapcsolatos szó: fellép, megjelenik.) Nyomban alkalmazza saját 
jelenére, átvált többes számra: „most sok antikrisztus támadt" 
(szó szerint: lett). A levélíró szemében az antikrisztus nem sze-
mélynév, nem tulajdonnév, hanem köznév: azonosítja korának 
gnosztikus keresztyén tévtanítóival. Amikor tehát az Újszövet-
ségben első alkalommal kristályosodik határozott, világos névvé 
a keresztyénség apokaliptikus váradalma, abban a pillanatban 
elveszíti mitikus jellegét, összetörik az óriás méretű, történelmi-
nek képzelt kísértetalak, s egyszerű megjelölésévé, tartalmi meg-
határozásává válik a korabeli téves hitű gnosztikus prédikátorok-
nak. Ugyanakkor megmarad az őskeresztyén gondolkodás, mely a 
jelent az utolsó időnek tekinti: „ebből tudjuk, hogy utolsó óra 
van". 

Így olvadt bele a levél gondolatvilágában az antikrisztus alak-
jába az őskeresztyén apokaliptikus várakozás, mely „hamis krisz-
tusok" és „hamis próféták" fellépésével számolt, akik a visszatérő 
Krisztusnak álcázzák magukat (Mk 13,21—22). A sok antikrisz-
tus, éspedig ilyen időszerűsített keresztyén tévtanító alakban, Já-
nos első levelének jellegzetes alkotása. Végeredményben ez is 
abba az irányvonalba mutat, amelyen a jánosi teológia halad: az 
eszkatológiát a jelen valóságos részévé teszi, s elkerüli az apoka-
liptika mitikus vonásait. 

(19) „Közülünk indultak el" — a szóban forgó gnosztikus ke-
resztyének tehát a gyülekezethez tartoztak. ..De nem voltak kö-
zülünk valók": igazában nem tartoztak Jézus Krisztushoz és az 
ő egyházához. „Mert ha közülünk valók lettek volna, közöttünk 
maradtak volna": a közösség megszakítása szolgál jelül, hogy a 
Krisztusban hívőkhöz való külső hozzátartozásuk csak látszat 
volt. A levélíró szerint a Krisztusba vetett igazi hit elválhatat-
lanul belekapcsol az apostoli hagyomány alapján ezt a hitet val-
lók közösségébe. Nincs szó egyházi szervezetről, az „egyház" szó 
sem bukkan fel, valójában mégis a szentek közösségének látható 
körére muta t : azon kívül nincs keresztyénség. A levélíró azonban 
nem köti a keresztyének közösségét korai-katolikus módra a gyü-
lekezeti püspökséghez, hanem a Krisztus-hit tartalmához. 

A gnosztikusok kiválásában magasabb rendű cél megvalósu-
lását lá t ja : „de (azért történt ez), hogy nyilvánvalóvá legyen: nem 
mindnyájan közülünk valók". Nem mindenki keresztyén, aki a 
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keresztyén gyülekezethez tartozik. Ma úgy mondhatnánk: a hivők 
közössége nem azonos az egyházzal. Hasonló gondolatot találunk 
másutt is az Üjszövetségben (R 9,6b. Mt 13,28. Különösen meg-
döbbentő élességgel: J 6,70—71). A levél írója a belső gyülekezeti 
válságban, a Jézusról más meggyőződést vallók elszakadásában 
Istennek azt a szándékát sejti, hogy emlékeztesse a hivő keresz-
tyéneket a fel nem oldható feszültségre: a Krisztusban igazán 
hivők határvonala nem esik egybe a keresztyének külső közös-
ségével. 

A levél mutat ja , hogy a gyülekezetből nőt t gnosztikusok nem 
fordultak szembe a keresztyénséggel, sőt azon a véleményen vol-
tak, hogy ők a mélyebb, igazabb keresztyének. A helyes keresz-
tyén hit és az eretnekség sokkal bonyolultabb képet nyújt az első 
század végén, mint sokáig a kutatók gondolták. W. Bauer érdeme, 
hogy rámutatott (1934-ben): nagyon jelentős volt az eretnekség 
a fiatal keresztyénség egyes földrajzi területein, sőt több esetben 
megelőzte az igazhivő egyház kristályosodását. Még ha nem lehet 
is minden további nélkül eretnekségnek mondani különböző te-
rületeken a keresztyénség kezdeti fokát, s a kutató által fel tár t 
jelenséget inkább a keresztyén gyülekezetek körében végbemenő 
integrálódási folyamatnak nevezhetnénk, annyi kétségtelen, hogy 
komolyan számolnunk kell a fiatal keresztyénség egyes terüle-
tein — későbbi szemmel nézve — „eretnek" hitbeli felfogások 
kavargásával, hatóerejével, súlyával. Ez főként János harmadik 
levelének tükrében lesz figyelemreméltó kérdés. János első le-
vele nem mutat ja a tévtanítás számbeli fölényét, de nyilvánva-
lóan jelzi vonzóerejét és jelentőségét. A gnózis vándortanítók ré-
vén terjedt, erre a második levélnél figyelünk fel. A szóban forgó 
vándortanítók magukat keresztyénnek valló prédikátorok voltak, 
és tanításuk a gyülekezeteken belül vert gyökeret. Az így fel-
lobbanó tanbeli és hitbeli küzdelemnek vagyunk tanúi János le-
veleiben. Az erőviszonyokat nem szabad jelentéktelenítenünk: 
egyes területeken a helyes keresztyén hit élet-halál harcáról volt 
szó. János első levele is világosan jelzi a gnosztikus eretnekség 
ütőképességét és súlyát olvasói között. 

(20) „Nektek azonban" — fordul az olvasókhoz — „kenetetek 
van a Szenttől". A „Szent" vonatkozhat Istenre vagy Krisztusra. 
János evangéliuma a szót egy alkalommal Jézusra használja, egy 
alkalommal pedig Istenre. Jézusra vonatkoztatva azt jelenti, hogy 
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ő egészen Istenhez tartozik (J 6,69 a legvalószínűbb szövegformá-
ban), a „szent" szó alapvető ősi jelentése szerint, mely az isteni 
szférát jelöli minden mástól elválasztottan. Isten megszólítása-
ként — „szent Atya!" (J 17,11) — ószövetségi és zsidó örökséget 
hordoz: szentsége a legbensőbb, elrejtett isteni mivoltát fejezi ki 
(vö. És 6,3). A levélben hihetően Jézus Krisztust jelöli, mert a to-
vábbi versekben ő szerepel a „kenet" ajándékozójaként (27. v.). 

A levél olvasói Krisztustól „kenet"-ben részesültek. A fe jnek 
olajjal való leöntése, megkenése az Ószövetségben különleges fel-
adatra, szolgálatra történő rendelésnek és az Isten áldása kiára-
dásának jelképes közvetítője. A görög szó jelentheti a megkenés 
cselekményét és magát az olajkenetet. Az utóbbi fordítást alkal-
mazzuk, ami valószínűbb. Az értelmen a másik fordítás sem vál-
toztatna, mert ugyanazt mondja : az olvasóknak Krisztus a Szent-
lelket adta. Az olajkenet jelképes megjelölése a Szentléleknek. 
A Szentlélek vételének a keresztséggel való kapcsolata az általá-
nos újszövetségi gondolkozásból nyilvánvaló (2 Κ 1,21—22. J 3,5. 
Csel 1,5; 2,38). A Szentlélekben való részesedés az őskeresztyén-
ségben nem esett egybe az alámerülés cselekményével, de kíséri: 
megelőzi vagy követi (Csel 10,44—48; 19,5—7). Ε hagyomány alap-
ján alakultak ki a különböző keresztelési rítusok az óegyházban, 
melyek szerint a Szentlélek vétele a keresztelési fürdő előtt vagy 
után történik. Az olajjal való megkenés a második századtól kezd-
ve minden keresztelési rendben szerepel; a Szentlélek közlése 
csupán a keleti és szíriai rítusokban kapcsolódik hozzá, míg 
Észak-Afrikában és Rómában a kézrátételhez fűződik. János első 
levelének olvasóinál még nem lehetett szokásban a keresztelés-
kor az olajjal megkenés. A későbbi gyakorlat kialakulásának alap-
ját azonban már mutathat ja János levele a jelképes megjelölés-
sel. 

A „kenet" szóval a szerző feltehetően a keresztség eseményé-
re utal, de a Szentlélek vételét nem egyszerűen a keresztelés ak-
tusához kapcsolja, hanem a keresztelést megelőző és kísérő ige-
hirdetéshez. Erre mutat, hogy a „kenet" az Istenről való mély, 
hivő tudás közvetítője: „és mindent tudtok". Jelentős kéziratok 
ugyan más változatot adnak: „és mindnyájan tudtok". Ebben az 
esetben a hangsúly arra esnék, hogy a keresztyén olvasók mind-
egyike részes az Isten megismerésében. Az összefüggés inkább 
arra mutat, hogy János vitázóan hangsúlyozza: az igazhivő ke-
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resztyének a teljes kinyilatkoztatás birtokában vannak, mellyel 
a gnosztikus keresztyének dicsekszenek. 

„Kenet" alkalmasint gnosztikus misztériumban is szerepet ját-
szott. Ha így van, János a keresztséget mint a Szentlélek vételé-
nek eseményét állítja azzal szembe. Mindenképpen nyilvánvaló, 
hogy János szemében a Szentlélek nem mágikus varázsszer, ha-
nem „az igehirdetésnek és Isten megismerésének ereje a gyüle-
kezetben" (R. Bultmann). A Szentlélek vétele a keresztséghez és 
a hallott igehirdetéshez egyaránt fűződik. A mondatot így önthet-
nénk más szavakba: nektek, igazhitű keresztyének, Krisztus 
Szentlelkét adta a keresztségben és az azzal kapcsolatos tanítás-
ban, ezért nem szorul kiegészítésre hivő Isten-megismeréstek. 

A „kenet" tehát csillámló szó: a Szentlelket jelenti, ugyanak-
kor utal a keresztségre és a gyülekezeti tanító igehirdetésre. 
Gnosztikus misztériummal, misztikus szertartással szemben az ol-
vasók teljes és igazi istenismeretének biztosítéka és forrása. 

(21) „Nem azért írok nektek..." — az eredetiben így hangzik: 
„írtam", de ez csupán levélírói stílusfordulat. Nem régebbi, ha-
nem jelen levelére vonatkozik (magyarázatot lásd 2,12—14-nél). 
„... mintha nem tudnátok az igazságot, hanem mert tudjátok 
azt": az olvasók ismerik az igazságot, Isten kinyilatkoztatását 
(lásd 1,6-nál). A levél megírásának ez a tény adja az alapját. Nem 
misszionáló irat, hanem arra épít, amit az olvasók már hallot-
tak és tudnak a keresztyén hitből. Ismételten hivatkozik a kapott 
tanításra az olvasóknál, hogy hitük tartalmára való ráeszmélés 
megőrizze őket a tévtanítástól. Ettől óv a következő mondatban: 
„és (tudjátok), hogy egyetlen hazugság sincs az igazságból". A 
„hazugságon" a tévtanítást ért i : nem rendelkezik az isteni való-
ság érvényével. Mivel pedig e jellegzetesen egzisztenciális gon-
dolkodás számára a dolog és személy nem választható el (Schna-
ckenburg), a mondat azt is jelenti, hogy az antikrisztusi tévtaní-
tók nem Istentől vannak. 

(22) „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a krisz-
tus?" A „hazudni" — mint lát tuk (1,6-nál) — Jánosnál nem a kö-
zönséges hétköznapi értelemben szerepel, hanem azt jelenti: az 
igazságnak, azaz az Isten igazi valóságának ellentétét képviselni. 
A „tagadni" szó sem egyszerűen nemet-mondást jelöl, hanem a 
„vallani" ellentéte (1,9): az egyikben a hitetlenség, a 'másikban a 
hit szólal meg. Ε mély értelmű fogalmakkal a levélíró máris jel-
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lemzi a tévtanítókat. „Hazugságuk", „tagadásuk" tartalmát is 
megmondja: nem hiszik és vallják, hogy a názáreti, a földön já r t 
Jézus a „krisztus". Ε szó itt nem tulajdonnév, amint az őske-
resztyénség és János is legtöbbször használja: „Jézus Krisztus", 
hanem köznév, bár a szerző párat lan értelemben alkalmazza Jé -
zusra. Ezzel a szóval fordítja János evangéliuma a „messiás"-t 
(1,41; 4,25). A levél nem az ószövetségi és késői-zsidó messiás gon-
dolathoz kapcsolja a szót, hanem Jézus megváltói személyét jelöli 
vele. Azonos jelentésben használja az „Isten Fia" névvel (amint 
a 22—23. vers szóhasználatából is kitűnik). A „krisztus" Jézusnak 
Istentől való küldetését, kinyilatkoztató, megváltó szerepét jelöli. 
A szó összecseng a „kenet"-tel, hangzásban és tartalomban. (A 
„kenet" görögül chrisma. A „messiás" — héber és arám szó gö-
rögösített formája — azt jelenti: a felkent.) A kenet, a Szentlélek 
— melyet a Felkenttől kaptak — a Felkentben való hitre vezeti el 
a keresztyéneket: így csillan át a szavak egybejátszó varázsa a 
sorokon. 

A földi Jézus isteni lényének és megváltó szolgálatának, azaz a 
jánosi értelemben vett „krisztus" voltának kétségbevonása jel-
lemezte a levélíró korának keresztyén tévtanítóit. Ezért mondja 
róluk: „Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút". Meg-
állapítását magyaráznia kell, mer t a gnosztikus keresztyének nem 
tagadták az Istent. Hozzáfűzi tehát a levélíró, hogy a kettőt nem 
lehet egymástól elválasztani: 

(23) „Senkiben, aki tagadja a Fiút, nincs az Atya sem". (A szó 
szerinti fordítás magyartalan, de ismernünk kell az eredeti szö-
veg értelmének megragadásához: „Mindenki, aki tagadja a Fiút, 
az Atyát sem bírja".) Istent bí rni — ez az erős kifejezés csak itt 
és János második levelében fordul elő (9. v.). Megfelel a Jánosnál 
szokásos „Istent ismerni", vele közösségben lenni fogalmának, 
csak még határozottabban fejezi ki az Istennel való közösség 
hiánytalan valóságát. Félreértéstől nem tart az író, hiszen Isten-
nel nem rendelkezhetünk, ő nem lehet a birtokunk, ez nyilván-
való az egész jánosi gondolatvilágból. A szóhasználatot a levélíró 
talán gnosztikus ellenfeleinek szájából veszi, hogy vitázzon velük. 
Hiába hivatkoznak ők Isten bírására, hogyha Jézust nem vallják 
megváltójuknak. Istennel kapcsolatba kerülni és nála megma-
radni, nem lehet Jézus nélkül. A „tagadni a Fiút" — egyaránt 
jelenti a Krisztus-hit hiányát és Krisztusról szóló tanítás nyilvá-
nos elutasítását. 
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Ugyanezt pozitív oldalról is megvilágítja: „aki vallja a Fiút, az 
Atya is az övé". Az eredetiben itt is Isten bírásáról van szó. (A 
görög nyelv „bírni" igéjét a magyarban kétféleképpen fordíthat-
juk Istennel, Krisztussal kapcsolatban: „benne van", „az övé" az 
Isten. A két fordítási lehetőséget váltogatva használom. Lásd 2 J 
9-et is.) A „vallani, vallást tenni" ige görög megfelelőjének János 
leveleiben sajátos jelentése van. Már találkoztunk vele a „bűne-
ink megvallásánál" (1,9). Krisztussal kapcsolatban a benne való 
hitet és ennek ünnepélyes kijelentését tartalmazza. Ez a szóhasz-
nálat már a korai hitvallásképződés területére visz bennünket: a 
Krisztusra vonatkozó téves tanítás elutasítását, a helyes Krisztus-
hit hirdetését jelenti vallástétel formájában. Lesz alkalmunk még 
határozottabban megfigyelni ezt a levélben (4,2—3). A gnózis el-
len folyó harcban alakult ki a szó vázolt jelentéstartalma, amint 
éppen János levelében tapasztaljuk, de megőrizte eredeti kul-
tikus, liturgikus jellegét is, mert Krisztus személyének és művé-
nek elismerését s magasztalását jelöli. „A Fiút vallani" — egy-
szerre jelenti a Krisztus-hitet, Krisztus magasztalását, a Krisz-
tusról szóló hittétel elfogadását és nyilvános kijelentését, még-
pedig a keresztyének között fellépő téves Krisztus-tannal szem-
ben. 

Ebben a versben is megfigyelhetjük az ellentéttel dolgozó fo-
galmazást („tagadja" — „vallja"). Nyelvi és gondolatritmus alap-
ján négysoros strófa bontakozik ki a szövegből. Az ellentétpár ér-
telme: a láthatatlan Isten csak a kinyilatkoztatást hozó Jézus 
Krisztus által, a Krisztusba vetett hitben érhető el. Krisztus meg-
kerülésével nem lehet Istennel valóságosan találkozni. (Vö. J 1,18; 
14,6-7.) 

(24) „Ti tehát" —, az olvasókhoz fordul ezzel a megszólítással, 
amely nem tartozik bele a mondatszerkezetbe (nyelvtani megha-
tározással: anakolutia, következetlen mondatfűzés). A gondolat-
ritmus hozta magával: a „Ti" kiemelésével elválasztja és szembe-
állítja az előző és a most következő gondolatot. Ezért a fordítás-
ban gondolatjelet és kettőspontot tet tünk utána: „—: amit hal-
lottatok kezdettől, maradjon meg bennetek". Az olvasók őrizzék 
meg továbbra is a hagyományos tant, amelyet a keresztyén ige-
hirdetéssel történt találkozásuk óta ismernek. A keresztyén gnózis 
veszélyével szemben,, az őskeresztyénségtől örökölt tanításhoz va-
ló hűséget kívánja a levélíró. Rendkívül érdekes és tanulságos, 
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ahogyan János első levele újszerű teológiai fogalmai ellenére 
hangsúlyozza a hagyományt őrző igehirdetés jelentőségét. Az első 
századforduló keresztyén gyülekezeteinek a tévtanítással folyta-
tott hitbeli, szellemi harcára jellemző, hogy Krisztus igéje a he-
lyes tan jellegét ölti magára, amelyet a hagyományhoz való hűség 
elve őriz. A levél kettős törekvése nem ellentétes, sőt az egyet-
len helyes megoldás mindenkor az egyházban: az egyház ősi ha-
gyománya modern teológiai gondolkodásban újul meg, s az ú j 
forma őrzi meg a jövő számára. 

„Ha bennetek marad, amit kezdettől hallottatok, ti is a Fiúban 
és az Atyában fogtok maradni." Az Istennel való közösségnek, 
mely a levél kiinduló nagy témája (1,1—4), feltételévé válik a 
hagyományos Krisztus-hit megőrzése. Egybecsendül ez a mondat 
a levél bevezetésével (1,3), csak most előbb említi a Fiút, és az-
után az Atyát. A sorrend megfelel a gyakorlati ú tnak: a Krisz-
tussal való közösség által kerülünk kapcsolatba Istennel. Az Új-
szövetség alapmeggyőződése ez, melyet különösen a jánosi teoló-
gia ragadott meg kristálytiszta világossággal: „Senki sem megy 
az Atyához, csak énáltalam" — mondja Jézus János evangéliu-
mában (14,6). 

(25) „És az az ígéret, melyet ő hirdetett nekünk, az örök élet." 
Az „ígéretnek" megfelelő görög szó nem fordul elő János evan-
géliumában, hanem főként a páli teológia gondolatkörébe tar-
tozó újszövetségi iratokban találjuk. Ez a körülmény is jelzi, amit 
a mondat tartalma világosan elárul: itt a jövőbe mutató, hagyo-
mányos őskeresztyén eszkatológia szólal meg a levélben. Az örök 
élet jelenvaló volta mellett (3,14. J 3,16; 5,24) a jövőbeli kitel-
jesedése szerves része a keresztyén hitnek. Ez is ahhoz az őske-
resztyén örökséghez tartozik, amelyet a levélíró az előző nemze-
déktől kapott, sőt a nemzedékek láncolatán át magától Jézustól. 
Erre mutat a mellékmondat: „melyet ő hirdetett nekünk". A 
„nekünk" tehát ugyanabban az értelemben szerepel, feltevésünk 
szerint, mint a levél bevezető soraiban a „mi" többes szám első 
személyű fogalmazás (magyarázat 1,2-nél). Az eljövendő örök 
élet reménysége nincs ellentétben a jelenvaló örök élet valóságá-
val. Egyikről is, másikról is szól még a levél folytatása (3. fejezet). 

(26) „Ezeket írtam nektek azokról, akik tévútra visznek tite-
ket." Ezzel foglalja össze a levélíró a megelőző verseket (18—25. 
v.), s megokolja a leírtak gyakorlati szükségszerűségét. Hiába 
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fordultak szembe a téves hitű keresztyének a gyülekezettel, tév-
tanitásuk továbbra is veszélyt jelent az igazhivő keresztyénekre. 

A „tévútra vinni" ige már szerepelt a levélben (1,8). János itt 
a magukat keresztyéneknek tartó gnosztikus tévtanítókra, élő, 
valóságos személyekre alkalmazza. A szó mögött feltűnik a há t -
térben a metafizikai dualizmus: a világosság és sötétség, igazság 
és hazugság, élet és halál két különböző erőmezeje áll egymással 
szemben. A keresztyén tévtanítókban az Istenhez vivő útról el-
térítő metafizikus hatalom öltött alakot, ezért is nevezte őket a 
levél antikrisztusoknak. A Jelenések Könyvének szóhasználatá-
ban fokozott mértékben találkozunk a „tévútra visz" képzetével 
(„akit ördögnek és sátánnak neveznek, aki az egész földkerekséget 
tévútra viszi": Jel 12,9). A levél figyelmeztetésének súlyát ebben 
a metafizikus távlatban ér thet jük meg: János a szóban forgó 
tévtanítók vonzásában Istentől, a hittől, az örök élettől elfordító 
végzetes veszélyt lát a gyülekezetben élő keresztyénekre nézve. 

(27) „Ti ellenben" — ugyanúgy a mondatszerkezetből kiemelt 
szövegrész, mint amilyennel előbb találkoztunk (24. ν.). A meg-
előző mondat a tévtanítókra vonatkozott, most éles fordulattal az 
olvasók keresztyén állapotáról szól — ezt fejezi ki az ellentétet 
jelző nyelvi fordulattal. Szabadon így fordíthatnánk: „Ami ellen-
ben titeket i l l e t . . . " 

„a kenet, melyet kaptatok tőle, bennetek marad". A Szentlé-
lekről van szó — amint a „kenet" jelentését megfigyeltük 
(2,20) —, melyet az olvasók Jézus Krisztustól kaptak az igehir-
detésből. Az igealak a múlt meghatározott időpontjára utal, te-
hát nyilván megint az olvasók keresztyénségének kezdő idősza-
kára mutat. A mondat mögött feltűnik halványan a keresztségük. 
Ennek elmosódó rajzában erőteljes vonással benne van a keresz-
telésüket előkészítő keresztyén tanítás. A mondat folytatása mu-
tat ja meg, hogy miként értendő a kapott Szentlélek „megmara-
dása" az olvasókban. A Szentlélek a keresztyénekben semmikép-
pen sem statikus valóság, még kevésbé egyéni birtokuk, amolyan 
letörölhetetlen jelleg, mely magától megőrizné őket a helyes ke-
resztyén hit és élet útján. 

„és nincs szükségetek, hogy valaki tanítson titeket; hanem 
amint az ő kenete tanít benneteket mindenről, (úgy) igaz és nem 
hazugság". A Szentlélek munkája a keresztyénekben a „tanítás", 
mégpedig folyamatos cselekményként (jelen idejű igealak). Az ol-
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vasók nem szorulnak rá, hogy a tévtanítókra hallgassanak. Őket 
a Krisztustól kapott Szentlélek tanítja, és amit a Szentlélek mond, 
„igaz", tehát az isteni valóság megmutatása; és nem „hazugság", 
ami a jánosi nyelvhasználatban az isteni valóság ellentétét je-
lenti (lásd 1,6-nál). A „mindenről" hangsúlyos szó. A tévtanítók 
azzal az igénnyel léptek fel, hogy teljes, mélyebb istenismeretef 
nyújtanak. Az olvasókban dolgozó Szentlélek nem ad kevesebbet: 
Isten megismerésének minden kérdésében feleletet kapnak. 

A „tanítani" szó újszövetségi használatára már az első három 
evangéliumban jellemző az intellektuális mozzanat teljes legyő-
zése, amely pedig a görög világban e fogalom uralkodó képzete. 
Sőt ez az elméleti jelleg behatolt mind az elgörögösödött, mind a 
rabbinista zsidóság szóhasználatába. Amikor Jézus „tanít" — 
Máté, Márk, Lukács evangéliumában egyaránt megfigyelhet-
jük —, ez azt jelenti, hogy Isten akarata elé állítja hallgatóit, 
döntést kíván tőlük, s ebben a döntésben benne van a Jézus sze-
mélyével kapcsolatos állásfoglalás. Tanításának elfogadása nem-
csak az agyat, hanem az egész embert igényli. János evangéliu-
mában ezen túlmenően a szó olyan mozzanatot is tartalmaz, mely 
súrolja a ..kinyilatkoztatás" fogalmát (8,28; 14,26). Erre a jelen-
ségre még nem sikerült nyelvi párhuzamot találni a környező 
világból. Ügy tűnik, hogy sajátos jánosi alkotás. A szó ebben a 
jelentésében -— és ez az eset a levél most olvasott mondatában is 
— azt a benyomást ébreszti, hogy közvetlen sugallatról van szó 
(Κ. H. Rengstorf). A „tanít" helyett jobb lenne a Szentlélek mun-
kájára vonatkozóan a „megvilágosít" fordítás. Azért nem hasz-
náltuk, mert az első helyen a tévtanítókra értendő a szó a vers-
ben. s ezt csak a „tanít" igével fordíthat juk. Nem ú j vallásos 
nézetek belső felvillanására érti, sőt éppen ilyennel állítja szem-
be János a Szentlélek megvilágosító munkájá t . A Szentlélek nem 
újfajta, hanem a hagyományon alapuló, az őskeresztyén hittar-
talmat hordozó, a gyülekezeti igehirdetésből vett Krisztus-hitet 
ébreszti, mélyíti. A Szentléleknek a keresztyénekben folytatódó 
kinyilatkoztató munkája kétféleképpen is kapcsolódik a törté-
nelemhez: Jézus történetét eleveníti meg, és az igehirdetés szol-
gálatának történeti folyamatosságában munkálkodik. 

Hogy erről, és nem külön, új, egyéni kinyilatkoztatásokról van 
szó a Szentlélek megvilágosító tevékenységében, nemcsak a meg-
rajzolt összefüggésből következik, hanem ezt a vers utolsó mon-
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data is nyilvánvalóvá teszi: ..Amint tanított benneteket, marad-
jatok őbenne". Az „őbenne": Krisztusra vonatkozik. A felszólítás 
megismétlése a következő versben szintén tanúsítja, hogy itt nem 
a keresztyén tan megőrzéséről, hanem a Krisztussal való közös-
ségben megmaradásról van szó. A Szentlélek arra „tanította" az 
olvasókat, hogy az apostoli igehirdetésből eléjük lépő Krisztussal 
legyenek maradandó kapcsolatban, belső közösségben. 

A levél írójának ismét sikerült — nem könnyű feladat, ezért 
is küzd a nyelvvel —. hogy egybekapcsolja a hagyományost az 
újszerűvel. Ugyanakkor szavai egyszerre több irányú utalást t a r -
talmaznak. A „kenet" a Szentlélek, melynek említése a kereszt-
ségre és a keresztyénné lételükkor hallott igehirdetésekre emlé-
kezteti az olvasókat. A Szentlélek maradandó valóság bennük, 
folytatja megvilágosító munkáját, mellyel a kinyilatkoztatás még 
ismeretlen területeire vetít fényt lelkükben. Mégis a hagyomá-
nyos igehirdetésben megismert Krisztust adja és a hozzávaló ra-
gaszkodást munkálja. 

Az egész szakasznak (18—27. v.) legfontosabb, ismétlődő fo-
galma: „maradni". Négyszer fordul elő. A szó jánosnál a hűség 
szemléletes, erőteljes, dinamikus megjelölése. Valamiben, valaki-
ben maradni — „a hűségét jelenti, mellyel a hivő ember a múlt-
ban ajándékozottat és a jelenben megragadottat megtartja a 
jövő számára" (R. Bultmann). A görög szó a hűséget az olvasott 
szakaszban több oldalról tár ja elénk: a keresztyén embernek az 
Isten igéjéhez való hűsége azzal az Ígérettel rendelkezik, hogy az 
Atya és a Fiú hűséges marad hozzá (24. ν.). A kinyilatkoztató 
Szentlélek hűsége a keresztyén emberben a Krisztushoz való hű-
séget munkálja és vár ja (27. ν.). A szakasznak a tévtanítóktól 
történő óvása, melyet a magyarázók vezérfonalául tekintenek, 
csak a negatív oldal. Ε tíz vers pozitív oldala: a hűség! 

Isten igéjének, a Szentlélek munkájának, az Atyának és a Fiú-
nak hűsége a hívőkhöz, s a keresztyén ember hűséges ragasz-
kodása mindahhoz, amit az igehirdetésben, a hitben kapott, és 
Krisztushoz, akitől kapta! Most már megérti olvasónk, miért ír-
tunk egyetlen szót az egész szakasz fölé leghívebb címként: „hű-
ség"! 
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2,18—27 magyarázatának összefoglalása 

A keresztyén tévtanítók fellépése a levél idejében a vég köze-
ledtére mutatott, ö k az utolsó idők apokaliptikus alakjának, az 
antikrisztusnak megjelenési formái. A gyülekezettel szembeke-
rültek, de soha nem is tartoztak igazán a keresztyének közössé-
gébe. Figyelmeztető jelül szolgálnak arra, hogy a látszat szerinti, 
külső gyülekezet és a valódi gyülekezet nem fedi teljesen egy-
mást. Az olvasók maradjanak meg a keresztyénségük kezdetén 
kapott tanításnál: higgyék és vallják, hogy a názáreti Jézus a 
Megváltó. Ez a hit és hitvallás, vagy annak tagadása, különbözteti 
meg a keresztyénségben az igazi keresztyéneket a többitől, akik 
nem azok. A Krisztus-hit elutasítása az Istentől is megfoszt, 
mert Isten csak Krisztussal együtt lehet a miénk. Krisztussal és 
Istennel közösségben tehát úgy maradhatnak az olvasók, ha az 
apostoli örökséget hordozó igehirdetéshez tart ják magukat. Ebben 
benne van az eljövendő örök élet reménysége is. 

Krisztustól Szentlelket kaptak annak idején a keresztségükkor 
és az arra előkészítő igehirdetésekből. A Szentlélek most is foly-
tatja bennük a megvilágosító munkájá t : feltárja az Istenről 
szóló kinyilatkoztatást teljes egészében. Ne tévessze meg hát őket 
a tévtanítók hamis állítása az általuk birtokolt mélyebb istenis-
meretről. Mindenekfölött pedig ne felejtsék: a Szentlélek a helyes 
Krisztus-hitre vezette őket, maradjanak meg továbbra is a Krisz-
tushoz való hűségben! 

A végső reménység 

2,28—3,3 

(28) Nos tehát, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy ami-
kor megjelenik, bátor bizalmunk legyen, és ne szégyeníttessünk 
meg általa a megérkezésekor. (29) Ha tudjátok, hogy ő igaz, is-
merjétek meg azt is, hogy mindenki, aki az igazságot cselekszi, 
tőle származik. (1) Nézzétek, mekkora szeretetet ajándékozott 
nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok 
vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte 
meg őt. (2) Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még 

116 



nem lett nyilvánvalóvá, mik leszünk. Tudjuk pedig, hogy ha nyil-
vánvalóvá lesz, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt 
úgy, amint van. (3) És mindenki, aki ezt a reménységet veti Belé, 
megtisztítja magát, amint ő tiszta. 

(28) „Nos tehát" — a gondolatmenet továbbfűzésének jelzésére 
szolgál. Ismétlődik a bizalmas, meghitt lelkitanítói megszólítás: 
„gyermekeim". „Maradjatok őbenne" — ezzel zárult az előző 
szakasz is. Jól megfigyelhetjük a levélíró gondolkozási folyamatát. 
Előző gondolatkörének utolsó szava, mely egyszersmind az egész 
szakasz témáját is jelentette, a hűség, adja most a lökést, indítást 
az ú j gondolathoz: „hogy amikor megjelenik, bátor bizalmunk le-
gyen, és ne szégyenittessünk meg általa a megérkezésekor". A 
Krisztussal való közösség megtartása, a hagyományos Krisztus-
hit megőrzése készíti fel a keresztyéneket az ítéletre érkező 
Krisztus fogadására. Lehetséges, bár nem bizonyítható, amit az 
egyik tudós feltételez (H. Preisker), hogy a levél írója ezen a he-
lyen őskeresztyén eszkatológikus iratból merít. A levélírónak ez 
a feltételezett eljárása csak az őskeresztyén hagyomány megbe-
csülését jelezné, és nem változtat a szakasz értelmezésén, mert a 
levélbe szervesen beleépült gondolatokról van szó. Mégis megem-
lítettem, mert ez a lehetőség is arra az összefüggésre mutat, mely 
a levél és a keresztyén hagyomány nem-jánosi ága között fennáll. 
Mindenesetre az újszövetségi kinyilatkoztatás egységbe illesz-
kedő láncszemeinek jele a levélnek ez a mondata. 

A „bátor bizalom" az eredetiben egyetlen szó (parrésia) — J á -
nos első levelének jellemző szava. Azért fordítottunk két szóval, 
jelzős főnévvel, mert a bátorság és a nyíltság, bizodalom képzete 
egyaránt benne van a fogalomban. Ezzel a szóval jelöli meg az 
író a keresztyén ember magatartását Isten előtt a jelenben és az 
eljövendő ítéletkor. Az a körülmény, hogy a sajátos János-levél-
beli szóhasználat mindkét helyzetre alkalmazva előfordul, világo-
san mutatja, hogy a jelenre és a jövőre irányuló eszkatológikus 
felfogás szorosan összetartozik a levélíró gondolkozásában. 

A jelenben az Istenhez forduló bizodalmas imádság, kérés 
alapja az a lelki magatartás, amelyet a szó kifejez (3, 21; 5, 14). 
A keresztyén embernek Isten iránti bátor bizakodását az Isten 
akaratának teljesítése, azaz a hit és a szeretet adja meg. Nem 
érdemszerűen, hanem az Istennel való közösség következménye-
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ként (3, 21—24). Erre még visszatérünk a vonatkozó versek ma-
gyarázatában, de már most hangsúlyoznunk kell: Jánosnál nem 
a páli teológia problémája — az Isten előtt való megigazulás ke-
gyelemből vagy cselekedetekből? — rejlik a háttérben, hanem az 
Istennel való közösség. Ez pedig a Krisztus-hitben és Isten iránti 
engedelmességben, legfőképpen a szeretetben nyilvánul meg. Az 
Istennel való közösségnek ebből a tényéből adódik, hogy a keresz-
tyén ember bátran, bizalommal, nyíltan, teljes őszinteséggel for-
dulhat Istenhez kéréseivel. Abban a pillanatban, amikor a biza-
kodó bátorságnak ez a belső magatartása nem a Szentlélek je-
lenlétére, Isten kegyelmes hozzánk hajlására épül, hanem a hitet 
vagy a jócselekedetet érdemnek tekinti -·-, máris széttört az Is-
tennel való kapcsolatunk, és alaptalanná válik a merész bizoda-
lom. Az eljövendő ítéletkor ugyanilyen bátor bizakodás, örven-
dező bizalom töltheti el a hivőt a nagy Bíró előtt (2, 28; 4, 17), 
amint a most olvasott vers hangsúlyozza. 

A fogalom ellentéte a „megszégyenülni" (2, 28) és a „félelem" 
(4,18). A „megszégyenülni" szó a bírósági eljárásból származik, 
s azt a helyzetet jelöli, amikor a vádlottat elmarasztalják. A „meg-
szégyenülés" a levélnek ezen a helyén tehát elsősorban nem lé-
lektani értelemben veendő, mint amikor az elítéltben szégyenérzet 
jelentkezik, hanem objektív tényt jelöl: a vádlott elveszti perét. 
Az Űjszövetségben a szó használatát az Ószövetség görög fordí-
tása szabja meg. Isten ítéletéré vonatkozik ez az ige, s csak má-
sodlagosan fejezi ki az alanyi érzést, a szégyenkezést. Ezzel szem-
ben a „félelem" teljesen egyéni, belső érzet: ijedség, rémület az 
ítélő Isten előtt. A vele kapcsolatos későbbi megállapítás (4,18) 
minden kétséget kizáró módon megvilágítja: a bizodalmat végső 
fokon Istennek irántunk való szeretete teremti meg, amely egy-
úttal szeretetet támaszt bennünk Isten és ember iránt. Az Isten 
szeretetével nem fér meg a lélekben a félelem. 

„Amikor megjelenik" — Jézus megtörtént első és hátralevő 
második megjelenését a levél ugyanazzal az igével mondja el 
(1,2; 3,5,8. — 2,28). Itt az utóbbi eseményről van szó, melyet még 
külön hangsúlyoz a szerző a Pál apostol óta közhasználatú teoló-
giai szakszóval: „megérkezésekor". A görög szó (parousia) — a 
teológiai nyelvben így mondjuk: parúzia — hellénisztikus ere-
detű, de lényeges tartalma az Ószövetségből, a késői-zsidóságból 
és az őskeresztyén gondolkozásból származik. Már a hellénizmus 
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alkalmazza a szót főnévi és igei alakban az istenség megjelené-
sére a kultuszban. Ebben az értelemben használatos a császár-
kultuszban is. Másrészt hivatalos megjelölés a királyok, császá-
rok, jelentős személyek látogatására vonatkozóan a tar tomá-
nyokban. Az Ószövetségben Isten jöveteléről különböző összefüg-
gésekben esik szó. Ezek közül Isten trónra lépésének gondolata 
visz az újszövetségi fogalom irányába: teljes hatalomban és di-
csőségben megkezdi királyi uralmát az egész földön. Isten helyére 
a szóhasználatban az Ószövetség késői irataiban néha a messiás 
alakja kerül. Dániel könyvében indul meg ez a fejlődés, ahol 
ugyan még Isten népe, „az ember" (ezt jelenti az „emberfia" Dá-
niel 7,13-ban) kapja a dicsőséges hatalmat a világbirodalom fe-
lett („az állatok"), rövidesen azonban ezt az íráshelyet is a sze-
mélyes messiásra értelmezik. Ennek ellenére az Ószövetség késői 
idejében is Isten jövetele marad előtérben, amire a zsoltárok szol-
gáltat ják a példákat. Az Ószövetség utáni időben a palesztinai 
zsidóságnál Isten jövetelének gondolatát a vég közeÜ várásának 
apokaliptikus színei hatják át, ugyanakkor szó van a messiás és 
más hasonló, üdvöt hozó személyek („pap-király") jöveteléről. Az 
Ószövetség görög fordításában használják először magát a görög 
szócsoportot az „érkezni", „érkezés" jelentésében, egyébként 
azonban az Isten és a messiás jövetelének várása idegen volt az 
elgörögösödött zsidóság gondolatvilágától. 

Az őskeresztyénség hitéhez tartozik, hogy az egyszer eljött J é -
zus ú j r a megjelenik messiási hatalommal és dicsőséggel. A görög 
szó („érkezés", „megjelenés") kimutathatólag Pál apostollal vonul 
be a keresztyénség szótárába Krisztus visszajövetelére vonatkozó 
értelemben. De amit magában foglal, az a Jézusról szóló hagyo-
mány őskőzetéhez tartozik (H. Schlier). 

összefoglaljuk a vázlatos fogalomtörténetet: Krisztus második, 
dicsőséges megjelenéséhez a tartalmi hátteret az Ószövetség és a 
késői-zsidóság rajzolja az Isten várt dicsőséges jöveteléről, illetve 
üdvöt hozó küldöttének érkezéséről szőtt reménységgel. A szót 
pedig az Ószövetség görög fordítása nyomán a görögül beszélő 
keresztyénség alkalmazza Krisztus visszajövetelére. Ismét egy 
vázlatos példa arra, miként alakította Isten többféle szálból az 
újszövetségi kinyilatkoztatást. A „parúzia" újszövetségi fogalmá-
nak története is beletartozik abba a hatalmas történeti szövőd-
ménybe, amellyel Isten a keresztyénség hitét megalkotta. A ke-
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resztyén hitigazsághoz vezető folyamat itt is az önmagát kinyi-
latkoztató Isten álcája. 

A messiás dicsőségben történő megjelenése az Űjszövetségben 
javarészt megtisztul a késői-zsidó apokaliptika kiszínezett, földies, 
érzékletes vonásaitól. Ami ezekből mégis található az első három, 
evangéliumban, Pálnál és különösen a Jelenések Könyvében, az 
esemény jelentőségének és jelentésének ábrázolását szolgálja. A 
Megváltó végső megjelenését kísérő jelenségek rajza ezekben az 
iratokban kerete a döntő tartalomnak: Istennel való közösségünk 
teljességre jutásának, Isten új, örök világa megteremtésének. Já-
nos evangéliuma tud Krisztus végső eljöveteléről: „ismét eljövök" 
(14,3; továbbá 21,22), de ez a gondolat nincs előtérben, illetve 
összeszövődik húsvét és pünkösd ígéretével. Érthető, mert a hang-
súlyt a jelenben végbemenő ítéletre és a megkezdődött örök életre 
helyezi. János első levelében már határozottabban épül bele a 
jánosi gondolatvilágba Krisztus dicsőséges megjelenésének őske-
resztyén tanítása, amit a most olvasott versben az utolsó ítéletre 
történő célzás, valamint a parúzia jellegzetes szava mutat (a já-
nosi iratokban csak ezen a helyen találkozunk Krisztus vissza jö-
vetelének hagyományos szakkifejezésével). A jánosi gondolkozás-
nak megfelelően elmarad mellőle minden képzelet szülte leírás. 
A levélíró csak a puszta tényt, az eseményt adja. A „hogyan" 
megfestése, apokaliptikus történések környező rajza nála nem ta-
lálható. Az Üszövetségben a parúziáról egyedül itt van úgy szó, 
hogy hiányzik minden hozzátapadt földies képzet. Világössze-
omlás, természeti és történelmi katasztrófák körképe nélkül, ma-
rad maga a történelmen túli üdvesemény: Krisztus végleges és 
teljes nyilvánvalóvá válása. (A „megjelenik" ige görög megfe-
lelője így is fordítható: „nyilvánvalóvá lesz".) 

A vers értelme tehát: a Jézussal való mai közösség, hűség az ős-
keresztyén Krisztus-hithez, bátorságot ad a hivőnek, hogy Krisz-
tus nem marasztalja el végső megjelenésekor. 

(29) „Ha tudjátok, hogy ő igaz" — Jézus Krisztusra vonatkozik. 
A „tudni" Jánosnál az „ismerni" szóval rokon jelentésű. Nem el-
méleti tudást, hanem személyes hitbeli bizonyosságot jelöl. A szó 
a gnosztikusoknál jelentős szerepet töltött be, ezért a levélíró szá-
mára alkalmas nyelvi eszköz írásának hangsúlyossá tételére. 
Egyébként tartalmilag nincs egyezés, mert a szóval a gnosztikus 
ember magasabb rendű tudását jelölték önmagáról, az isteni vi-
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lághoz tartozásáról és a világgal szemben való idegenségéről. A 
„tudjátok" szóval a levélíró az olvasó által ismert keresztyén ta-
nításra is célzott. 

Krisztusra alkalmazva az „igaz" jelző messiási megjelölés. Tük-
rözi a késői-zsidóság szóhasználatát: a messiás „igaz", mert egész 
lénye és cselekvése megfelel Isten követelményének. Krisztus Is-
ten akaratának cselekvője volt teljes értelemben (vö. 2,1). Ha ez 
a hittétel az olvasókban belső bizonyosság, belőle másik tétel is 
következik: „ismerjétek meg azt is, hogy..." Mindkét igével 
(tudni, ismerni) egyaránt az egzisztenciális tudást fejezi ki a vers. 
Lehetséges ilyen fordítás is: „legyetek meggyőződve arról is, 
h o g y . . . " (W. Bauer). A hit felismerésének két láncszemét kap-
csolja össze a szerző. 

Krisztus ..igaz" voltának bizonyosságából következik a meggyő-
ződés: „mindenki . aki az igazságot cselekszi, tőle származik". Ezt 
a megállapítást egyes kutatók a feltételezett alapiratból valónak 
tart ják. A bizonyítékot erre abban látják, hogy a versben kétszer 
szerepel harmadik személyre utalás, összefüggő fogalmazás ese-
tén. nyelvtani szempontból kényszerítő lenne a kettő azonossága. 
Viszont az ,.ö igaz" csak Krisztusra vonatkozhat, míg a „tőle 
származik" megállapításban a „tőle" Istenre értendő. A feltevés 
úgy hangzik, hogy a levélíró az alapiratból vette szövegébe a té-
telt a vers második felében, de nem egyenlítette ki a fogalmazá-
sának így adódó zökkenőjét, s ezért jelöli a 3. személy a vers ele-
jén Krisztust, a vers végén Istent. Mások inkább fogalmazási pon-
gyolasággal magyarázzák az említett nyelvi jelenséget, és hivat-
koznak a levél másik helyére, ahol a szerző szintén változó vo-
natkozásban alkalmazza a személyes névmást egy mondaton belül. 
Ez arra mutat, hogy azonos személyes névmás használata sze-
mélycserével is járhat a szerző írásában (lásd 3,24 magyarázatá-
ban). Mindenesetre ez a szakasz valóban tükrözi a feltételezett 
alapirat tömörebb fogalmazását és sejteti teológiai veretét. Akár 
kiegyenlítetlen fogalmazást állapítunk meg a versben, akár más 
keresztyén iratból való átvételt, mindegyik arra az emberi módra 
világít rá, ahogyan Isten üzenete János levelében született. Én 
magam hajlok az alapirat feltételezésére ebben a szakaszban, s ez 
segít a megértésében. A feltevés elfogadása vagy elutasítása nem 
hitkérdés, hanem tudományos mérlegelés tárgya. 
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„Az igazságot cselekedni": Isten akaratának megvalósítása, 
ahogyan azt Jézus tette. Fő tartalma a testvérszeretet (3,10). Az 
„igazság" (dikaiosüné) nem Pál apostol értelmében veendő. A le-
vélírót nem foglalkoztatja a zsidó gondolkozásból származó kér-
dés: hogyan lesz az ember igazzá Isten ítéletében? Ez a probléma 
az Újszövetségben Pál és Jakab szóhasználatát határozza meg. 
János az Isten akaratával megegyező magatartást, a helyes cse-
lekvést érti ezen az „igazságon", mely a Jézus Krisztussal való 
közösségből következik. Megvalósításának kérdésessége nem buk-
kant fel nála, mer t más nézőpontból tárgyalja a témát. Erről a 3. 
fejezetben hallunk részletesebben. Ezen a helyen a tételszerűen 
idézett megállapításra teszi a hangsúlyt, hogy az Istentől való 
származás ismertetőjele az Isten akaratának cselekvése, az Isten-
nek tetsző magatartás az életben. 

Az Isten akara ta szerint élő ember Istentől „származik". A gö-
rög ige nemzést és szülést jelent. Az apa nemzésére és az anya 
szülésére egyaránt használja a szót a görög Ószövetség és az Új -
szövetség. Jánosnál ez a gyakorlati jelentés háttérbe szorul, s a 
szó az általánosabb érvényű „származni", „eredetét nyerni" je-
lentéstartalmat hordozza. Ezen belül mégis megállapítható, hogy 
János evangéliumában a szó „szülni" értelme (J 3,3—8), míg Já -
nos első levelében inkább a „nemzeni" értelme szerepel (ez kide-
rül 3,9-ből). A görög előljáró szó (ek) az eredet megjelölésére 
szolgál (-ból, -bői, -tói, -tői). Az igealak: perfektum, tehát a múlt-
beli cselekvés nyomán a jelenben levő eredményt hangsúlyozza, 
ezért fordí t juk így: „származik". Vitatható, hogy a „tőle szárma-
zik" fordítás nem színteleníti-e a görög szöveg mondanivalóját, 
mégis ennél állapodtam meg több okból. Az eredeti szöveg nem a 
valóságos nemzést, szülést jelenti, átvitt értelemben, képiesen Is-
tenre alkalmazva sem, hanem, mint látni fogjuk, ezt a megállapí-
tást tartalmazza: a hivő ember ú j létét Istentől kapta. Az „Istentől 
származás" belső tartalmát, értelmét egyébként is csak a magya-
rázat fejtheti ki, mert a „tőle született" eddig használatos magyar 
fordítás sem mond önmagában többet a mai embernek. A görög 
szövegnek János levelében leginkább megfelelő fordítás viszont 
furcsa hangzása miatt nem használható, szó szerint: „tőle van 
nemzve". A „származik" szó értelme nyelvünkben teljesen megfe-
lel az újszövetségi gondolatnak: „valakitől veszi eredetét". 
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Hat helyen használja a levél az „Istentől nemzés" fogalmát. A 
képzet vallástörténeti gyökere a hellénisztikus keleti misztérium-
vallások világában sejthető, a kutatás ennél tovább nem jutott. 
A misztériumkultuszok a tagjaik sorába történő felvételt, a „be-
avatást" titokzatos szertartások kíséretében végezték. Ezeknek a 
szertartásoknak többek között azt az értelmet tulajdonították, 
hogy közvetítik az istenség által történő nemzést, szülést. A 
beavatás révén isteni mag hatol az emberbe (Windisch). A Cor-
pus Hermeticum elnevezésű iratgyűjteményben — János első le-
veléhez hasonlóan — Isten megismerése azonos az Istentől nem-
zéssel (e gyűjteménybe foglalt gnosztikus iratok az első három 
században keletkeztek Egyiptomban, közülük a legjelentősebb az 
első századra nyúlik vissza és a pogány gnózis egyik legkorábbi 
példáját mutat ja ; lásd bevezetésünkben a hermészi iratokat). A 
mitikus nemzés masszív képzete itt is eltűnik, szellemesítve van. 
miként János első levelében. Az összehasonlítás megmutatja a lé-
nyeges különbséget a gnosztikus irat és az újszövetségi levél szó-
használata között. János levelében az „Istentől nemzés" az ige-
hirdetés hivő elfogadását jelenti, a hermészi iratokban pedig az 
embernek az igazi, isteni létére történő visszaemlékezésében megy 
végbe. Jánosnál az „Istentől nemzett" hivőt a szeretet jellemzi; 
az említett gnosztikus i ra tban hiányzik minden etikai vonatkozás, 
és a cél az istenülésre, a mindenség eksztatikus átélésére való el-
jutás. A „testvér" kiesik ebből a látóhatárból, Jánosnál ellenben 
az „Istentől nemzettek" életében döntő helyet foglal el. Ez az 
egybevetés tanúsítja, hogy az „Istentől nemzés" szóhasználata 
János első levelében vallástörténeti eredetű, másrészt viszont azt 
is bizonyítja, hogy e terminológia teljesen új , keresztyén tartal-
mat kap a testvérszeretet és a Krisztus-hit legfőbb alkotó motí-
vumában (H. Braun). 

A misztérium-vallások és a gnosztikusok gondolatvilágában 
kell tehát felismernünk azt a szellemi talajt, amelyben Jánosnak 
ez a képzete eredetileg gyökerezik (Karner K.). Ószövetségi, ké-
sői-zsidó, őskeresztyén és páli párhuzamos gondolatok elősegítet-
ték az idegen képzet keresztyén használatát. Az Ószövetségből a 
második zsoltár jön számításba, ahol Isten így szólítja meg a ki-
rályt: „Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged". Ezzel a szóval a 
fiúvá és örökössé fogadást, az adoptálást jelöli a zsoltár. Később 
a zsoltár messiási értelmezést kapott. Az Újszövetségben már vi-
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szonylag korán Jézus páratlan istenfiúságának alátámasztására 
szolgál ez az íráshely. A zsoltár szavát Jézus feltámadásában lát-
ta megvalósulva az őskeresztyénség, ez jelentette isteni létfor-
májának ú j kezdetét (Csel 13,32—33). Innen már csak egy lépés 
a gondolatnak a hívőkre alkalmazása: Jézus az elsőszülött sok 
testvér között (R 8,29). Pál apostol teológiájában az „új teremtés" 
adja meg a jánosi fogalom előkészítését (2 Κ 5,17. G 6,15). János-
nál az „Istentől nemzés" képzetét nem lehet csak az egyik (a 
hellénisztikus-keleti-gnosztikus, vagy az ószövetségi-zsidó-őske-
resztyén) fogalomvilágból levezetnünk. A kettő találkozásának 
eredménye János szóhasználata. 

A jánosi gondolkozásban a nemzésnek, szülésnek az emberi 
életből vett képe analógiául szolgál a keresztyén ember isteni ere-
detének, az Isten és a hivő között fennálló mély, belső kapocs-
nak, sőt bizonyos fokú lényegbeli azonosságnak megjelölésére. 
A merész hasonlat, mint a továbbiak folyamán látjuk, annak va-
lóságát érzékelteti, hogy Isten gyermekei vagyunk. A környező 
pogány vallásos gondolkozás nyelvén teszi érthetővé a keresztyén 
ember mivoltát, de félreérthetetlenül elhatárolja a misztérium-
vallások és a gnosztikusok „istenülési" gondolatától. A hivő em-
ber Istentől kapta új létét, ez azonban nem állapot, mintha isteni 
természetű lények járnának a világon. Inkább olyan adottság, 
amely cselekvésben valósul meg, tehát feladatot jelent. Cselekedni 
Isten akaratát, elhagyni a bűnt, hinni Krisztusban és szeretni a 
testvért (2,29; 3,9; 5,1; 4,7) — ezekkel írja le a levél közelebbről 
keresztyén létünk isteni eredetét. Kiderül, hogy az „Istentől nem-
zés" csak más megjelölése az Istennel való közösségnek. Ahogyan 
az Istennel való közösség a Krisztus-hitben és a helyes életfoly-
tatásban nyilvánul meg, a keresztyén lét Istentől származása is 
ugyanezekben jelentkezik. így bármennyire Istennel kapcsolatos 
természetfölötti folyamatra utal a fogalom, aminek a hivő em-
ber részesévé lett, nagyon is valóságos, megfogható tárgyi és 
alanyi eseményekről szól: az olvasók keresztyénségének kezde-
tére, az igehirdetés hallgatására és keresztségükre vonatkozik, 
amelynek eredménye az Istentől teremtett ú j létük, azaz Krisztus-
hitük, testvérszeretetük, a mindennapi életben való helyes cse-
lekvésük. 

A vers értelme tehát ez: keresztyén létünk, egzisztenciánk, me-
lyet a Krisztus-hit és a szeretet jellemez, Isten teremtő cselekvése 
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folytán jött életre. Isten lénye olyan mélyen meghatározza a hivő 
ember személyét és magatartását, hogy mintegy magától követ-
kezik Isten akaratának cselekvése az életében, Jézushoz hason-
lóan, de ez nem megy erkölcsi erőfeszítés nélkül. Ezért az egész 
mondatnak felszólító jellege van. Nem kell részleteznem, meny-
nyire beleillik ez a gondolat az Üjszövetség egészébe, s mennyire 
hasonlít — csak más képzetek alkalmazásával — Pál apostol eti-
kájához. 

(3,1) „Nézzétek, mekkora szeretetet ajándékozott nekünk az 
Atya, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok vagyunk." 
Ez a mondat a legjobb magyarázat az „Istentől nemzés" előző 
fogalmára. Azt fejezi ki az újszerű képzettel a levélíró, hogy Isten 
nemcsak adoptált, gyermekeinek fogadott minket, ahogyan azt a 
korábbi újszövetségi iratok hangsúlyozták, hanem ennél többről 
van szó: lényegszerűen Isten gyermekei vagyunk. Ezzel azonban 
nem lett isteni természet részesévé a hivő. Ezt a félreértést a kö-
vetkező vers teljesen kizárja. A keresztyén ember valóságos is-
tengyermekségét a benne megmaradó „kenet" (lásd 2,20-nál), il-
letve az Isten „magja" jelenti (erre 3,9-nél térünk vissza). A hivő 
emberben az „isteni" nem ő maga, az ú j énje vagy természete, 
hanem a benne lakozó Szentlélek. Egybecsendül ez a jánosi gon-
dolat Pál apostol szavával: „ . . . fiúság lelkét vettétek, amellyel 
kiált juk: Abba, Atyánk! Maga a (Szent) Lélek tesz tanúságot a 
lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk" (R 8,15—16). 

Ebben a tényben Isten irántunk való nagy szeretete jelentke-
zik. Az ő szeretetét kaptuk ajándékba istengyermekségünkkel. 
Isten szeretete mozgatta a titokzatos és mégis valóságos, ezen a 
földön végbement folyamatot, amelynek eredményeként Isten 
gyermekei lettünk a hitben és a szeretetben. Sőt Isten szeretete 
hatja át a kezdet folytatását is, az olvasók jelenét. Isten gyerme-
kének lenni annyit jelent, mint Isten szeretetében részesülni. Az 
„ajándékozott" (adott) szó görög igealakja múltbeli cselekményt 
jelöl, amelynek hatása a jelenbe ér. A vers arra figyelmeztet, hogy 
akik megtapasztalták Isten szeretetét, ámuljanak el ra j ta hála-
adó lélekkel, és töltse meg őket annak boldogító tudata. 

Ebbe az irányba mutat a gondolatmenetben zárójelbe kíván-
kozó rövid megjegyzés: „Azért nem ismer minket a világ, mert 
nem ismerte meg őt". Az Istentől származásnak nincs külső is-
mertetőjele. A hivő keresztyének egzisztenciájában végbement 
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változás, az „Istentől származás" nem bizonyítható. Csak aki meg-
ismerte, megtapasztalta személyesen Isten szeretetét, annak lesz 
érthetővé Isten gyermekeinek mivolta. Ismét egybecsendülésnek 
vagyunk tanúi János és Pál között: „A ti életetek el van re j tve 
Krisztussal együtt az Istenben" (Kol 3,3). A keresztyén ember 
istengyermeksége nem tartozik a megállapítható jelenségek közé. 

(2) „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem 
lett nyilvánvalóvá, mik leszünk." A „most" és a „még nem" idői 
fogalom: határozottan utal a keresztyén jelen és az eszkatológikus 
jövő különbségére. A hivő ember mai mivolta nem a végső. Ismét 
áttöri a földi látóhatárt az eljövendő, közelebbről még ismeretlen 
üdvösség: a hivő ember léte túl az életen, a halálon. Az író i t t 
sem ad közelebbi rajzot, nem közöl részletesebb elképzelést, ami-
vel pedig az Űjszövetségben néhol találkozunk. Isten nem tet te 
ismertté a hivő ember földöntúli, eljövendő egzisztenciáját. J á -
nosnál nem hallunk olyasmiről, amit Pálnál olvasunk a fel táma-
dási testről (1 Κ 15), a Krisztus érkezését jelentő kürtszóról (1 Th 
4,16), vagy amit a Jelenések Könyvében látunk a mennyei város-
ról (21). Ezzel hallatlan erővel maivá lesz János szava: a túlvilág-
ról nem tudunk semmi közelebbi részletet. Az eljövendő örök 
élet, üdvösség felderíthetetlen, meghatározhatatlan és leírhatat-
lan valóság a hit tárgyaként. S ez elég bizonyosság kell, hogy le-
gyen a hívőnek. A kérdésre visszatérünk „mai jegyzetünkben". 

Amit mégis mond a végső állapotról, a gyülekezeti hagyomány-
nak a lényegre muta tó darabja: „Tudjuk pedig, hogy ha nyilván-
valóvá lesz, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, 
amint van". A „nyilvánvalóvá lesz" eseményével Isten gyerme-
keinek feltámadására utal (erre vonatkozik az előző mondatban: 
„mik leszünk"). Nem említi a feltámadás fogalmát. Az egész já-
nosi teológia tartózkodó a végső állapot közelebbi meghatározá-
sát illetően. 

A „hozzá" és az „őt" Istenre vonatkozik, nem Krisztusra (az 
író az előző 1. vers gondolatmenetét folytatja, ahol „az Atya" az 
alany, és az „őt" félreérthetetlenül Istent jelentette). A hivő em-
ber örök jövendőjét az Istenhez való „hasonlóságban" és az Isten 
„látásában" í r ja le. A hangsúly az Isten „látására" esik. Az Isten-
hez való hasonlóvá válásnak csak az a jelentősége, hogy Isten 
„látását" lehetővé teszi. Az őskeresztyén hagyományban r i tkán 
fordul elő az Isten látása, de szintén ilyen eszkatológikus érte-

126 



lemben. A Hegyi Beszéd közli Jézus szavát: „Boldogok a tiszta 
szívűek, mert Istent meglát ják" (Mt 5,8). Pál is szól Isten eljö-
vendő meglátásáról, szembeállítva a hit mai töredezett istenis-
meretével (1 Κ 13,12). János ezt a hagyományt eleveníti meg. 
A „tudjuk" bevezető szavával az olvasókat a keresztyén tanításra 
vonatkozó ismeretükre emlékezteti. 

„Isten látásának" hagyományos keresztyén gondolata alkalmas 
volt a levélíró számára, hogy az olvasók előtt érthetően és mégis 
minden emberies elképzeléstől menten rajzolja meg vele Isten 
gyermekeinek eljövendő létét. Isten látása a misztérium-vallá-
sokban az istenséggel való egybeolvadást jelentette, mely titok-
zatos szertartások révén történik meg. János ezzel szemben Isten 
„meglátását" kiemeli a földi lét köréből, és az eljövendő végső 
dolgok közé sorolja. Az Istenhez való hasonlóvá válás nem iste-
nülést jelent, mint a korabeli pogány kegyességben. Istennek 
antropomorf, emberszabású elképzelését kizárja, hiszen akkor 
nem lenne szükség az Istenhez hasonlóvá léteire. Különben is a 
gnosztikus gondolkozásnak egészen elszellemiesített istenképzete 
volt. Az Istenhez való jövőbeli hasonlóságnak (nincs szó azonos-
ságról) pusztán az a jelentősége, hogy képessé válik az ember 
arra, amire földi létében érzékszerveivel, értelmével, lelki műkö-
désével képtelen: az Isten teljes megismerésére, a vele való köz-
vetlen találkozásra, Isten hiánytalan megtapasztalására. De hogy 
ez közelebbről a hivő ember eljövendő örök életében milyen lét-
formával jár, arról János joggal és helyesen hallgat, mert meg-
haladja az ember felfogóképességének határát, s csak mitologikus 
képzelgésbe vezetne. Istenből és a keresztyén végső reménység-
ből csak annyit tudunk konkrétan megragadni, amennyit ember-
létünk korlátai engednek. Isten teljes valósága és az üdvösség mi-
benléte túl van a hitbeli megismerés lehetőségein. 

János tehát itt az őskeresztyén reménységet visszhangozza, 
hogy a hivő embernek a végső teljesség meghozza Isten közvet-
len, hiánytalan megismerését, megtapasztalását (lásd ehhez 2 Κ 
5,7-et is). 

(3) „És mindenki, aki ezt a reménységet veti Belé, megtisztítja 
magát, amint ő tiszta." A jánosi iratokban itt találkozunk egye-
dül a „reménység" szóval. Ezt a jellegzetes őskeresztyén, külö-
nösen is páli fogalmat használja, mert az egész szakasz a hagyo-
mányos tant szólaltatja meg Krisztus vissza jöveteléről és az el-
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jövendő örök életről, de részletező és színező emberi elképzelések 
nélkül. A végső keresztyén reménység alapja Isten (a görög elöl-
járó szó világosan jelzi, hogy Istenre épülő reménységről van 
szó). A reménység tartalma az Istennel való közvetlen találkozás 
(az „ezt a reménységet" szövegrész az előző versre mutat: Isten 
meglátására). 

A végső keresztyén reménységből erkölcsi kötelezettség támad: 
a „megtisztítani" szót eredetileg a zsidó kultikus értelemben hasz-
nálja az Űjszövetség (például J 11,55. Csel 21,24), de ú j tartalom-
mal is megtölti: az erkölcsi tisztaságot, bűnöktől való mentes-
séget érti rajta, mint itt is. A teljes erkölcsi tisztaságot Krisztus-
nál láthatja a hivő — rá vonatkozik az „ő" (az eredetiben távolra 
mutató névmás: „amaz"). Krisztus példáját állítja a szerző új ra az 
olvasók elé (2,6). Az egész eszkatológikus előretekintés, mely a 
szakaszt átfogja (2,28—3,3) a jelenre vonatkozó etikai követel-
ményben végződik: a hivő ember végső reménységéből itt a föl-
dön az erkölcsi tisztaságra való törekvés következik. Ez a vers 
összekapcsolja az eszkatológiát és az etikát. 

2,28—3,3 magyarázatának összefoglalása 

A levél az olvasók tekintetét Krisztus vissza jövetelére irányítja, 
melyhez a végső ítélet is kapcsolódik. A nagy Bíró elé úgy mehe-
tünk bátran, bizalommal, és akkor számíthatunk felmentésünkre, 
ha megőrizzük a Krisztussal való kapcsolatot, az előző szakaszban 
vallott Krisztus-hit megtartásával. A hivő ember Istentől kapta 
ú j létét, mert Isten nemcsak gyermekévé fogadta, hanem való-
sággal azzá tet te: saját lényéből adott belénk, amikor Szentlelkét 
ajándékozta, hi tet és szeretetet teremtett bennünk. Az Istentől 
kapott keresztyén lényünkből a jónak cselekvése következik min-
dennapi életünkben, amint arra Krisztus bűntelensége is figyel-
meztet. Isten nagy szeretetéről tanúskodik Isten-gyermeki vol-
tunk. Ez azonban rejtett az emberek előtt: a keresztyén ember 
mai egzisztenciáját csak az Isten szeretete alapján lehet felismer-
ni. A keresztyén embernek a feltámadással elkövetkező végső lét-
formája pedig a hivő ember számára is ismeretlen. Csak annyit 
mondhatunk, hogy alkalmassá válunk az Istennel való közvetlen 
találkozásra. Az Istentől elválasztó korlátok ledőlnek, és közvet-
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lenül, a hit eszköze nélkül, megismerjük Istent. Ez a Krisztus 
vissza jöveteléhez kapcsolódó túlvilági reménység egyedül Istenre 
épül, és földi életünkben erkölcsi erővé válik, miközben Jézus 
példaadására figyelünk. 

Nem tud vétkezni 

3,4—10 

(4) Mindenki, aki a bűnt cselekszi, a törvénytelenséget is cse-
lekszi, ugyanis a bűn a törvénytelenség. (5) És tudjátok, ő azért 
jelent meg, hogy a bűnöket elvegye, és bűn őbenne nincsen. (6) 
Senki nem vétkezik, aki őbenne marad; aki vétkezik, nem látta 
őt, nem is ismerte meg őt. (7) Gyermekeim, senki tévútra ne 
vezessen titeket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amint ő igaz. 
(8) Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdet-
től vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög mű-
veit lerombolja. (9) Senki bűnt nem cselekszik, aki az Istentől 
származik, mert az ő magja benne marad; és nem tud vétkezni, 
mert az Istentől származik. (10) Erről ismerhetők meg az Isten 
gyermekei és az ördög gyermekei: senki nincs az Istentől, aki 
nem csetlekszik igazságot, és (az sem), aki nem szereti a test-
vérét. 

(4) „Mindenki, aki a bűnt cselekszi, a törvénytelenséget is cse-
lekszi." A „bűn" egyes vétkes tettekre vonatkozik. A „törvény-
telenség" jelentése nem teljesen világos ebben/ a mondatban. Az 
bizonyos, hogy János levelében a szó nem kapcsolódik az ószö-
vetségi törvényhez. Krisztus törvény-összefoglalására sem céloz 
vele a levélíró, mert az Isten- és emberszeretet János számára 
nem „törvény". Erőltetett az a magyarázat, hogy Krisztus vissza-
jövetelét megelőző elvetemültségről szóló, hagyományos gondolat 
cseng vissza ezen a helyen (vö. 2 Th 2,1—10). A „törvénytelenség" 
az Üjszövetségben általában azonos jelentésű a „bűnnel". A görög 
Ószövetség ismételten használja a bűn fogalmára, legtöbbször 
anélkül, hogy közvetlen vonatkozásba hozná a „törvénnyel". Itt 
a levélben sajátos értelemben hangzik: az Isten ellen történő lá-
zadást érzékelteti a szó. A tévtanítók nem tartották súlyos dolog-
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nak a bűnt a mélyebb istenismeretre eljutott ember életében. Ez-
zel a könnyelműséggel szemben mondja a levélíró: mindenki, aki 
bűnt követ el, lázadásban van Isten ellen. Az olvasók gondolat-
világa tette szükségessé a rákövetkező megállapítást is: „ugyanis 
a bűn a törvénytelenség". Tehát: nem más minden egyes bűn, 
mint lázadás Isten ellen. 

A vers értelme: a bűnt elkövető ember szembefordul Istennel. 
Ez nem általános megállapítás, a „mindnyájan bűnösök va-
gyunk" mondás szokásos értelmében. A gondolat a vétkező ke-
resztyénekre vonatkozik. 

(5) „És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a bűnöket elvegye 
A „tudjátok" a hagyományos keresztyén tanítást idézi fel az ol-
vasókban, ahogyan a levélíró néhány mondattal előbb is ismert 
őskeresztyén tételre mutatott (3,2b). A központi hitigazságot, me-
lyet többször megtalálunk ünnepélyes hitvallásszerű fogalmazás-
ban az Újszövetség lapjain (1 Κ 15,3. Zsid 1,3 stb.), a levélíró János 
evangéliumának szavaival mondja el (J 1,29). A különbség annyi, 
hogy ott az egyes szám használata a világ összes bűnterhére utal, 
itt pedig a többes szám a gondolatmenetben szereplő, egyes elkö-
vetett vétkeket emeli ki. Az „elvenni" az eltávolítás értelmében 
hangzik. Krisztus megváltó munkájának eredményeként a bűnök-
nek nemcsak bocsánatát, hanem kiküszöbölését, megszüntetését 
vallja a levélíró. 

Hozzáfűzi: „és bűn őbenne nincsen". Ez is őskeresztyén és já-
nosi tétel (J 8,46). Krisztus bűntelenségét a levélíró további kö-
vetkeztetésének alátámasztására iktatja a gondolatmenetébe. A 
..bűn" itt már nemcsak egyes bűnös tetteket jelent, hanem az 
emberi természet romlottságát, bűnös állapotát. A bűn mint egyes 
vétkes tett és mint lényünket meghatározó valóság váltakozva 
szerepel egyetlen versen belül: ez jelzi a bűn újszövetségi fogal-
mának csillámló jelentését, lám azonos író egyetlen mondatán 
belül is. Krisztus lénye mentes az emberi természet romlottságá-
tól, s élete az egyes bűnöktől is. A levélnek ez a megállapítása 
jelen időben fogalmazódik. A jelen idejű igealaknak nem lehet 
az az értelme, hogy a levélíró a megdicsőült Krisztus bűntelensé-
gét akarná hangsúlyozni. A levél más helyein is a földön élt Jé-
zus erkölcsi tisztaságát említi. A jelen idejű fogalmazás inkább 
arra mutat, hogy a názáreti Jézus és a mennyei Krisztus azonosak 
(lásd 7. v.), a bűntelenség Krisztus lényének sajátja. 
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(6) „Senki nem vétkezik, aki őbenne marad." Ha Krisztus bűn 
nélkül való, az ő tisztaságában részesednek a vele közösségben 
élő hivők. Ez a logikai következtetés nem felszólítás, hanem meg-
állapítás. A fordítottja is érvényes: „aki vétkezik, nem látta őt, 
nem is ismerte meg őt". Ha a keresztyén ember bűnt követ el, ez 
annak bizonyítéka, hogy nem volt Krisztussal igazi találkozása a 
hitben. Ezt jelenti a jánosi sajátos „látni" (lásd 1,1-nél). A „meg-
ismerni" szóval szintén a hit működésére utal (lásd 2,3-nál). A 
használt igealak mindkét esetben a múltat és a jelent egyesíti 
magában (perfektum): a vétkező keresztyének nem ragadták meg 
Krisztust a hitben, s ennek következményeként most sincsenek 
vele a hit és engedelmesség kapcsolatában. Az eredeti szöveg a 
vers mindkét megállapítását így kezdi: „mindenki, a k i . . . " Nincs 
kivétel a szabály alól: a vétkezés feltétlen ismertetőjel. 

Állításának élességét nem lehet tompítanunk olyan félremagya-
rázással, hogy a Krisztusban hivő ember bűntelenségét a levélíró 
elvileg érti, mert itt éppen ellenkezőleg gyakorlati nem-vétkezés-
ről szól. Azzal sem intézhetjük el az adódó teológiai nehézséget, 
hogy csak a Krisztussal való közösség pillanataira vonatkoztatja 
megállapítását, mert semmi jele nincs, hogy a „nem vétkezik" 
jelen ideje villanásszerű, pillanatnyi helyzetet jelentene a hit for-
ró élményeinek időpontjában. Sőt az igealak folyamatos, tartós 
cselekményt jelöl, s a „Krisztusban maradni" fogalmához is hoz-
zátartozik a tartósság. De olvassuk tovább a szakaszt! 

(7) „Gyermekeim, senki tévútra ne vezessen titeket." A meleg 
megszólítás lelkipásztori hangúvá teszi a dogmatikus keménység-
gel pattogó gondolatsort. A hozzáfűzött intés pedig megvilágítja, 
hogy a szakasz éle az olvasókat fenyegető, megtévesztő hamis 
keresztyén tan ellen irányul. 

„aki az igazságot cselekszi, igaz az". Nincs semmi okunk annak 
feltételezésére, hogy Pál apostol megigazulástanának félreértése 
ellen szól a levélíró, amint Jakab levelében valóban ez történik 
(Jk 2,14—26). Ellenben a gnosztikus keresztyénekkel folytatott 
vitába ágyazódik bele az ú jabb mondat is, s az előző „nem vét-
kezik'-megállapítást pozitív oldalról világítja meg. Csak aki tel-
jesíti, amit Isten kíván tőle — ezt jelenti az „igazság cselekvé-
se" —, az mondható „igaz" embernek, tehát olyannak, mint ami-
lyennek Isten akarja. Ismét Krisztus szolgál ennek mintájául 
(2,29) és a tétel igazolásául: „amint ő igaz". A jelen idejű fogal-
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mazásban benne rejlik Jézus földi életének Isten akaratával való 
teljes egybecsendülése, és ugyanakkor földi lényének a megdi-
csőült, mai létformájával való azonossága (lásd 5. vers). 

(8) „Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kez-
dettől vétkezik." A vétkező keresztyén tehát nem Isten gyermeke, 
lénye nem Istentől ered, hanem az ördögtől származik. János 
evangéliumának jellegzetes gondolata csendül meg itt: „Ti atyá-
toktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akar já-
tok cselekedni. Az gyilkos volt kezdettől" (J 8,44). A levél szerint 
a bűn cselekvése ismertetőjele a magát keresztyénnek tartó ember 
ördögi eredetének. A „kezdettől" jelentheti a teremtés kezdetét, 
vagy az ördög létezésének kezdetét. Mégis inkább az ószövetségi 
első bűneset elbeszélésére utal, amint János evangéliumából vett 
idézetünk párhuzama nyilvánvalóvá teszi. A hangsúly azon van, 
hogy az ördög lényéhez — mióta csak létezik — hozzátartozik a 
vétkezés, a bűn. Az ördög vétkezésére vonatkozólag a jelen idő 
használata János gondolatvilágában az ördög hatóerejének jelen-
ben is megnyilvánuló tényét jelzi: a vétkező keresztyén embert 
az ördög hat ja át, lényegszerűen meghatározza. 

Vegyük szemügyre közelebbről az „ördög" képzetét, amely a 
levélben személyes, istenellenes, láthatatlan hatalomként jelent-
kezik. Az Ószövetség görög fordítása a szóval a héber Ószövetség 
„sátán" fogalmát fordítja. A görög szóban a „szétválasztani" ige 
rejlik, kérdéses azonban, hogy ez a jelentés belejátszott-e a görög 
főnév (diabolos) megválasztásába a fordítóknál. A „sátán" az 
Ószövetségben eredetileg nem démoni lény, hanem mintegy az 
ügyész, a vádló szerepét töltötte be Isten elképzelt mennyei ud-
vartartásában. Istentől rendelt helye, szerepe volt Isten világkor-
mányzásában. Később — főleg az Ószövetség után keletkezett zsi-
dó iratokban — a sátán alakja önállósult, a rossz ősokává vált. 
A sátán eredeti ószövetségi képe nem iráni, nem is babilóniai val-
lási termék, hanem az ősi ószövetségi hit darabja. Csak alakjának 
későbbi elváltozásánál kell számolnunk ezekkel az idegen hatá-
sokkal. A késői-zsidó szellemi örökség nyomán azután az Újszö-
vetségben a sátán már a világ ura; hatalmának Krisztus vet vé-
get, aki Isten uralmát hozza. Ezt a dualista szemléletet Jánosnál 
színezte, bizonyos mértékben fokozta a gnosztikus gondolkozás. 
(Lásd e kérdéskörhöz a „gonosz"-ról szóló magyarázatot 2,13-nál.) 

Itt most kitérőt kell tennünk az írásmagyarázat ösvényéről, 
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hogy dogmatikai szempontból fontoljuk meg a kérdést, hiszen 
mai hitünk számára csak így kapjuk meg Isten igéjének iránymu-
tatását. A világ és az ember nincs kiszolgáltatva az ördög ural-
mának — a Krisztus-hiten kívüli területen sem —, mert ez el-
lenkeznék Isten mindenhatóságával s gyengítené teremtő, gond-
viselő munkájának szuverenitását. Teológiai felfogásunk az „ör-
dögöt" illetően a legősibb bibliai hagyományhoz tér vissza, ami-
kor a sátánt Isten eszközének vallották. Az ördög alakjának — 
vallástörténeti hatásokkal magyarázható — további alakulása a 
Szentírásban mégis jelentős mai hitünkre nézve. A mi nemzedé-
künk a második világháború folyamán számtalan módon tapasz-
talta a gonoszság megejtő hatalmát. Az emberi életben és a törté-
nelemben nemcsak egyes vétkekkel, tévedésekkel és botlásokkal 
kell számolnunk, hanem a bűn sokszor végzetes szövevényével, 
csábos vagy erőszakos uralmával. Isten hatalmát, szeretetének 
szándékát azonban nem korlátozza, sőt szolgálja végső soron 
mindaz a rossz is, amit az „ördög" tevékenysége alá foglal az 
újszövetségi hit. A bibliai sátán az emberfölötti gonosz közelebb-
ről meg nem határozható valóságát jelzi. De a „sátán" nem tár-
gya a keresztyén hitnek az apostoli hitvallás szerint. (Lásd még a 
..Mai jegyzetek"-ben: „A gonosz műveinek lerombolása" címen!) 

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerom-
bolja." Krisztus „megjelenése" földi életére vonatkozik, de magá-
ban foglalja feltámadását, Szentlélekben továbbfolytatódó mun-
káját. Jézus megváltó működésének célját határozza meg a levél-
író. A „lerombolni" eredetileg épület tönkretételét, erőszakos le-
bontását, széthányását jelentette (J 2,19), átvitt értelemben pedig 
valaminek megszüntetését (például a szombatnapi törvények fél-
retételére használja János evangéliuma). Itt a radikális eltávolí-
tást, megsemmisítést tartalmazza a szó. A „műveinek" megfelelő 
görög szó munkát, alkotást ugyanúgy magában foglal, mint cse-
lekedetet, tettet. Az „ördög művei" elsősorban az emberek vétkei; 
azután szélesebb körben mindaz, amit a bűn következményének 
vall a Szentírás. Ε vers hátterében meghúzódik a bűneset elbe-
szélése, s ez a rejtett kapcsolat jogosulttá teheti a bővített értel-
mezést, noha a szöveg alapján elsősorban a bűnök eltávolítására 
kell gondolnunk. Krisztus megváltó erejét hirdeti János mind-
annak lerombolására, ami bűn, baj, nyomorúság van az ember-
ben, az életben, a világban. Ezek közé tartozik a szenvedés és a 
halál is. 

133 



(9) A gondolatmenet ebben a versben ér a legmerészebb téte-
lig. Az itt mondottak szorosan összefüggnek az Istentől származás 
alap tényével. Isten „nemzésének" meghökkentő valóságképéből 
nő szervesen a vers minden megállapítása. Formálisan és tar tal-
milag egyaránt hangsúlyozza ezt a szöveg azzal, hogy visszanyúl 
az alapvető gondolathoz, az Istentől való származáshoz (2,29-ben 
találkoztunk már a fogalommal): „Senki bűnt nem. cselekszik, aki 
az Istentől származik". Kivételt nem ismerő megállapítás. (A gö-
rög szöveg itt is az előző szókapcsolatot használja: „mindenki, 
a k i . . . " ) A megokolást, a magyarázatot is megadja: „mert az ő 
magja benne marad". Isten „magja" a nemzés gondolatához kap-
csolódik. Hasonlat, amely azonban magasabbrendű valóságot ta-
kar : a hivő ember ú j létét maradandóan meghatározza Istentől 
való eredete. Isten saját lényéből adott a hivő embernek. Emberi 
mi voltába isteni valóság került. Egyszerűbben magyarázva: is-
teni erőket kapott. Ez a megállapítás csak más megfogalmazása 
a hagyományos őskeresztyén gondolatnak, mely Isten Lelkének 
vételéről és bennünk maradásáról szól. A hagyományos tanítás-
sal való azonosságot megerősíti az az írásmagyarázati tény, hogy 
a „mag" itt a Szentlelket jelenti (eltérően 1 Ρ 1,23-tól, ahol szin-
tén a „mag" szerepel, bár más görög szóval, s Isten igéjére utal, 
amelynek „nemző", teremtő ereje van: az ember újjászületését 
eredményezi). Ε jelentés helyességét alátámasztja többek között, 
az azonos értelmű „kenet" (lásd 2,27-nél), továbbá Isten bennünk 
maradásának a Szentlélek vételével történő megokolása (4,13). 
Isten Lelke a hivő keresztyén emberben nem földi, nem emberi, 
hanem isteni valóság, mely á tha t ja egész lényét. Ebből követke-
zik a levélíró folytatódó gondolata: a keresztyén ember nemcsak 
„nem vétkezik", ez még csupán ténymegállapítást tartalmazó ki-
jelentés, hanem „nem tud vétkezni, mert az Istentől származik". 

Ezzel elérkeztünk az egész levél legsúlyosabb, legtöbb problé-
mát jelentő teológiai kijelentéséhez. Félreérthetetlenül állítja, 
hogy a hivő ember lényét annyira áthatja az Isten, hogy kizárt 
a bűn cselekvésének még lehetősége is. A keresztyén írásmagya-
rázat becsületességéhez tartozik, hogy ne próbálja ennek a mon-
datnak élét tompítani, értelmét elmosni, megváltoztatni, ahogyan 
nem egyszer történt. A levélíró roppant súlyos tételét eredeti, 
teljes értelmében vesszük, s erre keressük a magyarázatot. így 
nyomban elesik néhány magyarázati próbálkozás. Ilyenek: a ke-
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resztyén ember „nem vétkezik" és „nem vétkezhet" csak for-
mája szerint állítás, a valóságban felszólítás. Továbbá: a keresz-
tyén ember bűntelensége Isten kegyelmes ítéletében található, 
nem pedig a keresztyén ember valóságos cselekvésében. Hason-
lóan megkerüli a szöveg eredeti értelmét az a magyarázat, mely 
szerint kihegyezett állításokkal van dolgunk, nem szabad szó sze-
rint vennünk. A katolikus írásmagyarázat felelete sem elfogadha-
tó, mely a „vétkezik" jelentését a Krisztus-hittől való elszaka-
dásra és a legsúlyosabb erkölcsi vétkekre szűkíti (Schnacken-
burg). Erre a szőve? nem ad módot. A helyt nem álló magyará-
zatot a levél más helyéről (5,17) vetíti ide az illető kutató. A kér-
dés megoldására a szakasz magyarázatának végén térünk rá. 

(10) „Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög 
gyermekei: senki nincs az Istentől, aki nem cselekszik igazságot 
Ezek szerint a helyes erkölcsi cselekedetek, illetve azok hiánya, 
ellentéte számítanak megkülönböztető jelnek. Az egyik embert 
Isten lénye határozza meg, a másikat a gonosz hatalma járja át. 
Az emberek két csoportra osztása erőteljesen dívott a késői-zsidó 
irodalomban, különösen is élesen jelentkezett a kumráni zsidó kö-
zösség gondolkodásában. A Holt-tengeri Tekercsek saját vallásos 
közösségük tagjait „a fény fiainak", a többi embert „a sötétség 
fiainak" nevezték. Ez a kettéosztás megfelelt a gnosztikus gon-
dolkozás dualizmusának. János levelében itt is számolhatunk 
gnosztikus hatással. A felismerhető különbséget János erkölcsi 
természetűnek ítéli fenti megállapításával. Az erkölcsi életfoly-
tatást mondja megvonható határnak Isten gyermekei és mások 
között. Mintha hivő keresztyénnek lenni nyilvánvaló erkölcsi tö-
kéletességet jelentene, a nem hivő ember cselekvése pedig fel-
tétlenül helytelen volna erkölcsi szempontból. Ez az állítás így 
önmagában nem igaz és teológiailag sem érvényes, s ez a körül-
mény figyelmeztet, hogy nem szabad az itt olvasott egyes meg-
állapításokat elszigetelten magyarázni, hanem összefüggésükben 
kell értelmüket megtalálni, amint alább megpróbáljuk. 

„... és (az sem), aki nem szereti a testvérét" — ez a levélírónak 
már továbbvezető hozzáfűzése. A következő szakaszban ugyanis a 
testvérszeretet kerül elő, a levél immár másodízben visszatérő 
fontos motívumaként. Ezzel a megjegyzéssel a legfontosabbat 
emeli ki a levél írója a keresztyén ember erkölcsi magatartásából. 
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A hivő ember és a bűn kérdésében az egész levél — három 
részlet kivételével — egyértelmű és világos álláspontot mutat : a 
keresztyén ember is vétkezik. Másképpen értelmetlen lenne a 
levél számos felhívása, intése, biztatása (2,15.28; 3,3; 3,20 stb.). 
A kivételt képező három részletből az egyiket már tárgyaltuk 
(1,5—2,2); a másodikkal most foglalkozunk (3,4—10); a harma-
dik, az utóiratban, még hátra van (5,16—18). Az utóbbit most 
még nem vonjuk bele a tárgyalásba, a megoldást nem vinné elő-
re, inkább az itt nyert eredményt használjuk fel majd annak 
értelmezésénél. 

Az említett első levélrészlet határozottan és nyilvánvalóan pa-
radox jellegű: egyaránt tartalmazza az Istennel való közösség 
összeférhetetlenségét a bűnnel (1,5—7a), valamint a keresztyén 
ember meg nem szűnő bűnvallásának szükségességét és Isten ál-
landó bocsánatát (1,8—10). A két ellentétes pólust a levél azután 
úgy kapcsolja össze, hogy a „nem-vétkezés" gondolatát felszólí-
tássá teszi a keresztyén ember életében, a hívőnek mégis elkö-
vetett vétkeire pedig hirdeti Krisztus művének bűnbocsánatot 
szerző jelentőségét (2,1—2). 

A levél második említett részletében, melyet most olvastunk 
(3,4—10), ez a paradoxon, ellentmondó igazságok összekapcso-
lása, nem található. Egyértelmű álláspontja, hogy a hivő ember 
nem vétkezhet. De szabad-e a szakaszt a levélből kiszakítva néz-
nünk?! Ha a levél egészében keressük a szakasz helyét, kitűnik, 
hogy az egyik pólus szerepét látja el, amelyhez az ellentétes pó-
lust a levél többi része szolgáltatja. A levél elején megfigyelt pa-
radoxon itt nagyban jelenik meg előttünk: a most olvasott sza-
kasz és a levél általános álláspontjának ellentétes igazságaként. 
Ezzel ellensúlyt kap ez a szakasz a levél számos részletében, s „a 
keresztyén ember vétkezik — nem vétkezik" dialektikus igazsága 
tűnik elénk. Ez az első válaszunk a szakasz teológiai értelmezésé-
nek kérdésére. 

Itt azonban nem állhatunk meg. A tárgyalt szakasz nagy része 
a feltételezett alapirathoz tartozik több kutató szerint. Ha elfo-
gadjuk a feltevést, innen is kapunk segítséget a szöveg megérté-
séhez. Ezt vázolom röviden. Az alapirat keresztyén irat lehetett, 
de az itt felhasznált tételsora dualista gnosztikus gondolatokat 
ölel fel. Stílusbeli és tartalmi szempontok alapján elég határo-
zott körvonallal tűnik elő e versekből a vélt alapirat szövege 
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(2,29c; 3,4ab; 3,6; 3,7b; 3,8a; 3,9a; 3,10b). Az alapiratnak ezt a t ö -
redékét az „Istentől nemzés" jellegzetesen gnosztikus képzete ha -
tározza meg. A gnosztikus kegyesség szembeállította a földi-anya-
gi létet a szellemi(pneumatikus)-isteni léttel, és az emberi t e r -
mészet istenülését hirdette. A levél keresztyén szerzője alkal-
masnak találta a gnosztikus-keresztyén eredetű tételsort, hogy 
felhasználja levelében. A szóban forgó szakaszban saját megjegy-
zéseivel látta el (3,5. 7ac. 8bc. 9bc. 10ac.). Hozzáfűzött kiegészítő 
sorai mutatják, hogy az eredetileg gnosztikus jellegű mondáso-
kat keresztyén módon értelmezi. Nem idegen testként szerepel ez 
az anyag levelében, hanem beleépül gondolatvilágába. A szerző 
rááll a kezében levő iratrészlet gondolati vágányára: erre követ-
keztethetünk abból, hogy hozzáfűzött megjegyzéseibe ő vonja be 
a „mag" képzetét, mely kapcsolódik a nemzés fogalomköréhez, 
valamint ő fokozza a büntelenségre vonatkozó állítást („nem tud 
vétkezni" 9bc. v.). 

A szerzőnek ez az eljárása — ha így volt — megfelel a levél 
egész jellegének. János a levélben a keresztyénség gnosztikus 
fertőzése ellen küzd, de ezt a gnosztikus gondolatvilágba bele-
helyezkedve, annak nyelvezete segítségével teszi. Csak így re-
mélheti a megértést, a visszhangot, érveinek elfogadását gnoszti-
kus hatás alatt levő olvasói részéről. A gnosztikus terminológia 
nem egyszerűen missziói „fogás" részéről, mert ő maga is benne 
él ebben a szellemi légkörben. Ezért belülről tud ja átvenni annak 
képzeteit. A tévtanítók és a tévtanítás ellen az ellenfél vértezeté-
ben indul. 

A szóban forgó szakasszal a szerző végeredményben az ellen a 
gnosztikus-keresztyén tévtanítás ellen fordul, mely nem tartotta 
jelentősnek a hivő ember erkölcsi feladatát, bűnöktől való szaba-
dulását. Ennek helytelenítésére aligha kaphatott volna jobb esz-
közt annál a következtetésnél, melyre a gnosztikus színezetű „Is-
tentől nemzés" módot ad. Sőt az „alapiratnak" gnosztikus-ke-
resztyén talajból nőtt mondássorát egészében kitűnően alkalmaz-
hatta célja érdekében: a hivő keresztyén ember nem veheti köny-
nyelműen a bűnt, minden ereje megfeszítésével küzdenie kell 
•ellene. így ad közelebbi segítséget a szakasz értelmezéséhez az 
alapirattal való számolás. Belehelyezkednek e versek a levél egy-
kori szellemi hátterébe, s ugyanakkor tükrözik az író célját. Ez a 
második magyarázati szempontunk a szakaszból adódó teológiai 
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kérdőjelre: az erkölcsi lazaság gnosztikus-keresztyén életfelfogá-
sával szemben éppen gnosztikus-keresztyén jellegű érvelést al-
kalmaz a bűn ellen való küzdelem komolyabban vétele érde-
kében. 

A két magyarázatunk egybefonódik: paradox keresztyén igaz-
ság egyik tételét feszíti a végsőkig az olvasók vallási gondolat-
világának nyelvén, hogy felrázza őket Isten erkölcsi akaratának 
teljesítésére, a vétkek kerülésére, különösen a szeretet gyakor-
lására. A súlyos tételeknek ez a gyakorlati lelkipásztori célja. 
Ezért nem olvasható ki belőle a hivő ember bűntelenségének ha-
mis tana, képmutató állítása, vagy a bűntelenség megvalósításá-
nak hajmeresztő kísérlete. 

A szakasznak ez a magyarázata az alapirat feltételezése nél-
kül is megáll. Ebben az esetben nem gnosztikus-keresztyén jelle-
gű átvett tételekkel, hanem saját mondataival szolgálja a levél-
író a keresztyén életben a bűn kerülését, Isten erkölcsi akara-
tának megvalósítását. Csakhogy így nem kapunk feleletet arra a 
nehéz kérdésre, miként mondhatott a szerző olyan feltétlen ér-
vényű megállapítást, hogy az Istentől származó ember nem vét-
kezhet. Egyetlen megoldásként maradna: a szerző gyakorlati intő 
célból í r ja mondatait, s egyes megállapításait nem szabad dog-
matikai mérlegre helyezni. Ebben a megvilágításban gondolat-
menete így fest : csak az az igazi keresztyén, aki mindennapi cse-
lekvésében Isten akarata szerint él; senki se vétkezzék tehát 
könnyelműen a biztos megbocsátás reményében, hiszen a Szent-
lélekkel való belső kapcsolata képessé teszi a bűn elkerülésére; az 
Istentől kapot t ú j élete védi bűn elkövetésétől; Isten-gyermeksége 
azonban nem önmagától ható állapot, amelyben megpihenhet-
nék, hanem a bűnök legyőzésének állandó feladatát rej t i magá-
ban; ebben az értelemben lesz az erkölcsi vétkek kerülése Isten 
gyermekeinek ismertetőjelévé. — Ez a magyarázat jól beleillik 
a levél egészébe is. A levél szóban forgó szakaszának gyakorlati 
következménye mindenképpen ez az erkölcsi biztatás. Az egy-
szerű hivő bibliaolvasót ne is terhelje a szakasz teológiai talánya. 

Ha azonban nemcsak a szakasz végső kicsengésére figyelünk, 
s ennek alapján letompítjuk a közbeeső megállapítások rendkí-
vüli élét, hanem komolyan vesszük a szerző leírt egyes mondatait, 
akkor a megelőzően kifejtett két magyarázati szempontunkra 
szükség van. Ehhez járul még egy harmadik: paradoxon nélküli 
igazságnak, önmagában is teljes érvényű megállapításnak ez a 
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szakasz csak a végső jövő reménységeként tekinthető. Az Újszö-
vetség feltehetően legkésőbbi irata, a második Péter-levél hason-
lóan hellenisztikus, gnosztikus képzetvilágból meríti az „isteni 
természet" megjelölést, amelynek a keresztyén ember részesévé 
lesz (2 Ρ 1,4). Ez „drága és legnagyobb ígéretek" eljövendő telje-
süléseként villan fel. János teológiájára viszont jellemző a végső 
dolgok jelenbe vetítése. Az Istentől származó ember bűntelensé-
gének állítását olvasva, nem szabad megfeledkeznünk erről a jel-
legzetes jánosi eszkatológikus szemléletről. Ezzel érkeztünk el az 
adott teológiai probléma megoldásának harmadik szálához. 

Az emberi természet megváltozását várja már az Ószövetség. 
Érre mutat az ú j szív és ú j lélek prófétai ígérete (Jer 24,7; 32,40. 
Ez 11,19—20; 36,26—27). A késői-zsidó irodalom a messiási időben 
számít ennek bekövetkezésére. Egyik Krisztus-előtti zsidó iratban 
olvassuk: , , . . . és ő minden teremtménynek ú j és igaz természetet 
adott, hogy egész természetük szerint soha örökké ne vétkezzenek 
és igazak legyenek". A Holt-tengeri Tekercsekben pedig: „Nem 
lesz többé igazságtalanság. Megszégyenül a csalás minden műve. 
Egészen addig küzdenek a férfi szívében az igazság és az igazság-
talanság szellemei". Ezt az ősi bibliai reménységet ápolja az ős-
keresztyénség és Pál (Mt 22,30b. 1 Κ 15,42—57). Erről a remény-
ségről János a fenti szakaszban úgy beszél, mint a jelen valósá-
gáról. Ha meggondoljuk, hogy a levél gyakran az örök életről is 
úgy szól a jelenben, hogy nem fűzi hozzá annak még hátralevő 
teljességét (3,14), a szerző szavait Isten gyermekeinek nem-vét-
kezéséről hasonlóképpen eszkatológikus látásmódja velejárójaként 
vehetjük. Nem különbözteti meg a megvalósult és a még hátra-
levő reménységet Isten gyermekeinek erkölcsi állapotában, hiszen 
annyira a keresztyén élet jelene érdekli, s Isten-gyermeki mivol-
tunkból következő erkölcsi feladatainkra tesz hangsúlyt. Mi, a 
levél mai olvasói, megállapításait ebben a nagy távlatban nézhet-
jük: a keresztyén ember bűntelensége olyan végső reménység, 
amelynek záloga és a jelenben már ható, a nem-vétkezésben se-
gítő tényezője Isten bennünk dolgozó Lelke. A keresztyén ember 
eljövendő bűntelenségének jelenbe vetített reménysége az olva-
sott szakaszban a bűn elleni küzdelem jegyében mozog. 

Ha a szakasz mondanivalóját — a hivő ember nem vétkezik — 
akár dialektikus igazságként nézzük, akár gnosztikus-keresztyén 
érvelésnek tekintjük, akár a sajátos jánosi, jelenbe helyezett esz-
katológia megvilágításába helyezzük s mint beteljesülő remény-
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séget tekintjük, sőt e három megoldásunkat egybefogjuk —, az 
író belső célja világossá válik előttünk. Ugyanide jutunk, mint 
láttuk, ha a levélíró egyes megállapításait kötetlenebbül értel-
mezzük, s a gyakorlati lelkipásztori célhoz vezető gondolati esz-
közöknek tekintjük. Ez a mindenképpen nyilvánvaló belső cél sa-
ját korábbi mondatával fejezhető k i : „Gyermekeim, ezeket írom 
nektek, hogy ne vétkezzetek!" (2,1). A szakasz gnosztikus szel-
lemi környezetben elhangzó intő, serkentő szó a keresztyén ember 
erkölcsi erőfeszítésének szükségességéről, melyet megalapoz a hí-
vőnek valóságos Isten-gyermeki mivolta. 

A keresztyén ember és a bűn kérdéséről a levélben olvasott 
első részlet (1,5—2,2) Luther Római Levélről szóló magyarázatá-
nak híres formulájában kapta meg hív visszhangját („egyszerre 
vagyok bűnös és igaz"), s vezet hatalmas erővel a keresztyén 
ember életében a naponkénti bűnbocsánat szükségességéhez. A 
mostani szakasz (3,4—10) belső nézőpontját Luther nem ragadta 
meg. 1527-ben tar tot t előadásokat János első leveléről. Ekként 
magyarázta a 6. verset : „Ahol Krisztus van, ott eltűnik a bűn". 
Luthernek ezt a megállapítását így szólaltatta meg egyik újabb 
írásmagyarázó: „Krisztus közösségében egészen szabadok vagyunk 
a bűntől, mert mi vele mindig a megbocsátás hatálya alatt 
élünk" (Ch. Lindskrog). Ez mélyen igaz, s a keresztyén ember 
életében a legvigasztalóbb, legfelemelőbb örömhír, soha meg nem 
fakulható drága igazság. Mégis Luther magyarázata a levélnek 
ezen a helyén nem alkalmazható. Ö itt Pál szemével nézi Jánost, 
és magyarázata nem szolgáltat igazságot a levélrészlet közvetlen 
értelmének, sem belső céljának, amit a szöveg elénk tár, ha alá-
zatosan és nyitott lélekkel haj lunk fölébe. Luther magyarázata 
jele annak, hogy lehetséges egy adott bibliai részletnek nem pon-
tos, az eredeti értelmet nem híven megszólaltató, igazi jelentésé-
től eltérő kifejtése, amely ugyanakkor helytálló keresztyén igaz-
ság, mert más bibliai helyeken található üzenet felragyogtatása. 
Luther tévedett ezen a helyen mint a Szentírás egy részletének 
magyarázója, de helyesen szólt mint a Szentírás egészének értel-
mezője. 

3,4—10 magyarázatának összefoglalása 

Bűn cselekvése: Isten ellen való lázadás. Jézus Krisztus azért 
jelent meg a földön, hogy eltávolítsa a bűnöket az emberi életből. 
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Ö bűntelen volt, s akik vele, immár a feltámadt Krisztussal kö-
zösségben vannak, nem követhetnek el vétket. Bűn elkövetése a 
keresztyén ember életében arról tanúskodik, hogy nem volt igazi 
találkozása Krisztussal a hit útján. Az olvasók ne higgyenek az 
ellenkező tévtanításnak, mely szerint a hivő ember számára kö-
zömbös a bűn. Isten akaratát Jézushoz hasonlóan úgy tölti be a 
keresztyén ember, ha cselekszi a jót. Jézus földre jövetelének 
célja a bűnöknek és a bűn következményeinek megszüntetése 
volt. A hivő ember nem tud vétkezni, mert ú j lényét meghatá-
rozza az isteni eredet: Isten Lelke hat ja át maradandóan. Ezért 
a jó vagy rossz cselekvés különbözteti meg Isten gyermekeit és 
azokat, akiknek lényét a láthatatlan gonosz hatalma jár ja át. Is-
tennel nincs kapcsolatban a keresztyén ember, ha nem valósítja 
meg az ő erkölcsi akaratát, elsősorban a testvérszeretetben. 

Versről versre haladva így állt elénk a szakasz. A levélnek 
a keresztyén ember és a bűn kérdésében itt jelentkező álláspontja 
a keresztyén igazság két ellentétes sarkpontja közül az egyik, 
amelyet kiegészít a másik, a levél más helyein, a keresztyén em-
ber vétkezéséről, a bűnbánat és bűnbocsánat maradandó szük-
ségéről. János a levél hátterében mutatkozó tévtanítók vallási 
nyelvét használva, küzd a szakaszban az olvasókat fenyegető ha-
mis tan ellen, mely szerint az Isten megismerésére eljutott ember-
nél nem fontos az erkölcsi cselekvés és a szeretet gyakorlása. A 
leírtakkal a hivő keresztyéneket biztatja a vétkek kerülésére. En-
nek érdekében hatalmasan hirdeti a Krisztus-hivő emberben 
munkálkodó isteni erő, a Szentlélek tényét és jelentőségét; köz-
ben azonban nem említi a keresztyén valóság másik felét, em-
beri mivoltunk alapvető romlottságát halálunkig. 

K I T E K I N T É S 

A gonosz műveinek lerombolása 

Jobban tesszük, ha a sátán és ördög helyett mi keresztyének 
„emberfölötti gonoszról" beszélünk (a szakkifejezést néhai Prőhle 
Károlytól veszem). Ezzel elesik minden hamis emberi elképzelés, 
mely gonosz istenként állítja szemünk elé. Ebben a megjelölésben 
érvényesül mindaz, amit keresztyén hitünk a Szentírás alapján a 
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sátánról vall, de lehull róla ősi évezredek hozzátapadt sok mitikus 
vonása. Valóban van a bűnnek olyan ereje a földön, mely nem-
csak az egyes személyes vétkek összeadásából tevődik össze, ha-
nem föléje nő az embereknek, és mérhetetlen sok baj, nyomorúság 
okozója az emberiség történetében és az egyének életében. Nem 
tesszük racionálisan megmagyarázhatóvá a sátánt, noha az ember-
fölötti gonosz valóságának vannak megdöbbentő jelei a hívő sze-
mében. A gondolkozó hit számol erejével, s nem küszöböli ki a 
titokzatosat, a megfejthetetlent az emberfölötti gonosz tényéből és 
működéséből. 

Erről az emberfölötti gonoszról tudnunk kell, hogy nincs Isten 
hatalmi körén kívül. Bármennyire hihetetlen, érthetetlen a hivő 
értelemnek, a gonosz is Isten szolgálatában áll. Luther fejezte ki 
ezt az egy-Isten-hitünkhöz hozzátartozó igazságot fordulatosán: 
„Isten ördögéről" beszélt. Az emberfölötti gonosz csak eszköz Is-
ten világkormányzó és üdvösséget készítő kezében. Messzire ve-
zetne most ebbe belegondolnunk, legyen elég ízelítőül ennek a 
keresztyén igazságnak nem dogmatikus, hanem világias tónusú 
rajza. Goethe a Faustban így világítja meg Mefisztó szerepét az 
emberiség életében: 

Mert könnyen lankad el az ember munka láttán, 
tétlen nyugalmat gyorsan megszeret; 
ezért mellé oly társat rendelek, 
ki buzdít, hajt s munkál, miként a Sátán. 

Ε szavak nyomán Madách Az ember tragédiájának záró színé-
ben még határozottabban és találóbban írja meg ezt a gondolatot: 

Te Lucifer meg, egy gyűrű te is 
mindenségemben, — működjél tovább: 
hideg tudásod, dőre tagadásod 
lesz az élesztő, mely forrásba hoz, 
s eltántorítja bár — az mit se tesz — 
egy percre az embert, majd visszatér. 
De bűnhődésed végtelen leend 
szünetlen látva, hogy, mit rontani vágyói, 
szép és nemesnek ú j csírája lesz. 
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Mi azonban most nem arról elmélkedünk, hogy miként illesz-
kedik bele az emberfölötti gonosz szerepe Isten tervébe, hanem 
ennek a keresztyén igazságnak másik oldalára gondolunk: ho-
gyan kapcsolódhat bele a keresztyén ember a gonosz műveinek 
lerombolásába? Krisztus megváltó munkájának folytatásaként 
ugyanis ez a feladat vár a hivő emberre. „Azért jelent meg az 
Isten Fia, hogy az ördög műveit lerombolja." 

Ε feladatnak az egyéni életben végrehajtandó része szokott in-
kább előtérben állni a hívő keresztyén szeme előtt. Valóban, a 
hivő embernek bűn ellen vívott harca önmagánál kezdődik. De 
nem szabad a személyes vétkekkel való foglalkozásra szűkíteni 
a kérdést. Az emberfölötti gonosznak vannak olyan művei a föl-
dön, amelyek történelmi arányúvá nőttek. Nem tar that ja vissza a 
hivőt az ellenük folytatandó küzdelemtől az a körülmény, hogy 
nem-hivőkkel együtt száll síkra. Az egyéni keresztyén életben 
megvalósítandó erkölcsi követelmények sem mások, mint a leg-
nemesebb emberi erkölcs, ahogyan azt istenhittől függetlenül is 
vallják nem-keresztyének az emberiség jobbjai sorában. Nem 
tántoríthat vissza, sőt inkább örömünkre szolgál, hogy a gonosz 
közösségi műveinek lerombolására nem-hivők elindultak, néha 
hamarább, mint a keresztyének. 

Elég csak nevén neveznünk az emberfölötti gonosz nagyméretű 
építményeit a földön, máris jól tudjuk, miről van szó. Az egyik 
legnagyobb közöttük: a társadalmi igazságtalanság. A gazdagság 
és szegénység kiáltó ellentéte, ennek megváltozhatatlan szükség-
szerűségként kezelése a gonosznak hosszú évezredekre vissza-
menő műve, melyben számtalan nemzedék vétke rétegeződik egy-
másra. Az emberfölötti gonosz nagyméretű alkotása a fajgyűlölet, 
mely a világ különböző részein a legkülönbözőbb változatokban 
megtalálható, nemcsak Dél-Afrikában vagy Észak-Amerikában a 
fehérek és négerek viszonylatában, ös i vétkek halmazódtak fel 
a fajgyűlöletben. Mai vétkek is tornyosulnak rájuk, és teszik 
szinte legyőzhetetlennek látszóvá a fajok ellenszenvét. Nem em-
berfölötti gonosz mű a háború is? A történelem ősködébe veszően 
intézték családok, törzsek, népek a viszályaikat, hódítási, rablási 
szándékukat tömeges gyilkoló eszközökkel, a fejlettség fokához 
mérten lett légyen az kőbalta, vagy később tank. S most is ott 
függ az emberiség fe je fölött ennek a gonosz műnek gomba alakú 
árnyéka. 
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Az emberfölötti gonosz történelmi, társadalmi, világméretű mű-
veinek lerombolására még soha nem gyürkőzött neki annyira 
nemzedék a földön, mint a most élő. Krisztus nyomában mi ke-
resztyének sem maradhatunk távol! 

A szeretet ismertetőjele 

3,11—18 

(11) Mert ez az üzenet, melyet kezdettől hallottatok, hogy sze-
ressük egymást; (12) nem mint Kain, (aki) a gonosztól volt, és 
megölte a testvérét; és miért ölte meg? Mert az ő cselekedetei 
gonoszak voltak, a testvére (cselekedetei) pedig igazak. (13) Ne 
lepődjetek meg, testvérek, ha gyűlöl titeket a világ. (14) Mi tud-
juk, hogy átjutottunk a halálból az életre, mert szeretjük a test-
véreket; aki nem szeret, a halálban marad. (15) Mindenki, aki 
gyűlöli a testvérét, gyilkos, és tudjátok, hogy egyetlen gyilkos-
nak sincs maradandó örök élete. (16) Arról ismertük meg a sze-
retetet, hogy ő értünk az életét adta; nekünk is oda kell adnunk 
az életünket a testvérekért. (17) Ha valakinek van megélhetése 
a világon, és látja szükséget szenvedő testvérét, de bezárja szí-
vét előtte, hogyan maradna meg benne az Isten szeretete? (18) 
Gyermekeim, ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és 
valóságban. 

A szeretet az ú j szakasz tárgya. Az előző szakasz utolsó mon-
data már megpendítette ezt a témát, s hozzá is kapcsolta az ott 
tárgyalt alapgondolathoz: az Istentől származó hivő ember ismer-
tetőjele és életfolytatásának legfontosabb tartalma a szeretet (10. 
ν.). A szeretet motívuma immár másodszor tér vissza a levél me-
netében. Ugyanúgy, mint első alkalommal (2, 7—11), a szeretet a 
gyűlölet ellentétes hátterén jelenik meg. Mégpedig most új meg-
világításban. A levélíró továbblép a szeretet mivoltának és meg-
valósításának megmutatásában. Gondolatfűzésének köröző vona-
lát figyelhetjük meg, amellyel látszólag ismétel, mégis újat mond 
és egyre jobban a mély felé halad. 

(11) „Mert ez az üzenet, melyet kezdettől hallottatok" — ünne-
pélyes mondat, ezzel vezette be majdnem szó szerint a levél ele-
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jén az Istenről szóló mondanivalóját (1,5). A szeretetről szóló rész 
ugyanolyan lényeges, fő tartalma a keresztyén igehirdetésnek — 
hangsúlyozza az ismétlődés. Mást is elárul a két mondat egybeve-
tése: Jézus földi élete után születő nemzedékek is „tőle" hallják a 
keresztyén üzenetet. Krisztus híradása szólalt meg a keresztyén 
tanításban, melyet az olvasók életük folyamán kaptak. A „kez-
dettől" a keresztyénségük kezdetére utal (lásd 2,7). A két, külön-
böző helyen található bevehető mondat összecsendülése formáli-
san is jelzi, hogy Jézus szavának, valamint a Krisztusról szóló 
evangéliumnak két fókusza van (amely azonban egybeesik, amint 
később látjuk): Isten és a szeretet. Erről a kettőről szól Krisztus 
legfőképpen az olvasókat elérő keresztyén igehirdetésben. 

Egyes írásmagyarázók az „üzenet" szónak ezen a helyen inkább 
„parancs" jelentést tulajdonítanak, mert a szeretetről szóló előző 
szakasznál ezt a megjelölést használta a levélíró (2,7). Egyes régi 
kéziratok viszont más olvasásmódot adnak, mely szerint a szere-
tetet „ígéretnek" mondja itt a szerző. Ennek értelme az lenne: 
Isten igéje nemcsak parancsolja, hanem munkálja is bennünk a 
szeretetet. Mindkét jelentésváltozat belefér az „üzenet" tartalmi 
körébe. A szó kapocsként fogja át a levél hullámzó gondolatme-
netében a két nagy témát : az Istennel való közösséget és a szere-
tet élését. 

Ez a második alapvető keresztyén üzenet így hangzik: „szeres-
sük egymást". Az „egymást" a keresztyén testvért jelenti. Az író 
látóköréből kiesik a keresztyén gyülekezeten kívül élő felebarát, 
az embertárs. Ennek történeti és gondolkozásbeli oka van (lásd 
2,9—11-nél is). A keresztyének az első század végén saját körük-
ben tudták hathatósan gyakorolni a szeretetet. A keresztyéneket 
összefűző hit a környezettől elhatárolt társadalmi képződménnyé 
tette a gyülekezeteket, amelyeken belül és amelyek között a se-
gítő szeretet feladatai maguktól adódtak. A fiatal keresztyénség 
sajátos szociológiai képletén kívül — mely később az egyház el-
tömegesedésével megváltozott —, a jánosi teológia is magával 
hozta a „testvérszeretet" vágányát. A szeretet leszűkített látóha-
tára a levélben nem azzal függ össze, hogy a szerző a gyülekezeten 
belül támadt gyűlölködést vette célba, hiszen a szeretet jelentősé-
géről egészen átfogóan is elmélkedik. 

János szemléletében két nagy kör magasodik fel. Az egyik kör 
az „Isten — szeretet — Krisztus-hit" vonalán mozog. A másik 
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kör az „ördög — világ — gyűlölet" ívén fut. Ez az éles elhatárolás 
kétségkívül a gnosztikus dualista látásmód velejárója. A szerző 
gondolatvilágának szerkezetéből következett, hogy az istentől jövő 
szeretet megvalósítását az Istentől származó hivő emberek köré-
ben nézte. Ezzel azonban nem zárja ki a keresztyén szeretet tá-
gabb lehetőségét. A szeretet vonalának a hit testvériségén mesz-
sze túlmenő meghosszabbítása a levél mai megszólaltatóinak és 
olvasóinak dolga. Űgy leszünk hűségesek a levél eredeti értelmé-
hez és ugyanakkor Jézushoz, ha megállapítjuk: a „szeressük egy-
mást!" a levélírónál a keresztyén közösségre mutat, mi azonban 
— Mesterünkhöz híven — az „egymáson" az embertársakat is ért-
jük. Az újszövetségi „szeretet" hatalmas, megragadó jelentéséről 
már szóltunk (2,5-nél, továbbá: „Mai jegyzetek: Mit jelent sze-
retni?"). A jánosi szeretet csodálatos mélysége egyre jobban fel-
tárul előttünk a levél további olvasásakor. 

(12) „nem mint Kain, (aki) a gonosztól volt, és megölte test-
vérét." A testvérszeretet ellenpéldáját az Ószövetségből veszi. 
Kain az egyetlen ószövetségi személy, aki a levélben szerepel. A 
levél egyáltalán nem idézi az Ószövetséget. Ebből a hallgatásból 
bizonyosat nem következtethetünk, de egyik lehetséges oka, hogy 
a hellénisztikus, gnosztikus szellemi környezetben élő olvasóktól 
távol állt az Ószövetség világa. Kain és Ábel esete azonban kitű-
nően beleillik az író gondolatfűzésébe (1 Móz 4,8). Ott is, itt is az 
olvasók gyülekezetében testvérgyűlölet jelentkezett. Kain gyil-
kosságára nyers szót alkalmaz, melyet egyébként állatok levágá-
sára használtak (szó szerint: „levágta"). Kain lényét a „gonosz" 
szabta meg —, ezzel a megjegyzéssel is belesimul a szemléltető 
példa a gondolatmenetbe. Az előző szakaszban ugyanis az „ördög 
gyermekeiről" volt szó, akiknek tetteiből lesz nyilvánvalóvá belső 
hovatartozásuk, lényegbeli származásuk. Kain ezek képviselője, 
megtestesítője. A „gonosz" hímnemű szóként olvasandó itt a gö-
rögben, az ördögöt jelenti. A levélnek ezen a helyén visszacseng 
János evangéliumának megállapítása: „Ti atyátoktól, az ördögtől 
valók vagytok . . . Az gyilkos volt kezdettől" (8,44). Az evangé-
lista feltehetően az első emberpár büntetéséről szóló ószövetségi 
elbeszélésre gondolt (1 Móz 3), mely szerint az első bűnt a sátán 
csábítása okozta s a bűn következményéként tört be az emberi 
életbe a halál. 
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„és miért ölte meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a 
testvére (cselekedetei) pedig igazak". Nem lélektani magyarázatot 
nyúj t Kain gyilkosságára, mint amire az ószövetségi elbeszélés 
vallásos féltékenység formájában utal (1 Móz 4,3—5). A levélíró 
ténymegállapítást a d : Kain tetteinek gonoszsága vezetett a test-
vérgyilkosságra. Ez a magyarázata a vers elején írt állításhoz kap-
csolódik: Kain a gonosztól származott. Tettei a lényének ebből a 
minőségéből következtek. Testvérének, Ábelnek cselekedetei „iga-
zak" voltak, ő Isten akarata szerint élt (az „igaz" itt az ószövetségi 
értelemben szerepel). Kain és Abel példájával nemcsak a testvér-
gyilkosság tűnik elénk a testvérszeretet legellentétesebb sarkpont-
jaként. Az ószövetségi testvérpár alakján áttűz az előző szakasz-
ban kifejezett gondolat: az Istentől vagy ördögtől való származás 
(3,8—10), mely megszabja az ember életfolytatását. Az összefüg-
gésből nyilvánvaló, hogy Ábel azért élt Istennek tetsző módon, 
mert az ő lényét Isten határozta meg. 

Ezen a ponton János gondolkozása meredek szélére kerül, de 
nem zuhan bele. Ez a szakadék a determinizmus, az a felfogás, 
hogy az ember elhatározásai és cselekedetei szükségszerű követ-
kezmények. János szerint egyesek Istentől, mások a gonosztól szár-
maznak. Ez a megállapítás azt a benyomást keltheti, mintha az 
emberiség két csoportra oszlanék. Mindegyiknek az eredete szabja 
meg egész lényét, sorsát, hitét vagy hitetlenségét, cselekvésének 
minőségét. A levél sorainak olvasásakor az a látszat ébred, hogy 
az ember magatartása Istentől vagy ördögtől megszabott termé-
szetére vezethető vissza, amelyről nem tehet, mer t úgy kapta. 
Eszerint lényének származása szükségszerűen meghatározná Is-
tenhez és emberekhez való viszonyát. Ez a félreértés könnyen 
adódhat János iratainak olvasásakor a gnosztikus nyelvhasználata 
és fogalmi világa következtében. 

Valójában más a helyzet: János minden embert belső mivolta 
szerint gonosznak tart . De ezt nem viszi vissza — mint Pál — 
Ádám bukására vagy az ördög egykori tettére, mintha az emberek 
a sátánnak ősidőkben végbement csábítása alapján örökölnék a 
bűnbe való végzetes belebonyolódást. János evangéliuma nem azt 
mondja, hogy az ördög „kezdetben" volt gyilkos, hanem „kezdet-
tői" (J 8,44). Ennek megfelel, amit előbb a levélben olvastunk: 
a sátán „kezdettől vétkezik" (3,8). A jelen idejű fogalmazás arra 
utal, hogy az ember bűnössége nem ősi mitikus okra vezethető 
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vissza, hanem mai mivoltából következik, melyet a gonosz szab 
meg. Az „ördögtől lenni" az ember bűnös állapotát fejezi ki. Ez 
csak feltárul, megmutatkozik a bűn cselekvésében. Isten Fiának 
elküldésével megteremtette a lehetőséget, hogy az ember mássá 
legyen, Istentől „származzék". A Krisztusba vetett hit döntésé-
vel lesz az embernek ú j kezdete, Istentől való eredete. Nincs szó 
tehát Jánosnál az emberek őseredetű végzetes determináltságáról, 
mert mindenki előtt nyitva az ajtó. Jelenlegi helyzetükből Jézus 
által léphetnek ki. Jézus hívása mindenkihez szól: meg akar-e 
maradni régi állapotában, vagy nem? 

Ábel alakja ebben az összefüggésben azt is felvillantja, hogy 
az emberi lét Istentől való ú j kezdetének lehetősége megvolt Jézus 
földi élete előtt is. Ebben az irányban nem megy tovább a levél-
író, talán végig sem gondolta ezt a következtetést, mert őt a jelen 
érdekli, az olvasók élethelyzete, amelybe a hit döntésével kerültek. 
Szeme előtt különben is a Krisztusban történt kinyilatkoztatás 
ragyog mindent felülmúló fénnyel. Az olvasóknak Isten által meg-
határozott lényéből a testvérszeretet következik —, ezt a megál-
lapítását teszi élesebbé az ellenpéldával. Kainnak a gonosztól át-
hatott lényéből testvérgyilkosság következett: ez itt a kontraszt. 
Kain tette egyszersmind szemléletes példa az „ördögtől szárma-
zás" gyakorlati megnyilvánulására. 

(13) Az előző vers, Kain testvérgyilkossága, hívja elő a további 
gondolatot: „Ne lepődjetek meg, testvérek, ha gyűlöl titeket a 
világ." Ábel sorsa hasonlít a keresztyének akkori helyzetéhez a 
világban. Kain gyilkosságának folytatásaként esetleg véres üldö-
zésre kell gondolnunk. Ebben az esetben Domitianus császár vé-
rengzése húzódhat meg a mondat hátterében (Krisztus után 93— 
96 között). Mivel azonban a levélben erre más utalás nincs, nem 
okvetlenül szükséges a szóban forgó „gyűlöletet" erre a történelmi 
eseményre értelmeznünk. Lehet, hogy csak általános ellenszenvre 
vonatkozik, mely elég sűrűn jelentkezett abban az időben a ke-
resztyénséggel szemben. 

A „ne lepődjetek meg!" az eredeti szöveg szerint: „ne csodál-
kozzatok". A „csodálkozni" szónak sajátos jánosi jelentése van. 
János evangéliumában a görög szó azt az elképedést fejezi ki, 
melyet Jézus működésével kiváltott (J 5,18—20; 7,21). Itt is 
hasonló értelmű: ne lepődjenek meg az olvasók az őket érő ellen-
szenven, támadáson (vö. 1 Ρ 4,12). Hasonló ez Kain magatartá-
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sához Ábellel szemben. Az összehasonlítással nem a világ és a hivő 
keresztyének között levő testvériségre céloz, mert Jánostól ez 
a gondolat távol áll. Nem testvérgyilkosságnak ta r t ja a római csá-
szárság keresztényüldözését. A hasonlósági pont másutt van: 
Kain és a „világ" lényegéből következik a két párhuzamos tett 
(vö. 14. vers; J 15,18—19; 17,14). 

A levélben csak itt szerepel a „testvérek" megszólítás az olva-
sókhoz. Ezen a helyen áttöri a lelkipásztori viszonyt — melyet a 
szerző a „gyermekek" megszólítással ismételten hangsúlyoz — a 
közös keresztyén sorshoz inkább illő testvéri kapcsolat. A jánosi 
„gyűlölni" fogalom metafizikus távlatával már találkoztunk a le-
vélben (lásd 2,9-nél). 

(14) „Mi tudjuk, hogy átjutottunk a halálból az életre." Az „át-
jutottunk" görög szava a lakáscserét, egyik területről a másikra 
való költözést jelenti. A levélíró a hétköznapi szó alkalmazásá-
val világítja meg a Krisztusban hivő ember helyzetében bekövet-
kezett teljes változást: a „halál" köréből az örök élet terébe köl-
tözött. Ez a megállapítás a jánosi teológiának jellegzetes kulcs-
pontja. János evangéliumában ugyanilyen fogalmazásban olvas-
suk (5,24). A halálról és az örök életről János nem a hagyományos 
őskeresztyén felfogást ismétli, mely szerint a földi élet után a 
feltámadás elhozza az örök életet, ö az örök élet jelenvaló vol-
tára teszi a hangsúlyt. A döntő fordulat az ember létében vég-
bemenő változás a földi életen belül. 

Ezt a gondolatot csak úgy érthet jük meg, ha félretesszük a 
halál és élet szokásos emberi fogalmát, s belehelyezkedünk a 
jánosi gondolkozásba. „Elet", „örök élet" (lásd 1,1—2) Jánosnál az 
Istennel való közösséget jelenti, ami a Krisztusba vetett hitben 
valósul meg (J 17,3). Az Isten életkörébe való kerülés adja meg 
az embernek mindazt, amit életvágyában és reményeiben homá-
lyosan, csalókán, bizonytalanul vagy tévesen kíván. Jánosnál 
azonban szó sincs a túlvilág élményszerű megtapasztalásáról, ami 
a korabeli pogány kegyességben a csúcspont volt a vallásos eksz-
tázis révén. Az örök élet jelenével nem lelkiállapotot ír le, hanem 
a hitet és a szeretetet. „Ami az örök életből a tudatunkban megje-
lenik, amit belül átélünk, egyszerűen az, hogy hinni és szeretni 
tudunk" (Schlatter). Az ítéletnek megtörtént tényként való keze-
lése nem jelenti, hogy kiküszöbölődik az örök élet jövője, s hogy 
a hivő emberre váró eljövendő teljesség feloldódik a jelenben. 
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János felfogása a közös őskeresztyén meggyőződésen alapul: 
Jézus Krisztusban jelen van a földön Isten örök világa. „En va-
gyok a feltámadás és az élet" — hirdeti János evangéliuma. A 
Krisztushoz kapcsolt örök élet a hivő ember földi életében transz-
cendens eredetű és jellegű valóság, teológiai nyelven: Isten esz-
katológikus ajándéka. A folytatását, az örök élet eljövendő tel-
jességét János nem emeli ki külön, hanem belefoglalja az „örök 
élet" fogalmába. Ezzel a látásmóddal az örök élet jelenvaló volta 
és halálunk órájával meg nem szakadó folyamatossága rendkívül 
erős nyomatékot kap. Az „örök élet" Jánosnál átfogja a jelent és 
a végső jövőt. 

A „halál" jánosi értelmezésben az az állapot, amelyben az em-
ber a Krisztus-hit nélkül, Istentől elszakadtan van. Ennek csak 
halvány képe, másolata, jelzése, utalása a földi életnek véget 
vető halál. János „halál" fogalmára a kárhozat szavát nem hasz-
nálhatjuk, mert ahhoz erősen hozzátapad a jövőbeliség képzete, 
a túlvilági színtér. A „halál" Jánosnál az emberi lét Isten-nélkü-
liségének megjelölésére szolgál. Találó Kálvin magyarázata Já-
nos evangéliumának halál-fogalmára: „A lélek halála ugyanis el-
idegenedés Istentől". János ezen a ponton Pál apostol örökségét 
is hordozza, akinél a „halál" hasonlót jelentett. 

Amikor tehát János életről és halálról szól, az embernek Isten-
hez való viszonyát határozza meg. így válik érthetővé az a meg-
állapítása, hogy a Krisztusban hivő embernél megtörtént a nagy 
átlépés a „halálból az életre": az Istentől való távollétből az Isten 
közelségébe került. Ennek ismertetőjele a szeretet. Ezért folytatja 
megokoló mellékmondattal: „mert szeretjük a testvéreketA 
levél további folyamán teljes határozottsággal elénk tűnik, hogy 
Isten életközege a szeretet (4,16). A levélíró azt a meggyőződését, 
hogy a keresztyének létállapotában döntő változás ment végbe — 
melynek az emberi élet és halál csak jelképe s ízelítője —, a test-
vérszeretetre építi. A levél egészéből azonban kitűnik, hogy nem 
nézi idealizáltan a keresztyének életfolytatását; a szeretetre is 
azért kell biztatnia annyiszor az olvasóit, mert nem szerettek 
eléggé és igazán. Nem a keresztyén gyülekezetek soha nem léte-
zett tökéletes szeretete győzi meg a szerzőt a megtörtént létfor-
dulatról. Nem gyakorlati következtetést, hanem teológiai megál-
lapítást ad. A Krisztus-hit, Istennek életet adó közelsége és a sze-
retet egyetlen valóság, csak három oldalról nézve. Mondata hit-
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beli megállapítást és erkölcsi felhívást jelent egyszerre: a Krisz-
tusba vetett hitből, az Isten közelségéből egymás iránti szeretet 
következik, ami adottság és feladat. Abban a tudatban éljünk, 
hogy Isten élete van bennünk éppen a szeretetben (R. Schnacken-
burg). Ezt szabad hinnünk, és kell vállalnunk. A többes szám első 
személyű fogalmazásban („szeretjük") benne van általános ke-
resztyén elvi igazságként és ugyanakkor ténybeli valóságként, 
hogy a szeretetben valósul meg az örök élet a földi keretek kö-
zött. Ez azonban nem hivalkodó megállapítás, s egyáltalában nem 
jelenti, hogy a levélíró fogyatkozás nélkülinek tartaná a keresz-
tyének szeretetét. 

Ennek a keresztyén igazságnak másik oldala: „aki nem szeret, 
a halálban marad". A szeretetnek itt nincs megjelölve a tárgya, a 
keresztyén testvér, bár egyes kéziratok betoldják. A feltehető 
eredeti szöveg megfelel a levél gondolkodásának: a következő 
fejezet a szeretetről mint isteni valóságról szól, melyet nem a tár-
gya jellemez (4,16c). Nem vitás azonban, hogy a levélíró szeme 
előtt ebben a mondatban is a keresztyén testvérszeretet lebeg. 

A vers értelme így válik teljessé. Szeretni annyi, mint Isten 
életében résztvenni. Nem-szeretni — ami Jánosnál rögtön a szélső 
ellentétet, a gyűlöletet is magában foglalja —, azt jelenti, hogy az 
illető nem jutott ki a minden embert meghatározó létállapotból, 
az Isten-nélküliségből. Nagyon szemléletesen mondja ezt a „ha-
lálban marad" meghatározással. 

János elvi megállapítása nem zárja ki, hogy a keresztyén gyü-
lekezet körén kívül is lehet találkozni gyakorlatilag a szeretet 
tényeivel. Kétségtelen azonban, hogy a szerző nézőpontjában 
nem szerepel a világban megmutatkozó szeretet származásának, 
értékének, Istennel való összefüggésének kérdése. Erre annál in-
kább vissza kell térnünk a levélnek a szeretetről mondott nagy 
kijelentésénél (4,16), mert a történelem és az élet tapasztalata 
azt mutatja, hogy az egyházon kívül sokszor a keresztyénséget 
megszégyenítő igazabb és tevékenyebb szeretet található. 

(15) „Mindenki , aki gyűlöli a testvérét, gyilkos, és tudjátok, 
hogy egyetlen gyilkosnak sincs maradandó örök élete." Eddig a 
versig nyúl Kain felidézett árnyéka (12. v.). Emlékeztet a gondo-
lat Jézus Hegyi Beszédére is (Mt 5,21—22), noha feltehetően nem 
abból nőtt, hanem a gondolatmenetből önállóan támadt: a gyil-
kosság gyökere a gyűlölet, ezért a gyűlölet ugyanolyan megítélés 
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alá esik, mint a gyilkosság. A gyilkos büntetése az ószövetségi 
törvény szerint a halál volt: életet életért, mivel a gyilkos Isten-
nek saját képére formált teremtményét pusztította el (1 Móz 
9,5—6). Ezt az ószövetségi gondolatot alkalmazza a szerző saját 
„halál" és „örök élet" fogalmának keretében: az a hivő ember, 
aki gyűlöli keresztyén testvérét, visszazuhan a „halál", az Istentől 
való elszakítottság állapotába, és elveszti az „örök életet", az Is-
ten életkörében való élést. A „maradandó örök élete" szövegrész 
görög megfelelője szó szerint így hangzik: „benne msgmaradó 
örök élete". Olyan keresztyénekre vonatkozik, akik át jutot tak 
már a hit által a „halálból az életre", de gyűlöletbe estek, s ezért 
visszazuhantak az „élet" teréből a „halál" szférájába. 

Ez a megjegyzés világosan elárulja, hogy ebben a versben már 
nem a világ gyűlöletéről van szó (mint a 13. versben), hanem 
hivő emberek gyűlöletéről egymás iránt. Még pontosabban: a le-
vélben szereplő tévtanítók és téves hitű keresztyének ellen fordul 
a mondat, akiknek a gyülekezettel történő szembefordulása és a 
Krisztusban igazán hivő keresztyének iránti magatartása esik a 
„gyűlölet" fogalma alá. János sajátos gondolkozása érvényesül 
itt is a keresztyén tévtanítókkal kapcsolatban: a gyűlölet a hitből 
való kiesésük jele, mert a Krisztusban való hit egyszersmind sze-
retettel jár. A mondat önkéntelenül elhárítja a félreértés lehető-
ségét a megelőző vers megállapításával kapcsolatban: a hivő ke-
resztyénnek a „halálból az életre" történő átjutása nem változ-
hatatlan, amit ne lehetne elveszíteni. Függetlenül azonban a 
„benne megmaradó"-szavaknak ettől az értelmezésétől, a vers éle 
az egész levél belső összefüggése szerint a tévtanítók ellen fordul. 

(16) „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő értünk az életét 
adta." Jézus lép Kain helyére: a testvérgyilkosság, a gyűlölet ese-
tét felváltja a szeretet legnagyobb példája. Az ellentétes gondolat-
párhuzam találóan érvényesül: a gyűlölet öl, a szeretet vállalja 
a halált másokért. Kain alakjában látjuk, mi a gyűlölet, és mire 
képes. Krisztuson felragyog, mi az igazi szeretet, és mit tud tenni. 
Az „élet" szóval fordított görög fogalom (pszüché) Jézus földi, 
emberi életét jelenti. A jánosi „életre", az örök életre más szava 
van a levélnek, amint figyelemmel kísértük a levél olvasása so-
rán (zóé). Az „életét adta" kedvelt jánosi szókapcsolat Jézus ha-
lálára. Főleg a „jó pásztor" rajzát jellemzi (J 10,11.15). Szó sze-
rinti fordítása: „letenni az életét". Kettős jelentése van: kockára 
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tenni és feláldozni az életet. A jó pásztor képében az első, a kép-
nek Jézusra alkalmazásában a második értelme szerepel. Jézus 
halálának személyes, belső, önkéntes motívuma jut benne kifeje-
zésre: kész volt élete feláldozására (J 10,17—18). A szövegben 
Jézus neve helyett — mint jó néhányszor a levélben — mutató 
névmás szerepel. Ez a sajátos nyelvhasználat különös nyomatékot 
ad személyének. Mintegy sejtelmesen új ra meg újra odavetíti 
alakját az olvasók elé. 

Jézusnak tanítványai iránt tanúsított szeretete, különösen is 
életodaáldozása a szeretet legfőbb megnyilvánulása és ismertető-
jele János evangéliumában (13,34; 15,12—13). Ez a gondolat egye-
temes és kizárólagos érvényűvé tágul: „a" szeretet Jézus halálá-
ban tárult fel. János nem beszél a szeretet különböző faj táiról 
vagy fokozatairól. Amit ő szeretetnek nevez, az az isteni szeretet. 
Ennek mivoltát mutatja meg Jézus halála: a szeretet mások javát 
keresi és munkálja, el egészen az önfeláldozásig. Az „érettünk" 
megjelölést nem magyarázza: közös őskeresztyén meggyőződést 
hordoz ez a szólás Krisztus halálának üdvszerző jelentőségéről. A 
személyes névmás előtt álló görög viszonyszó jelentése: „javára". 
A jó pásztor rajzában is ugyanez a viszonyszó szerepel: életét te-
szi kockára a juhok javára. Az isteni szeretet Krisztusnak „a mi 
javunkra" történő önfeláldozó halálában lett előttünk nyilvánvaló 
— vallja János, és folytatja: 

„nekünk is oda kell adnunk az életünket a testvérekért". Krisz-
tus iránti adósságunkat a tesvéreknek kell törlesztenünk (lásd 
2,6-nál az eredetiben itt is szereplő „tartozunk" szó magyaráza-
tát). Az ő önfeláldozó szeretetéből nálunk is hasonló önfeláldozó 
szeretetnek kell következnie. A szerző a végső pontot jelöli meg, 
ameddig a keresztyén ember másokért történő áldozatos cselek-
vésének adott esetben el kell mennie: az élet odaadását. Ez nem 
volt az első században elképzelhetetlen lehetőség, amit mu ta t 
Pál apostol megjegyzése két, név szerint említett római keresz-
tyénről: „akik saját életüket kockáztatták az életemért" (R 16,4). 
Nem lepődhetünk meg, hogy János most is „testvéreket" és n e m 
embertársakat mond: az Istentől származó szeretet megvalósítá-
sát ő a Krisztusban hivők körében nézi. Ez nem szünteti meg a 
másokért, idegenekért való áldozatos szeretet keresztyén kötele-
zettségét, ahogyan azt Jézus szava alapján valljuk. 

153 



(17) „Ha valakinek van megélhetése a világon, és látja szük-
séget szenvedő testvérét, de bezárja szívét előtte, hogyan maradna 
meg benne az Isten szeretete?" Az áldozatos szeretetre a levél 
olyan példát említ, mely az olvasók viszonyai között gyakori, hét-
köznapi feladat volt, ellentétben az életkockáztatás ritka alkal-
mával. Az anyagi segítség kötelezettsége a gondokkal küzdő, sze-
gényebb keresztyének iránt — kezdettől fogva fontos gyülekezeti 
feladatnak számított. A jeruzsálemi gyülekezet vagyonközösségi 
próbálkozásának nyomát másut t nem találjuk a keresztyénség 
első századában (Csel 2,44—45). Ellenben a szociális probléma a 
gyülekezeteken belül ismételten előjön. Inkább a sajnálatos ta-
pasztalatokat ismerjük (1 Κ 11,20—22. Jk 2,15—16), ugyanakkor 
ismételt biztatást olvasunk a szegényebbek támogatására. Erre 
szolgál a levélíró kérdőjeles mondata, teológiai gondolkozásának 
mély következetességével és súlyával. 

Az írásmagyarázók között vitás, hogy az „Isten szeretete" Is-
tennők irántunk való, vagy a keresztyén ember Isten felé forduló 
szeretetét jelenti-e. Valószínűbb, hogy ebben az összefüggésben 
„a szeretet" sajátos jánosi fogalma jelentkezik. Ugyanarról a sze-
retetről van szó, melyet Jézus önfeláldozó halálában ismert meg 
a keresztyén ember (3,16): a szeretetben mint isteni valóságban 
egyaránt benne van az Istentől származó szeretet mindhárom 
iránya, tőle felénk, tőlünk feléje és az emberek felé. Az isteni 
szeretet nincs meg abban a keresztyén emberben, aki nem segít 
ínséggel küzködő társán. János olyan valóságosnak veszi a szeretet 
isteni mivoltát, hogy teljesen összeférhetetlennek tartja azzal a 
szűkölködő keresztyén testvér iránti közönyösséget és hanyagsá-
got. Ha valakinél mégis ez tapasztalható, annak jele, hogy a Jézus 
Krisztus halálában megtapasztalt, Istentől az életébe belehelyezett 
szeretetet elveszítette. Az Istentől kapott szeretet megmaradása 
a hivő ember életében nem történik magától. Ezért kell felszó-
lítania a segítő szeretet gyakorlására olvasóit a nyomorgók iránt. 
Az anyagi javait másokért áldozó hivi mber ezzel a cselekvésé-
vel őrzi meg a kapott isteni szeretetet. 

A „szív" görög megfelelője az ember b^nsejét jelsnti, á tv . ' t ér-
telemben pedig az érzések székhelyét, a részvét ps irgalom for-
rását. A „szívet bezárni" az ínséget szenvedő testvér előtt — a 
szívtelenséget jelöli, amikor valaki nem tud együttérzésre, szána-
lomra, könyörületre indulni a másik ember baján, nyomorán. Az 
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irgalmas samaritánus történetében a levélben itt szereplő főnév 
(„szív") igei megfelelőjét találjuk: „megszánta" a kifosztott, se-
besült embert, amikor megpillantotta (Lk 10,33). A levélíró fogal-
mazása arra mutat, hogy a lélektani folyamatra is hangsúly esik 
(ugyanígy — más tekintetben — 3,19—20-ban és 4,17—18-ban). 
Istennek a hivő emberbe helyezett szeretete a természetes érzelmi 
indításokat felhasználja a segítő tett érdekében. A keresztyének-
nek mások ínségén segítő áldozatos cselekvése érzelmi rugókra is 
támaszkodik lélektani szempontból. A hajtóerőt nem csupán a 
hitbeli tényező, Istennek Krisztusban megmutatott szeretete adja. 
Az Istentől jövő szeretet nincs jelen a keresztyén emberben, ha 
érzelmeit hidegen hagyja a testvérek ínsége. 

(18) „Gyermekeim, ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem 
tettel és valóságban." A teológiai magas csúcsról, a Krisztus halá-
lában megmutatkozott szeretettől a hétköznapok világába ér le 
a levél, s az író köznapi igazsággal fejezi be gondolatmenetét. A 
hivő gondolkodó érvelése után ismét a lelkipásztor szólal meg. 
Nagyon egyszerű gyakorlati irányelvet ad olvasóinak: ne sza-
vakban, hanem tettekben mutatkozzék meg szeretetük. A fogal-
mazásbeli kettőzésnek csak nyomatékossági szerepe van. Egyrészt 
a °zó és nyelv, másrészt a tett és valóság azonos jelentésű. A mon-
dás ismételten előfordul görög íróknál. A késői-zsidó irodalomban 
is találunk rá párhuzamot. De éppen ezzel a hétköznapiságával 
ragad meg, s ad példát, hogyan kell nagy teológiai igazságoktól 
a legegyszerűbb, könnyen felhasználható útbaigazításig elérkezni, 
a keresztyén mondanivaló nagy érméit aprópénzre felváltani. 

A mondat a levélírónak a gnosztikus gondolkodástól való alap-
vető keresztyén eltérését is tükrözi: az ilyen hétköznapi erkölcsi 
útmutatás teljesen idegen volt a gnoszticizmustól, melyet az Is-
tenne1 kapcsolatos nagy szavak kísértek (2,4a), misztikus élmé-
nyek vágya hajtott, és az élettől való elfordulás jellemzett. János 
az Ist nnel való közösségből a szeretet cselekedeteihez vezet. 

3.11—18 magyarázatának összefoglalása 

A ar<?tet a Krisztusról szóló evangéliumnak egyik fő mondani-
valója A levélíró a keresztyén hívőket egymás szeretetére buz-
dítja. Ezzel nem helyezi hatályon kívül a felebaráti szeretet átfogó 
parancsát, de vallja, hogy a Krisztusban megismert szeretet Isten 

155 



gyermekeinek kölcsönös szeretetében áramlik tova. Ellentétül 
Kain példája szolgál, akinek lényét a gonosz hatotta át, így lett 
testvérgyilkos. Kain gyilkosságáról eszébe jut a korabeli keresz-
tyénüldözés: ne lepődjenek meg raj ta , mert az az embervilág 
mivoltából következik. A keresztyéneknél a minden embert meg-
határozó létállapotban történt döntő változás a hit által: az Isten-
től való elidegenedésből az Isten életkörébe jutottak. A szeretet 
hiánya jelzi, hogy nem történt meg ez a nagy helyzetváltozás. 
A keresztyén tévtanítók részéről a gyülekezettel szemben való 
gyűlölet elárulja, hogy visszaestek az Istentől való távollétbe. Az 
isteni szeretet igazi mivoltát Krisztus halála mutat ta meg. Értünk 
történt önfeláldozása önfeláldozó szeretetre kötelez minket. Az 
Istentől jövő szeretet nincs meg annak a keresztyénnek az életé-
ben, aki nem tud ja megszánni nyomorgó testvérét, és nem segít 
r a j t a anyagi javaival. Szép, meleg szavakat nem elég adni ilyen-
kor, mert a szeretet segítő tettben lesz valósággá. 

A szeretet ismertető jeléről hármas vonatkozásban olvashattunk 
i t t : az örök életünk ismertetőjegye a szeretet; az isteni szeretet 
mutatója Krisztus életodaadása; a mi szeretetünk igazi jele az ál-
dozatos, segítő cselekvés. 

K I T E K I N T É S 

Korszerű szeretet 

A szeretet lényege a másik emberen segítő, áldozatos tett . 
Tett — tehát elsősorban nem érzelmi megnyilatkozás. A szív ér-
zései és megható szavak még nem teljes szeretet. Akkor igazi a 
szeretet, ha követi, kíséri áldozatos cselekvés: olyan tettek sora, 
melyekben saját életünkből adunk a másiknak. Áldozunk időt, 
erőt, kényelmet, egészséget, anyagiakat, ha kell — bármennyire 
nagy szó is — magát az életet. Mindez segítően — vagyis annak 
javára, akit szeretünk. Nem csupán saját jóleső érzésünkért, örö-
münkért és boldogságunkért tesszük, mint az önös szeretetnél, 
hanem azért, hogy a másiknak legyen jobb, szebb, boldogabb az 
élete. 

A szeretetnek ez a mivolta változatlan és örök. Minden törté-
nelmi szakaszban és mindenféle emberi kapcsolatban ez volt és 
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ez marad az igazi szeretet. Megvalósulási formája, gyakorlati ki-
vitele azonban bizonyos mértékben változik a korral. Szülő és 
gyermek, fé r j és feleség viszonya más a mi időnkben, mint régen. 
A 2000. év felé menet egy igazi apa más módon bánik kamasz 
fiával, mint a rómaiaknál. Egy asszony élete ma sokkal önállóbb, 
ugyanolyan házastársi szeretet közepette is, mint a középkorban. 
A szeretet gyakorlásának lépést kell tartania a társadalmi fejlő-
déssel, az életviszonyok változásával. Ha valaki régi, örökölt for-
mák között akar ma szeretni, könnyen rabtartóvá lehet. 

Különösen is nyilvánvaló a szeretet korszerűségének szükséges-
sége szociális téren. Valamikor a szeretet méltó megnyilatkozása 
volt a szegényeken való egyéni segítés —, ha komoly segítséget 
jelentett és nem alamizsna filléreket. A nagy egyházi szeretetin-
tézmények létesítésének idején a keresztyén szeretet korszerűsége 
mutatkozott meg abban, hogy eleink az intézményes szeretet-
munkát valósították meg: árvák, elhagyottak, öregek, betegek 
szervezett, közös gondozását. Majd szélesebb körű társadalmi és 
állami feladattá vált a szociális gondoskodás. Ma pedig már egyre 
világosabban felismerik világszerte, hogy a szociális kérdés meg-
oldása nem merülhet ki állami és nemzetközi szervek nagyszabású 
intézkedéseiben. Jobb társadalmi és gazdasági rendre, a világ né-
peinek összefogására van szükség, hogy minden ember megkap-
hassa, ami megilleti, és az emberiség legyőzhesse a szegénységet, 
nyomorgást, emberhez nem méltó életkörülményeket, pusztító 
háborút. 

A korszerű szeretet politikai munkát is kíván a Föld minden 
részén a szó eredeti és mai értelmében. A polisz, a város jóléte, 
szabadsága volt egykor e fogalom mozgatóereje, amikor az ókori 
görög városállamok jelentették az ott élő emberek legfőbb közös-
ségi keretét. Ma a politika az ország, a nép, a népek és az embe-
riség érdekének szolgálatát jelenti. A szeretet korszerűsége minden 
egyes embertől politikai érdeklődést, közreműködést kíván a vi-
lág különböző részein, mert a huszadik század második felében 
jelentkező szociális feladatok csak világméretű politikával old-
hatók meg, olyan politikával, mely társadalmi, gazdasági és nem-
zetközi téren szolgálja az emberiség fejlődését. 

A korszerű közösségi szeretet tetteire hazánkban is szükség 
van. Üj társadalmunk és gazdasági életünk nem nélkülözheti a 
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szeretet hozzájárulását: az önzetlen, áldozatos cselekvést. Olyan 
dolgozókra és állampolgárokra van szüksége a mai szocialista ha-
zának, akik szolgálni akarnak az egész nép javára. Ez nem megy 
egyéni érdeket háttérbe szorító, áldozatos gondolkodás nélkül. A 
közösségi embertípus képviseli a szeretet időszerű megvalósítását. 
János levelének felhívása a keresztyénekhez, hogy segítsék anya-
giakkal a rászorulókat, ma nálunk így változik időszerűvé: a hivő 
ember saját anyagi érdekének árán is tegyen meg mindent a köz 
javáért. A szeretet változatlan ismertetőjele — az áldozatos segítő 
tett — így jelentkezhet mai ú j társadalmi rendünkben. 

Ezt a korszerű szeretetet már nem egyszerűen az érzelem, hanem 
az értelem mozgatja. János levelében a nyomorgókon való test-
véri segítés emberi indítékául a szív szánalma, részvéte szolgál. 
Van a szívnek hasonló szerepe a mi társadalmunkban is, mert 
az élet úgy hozza magával, hogy mindig akadnak egyéni bajok, 
betegségek, családi körülmények, gyász, melyek a munkatársak-
tól, felettesektől, szomszédoktól megértő együttérzést és segítő 
készséget kívánnak. Alapvető módon azonban az ú j társadalmi 
és gazdasági élet építése nem egyes embereken való szánalomból, 
tehát könyörületességi érzésekből, hanem értelmi megfontolások-
ból indul el. Ahogyan János levele számol a szív megmozdulásá-
val, a korszerű szeretet sokat köszönhet az .értelem meggyőző 
szavának, amely felismeri a szükséges tennivalókat a közösség 
érdekében. 

Mindezen túlmenően a keresztyén embert a mai korszerű sze-
retetre Isten megtapasztalt szeretete indítja, melyet tovább kell 
adnia. Így lesz a hivő ember politikai szolgálata az Isten szerete-
tének mai megvalósítása a világ megoldásra váró kérdéseiben, 
melyeken másokkal együtt munkálkodik. 

Bátorságos bizodalom 

3,19—24 

(19) Erről fogjuk megismerni, hogy az igazságból vagyunk. És 
azzal csendesítjük le majd Előtte szívünket, (20) ha valamiben 
elítél szívünk: nagyobb az Isten a szívünknél, és ismer mindent. 
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(21) Szeretteim, ha a szív nem ítél el, bátor bizalmunk van az 
Isten iránt, (22) és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert a 
parancsait megtartjuk, és a neki tetszőket cselekedjük. (23) És 
ez a parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevé-
ben, és szeressük egymást, amint parancsolta nekünk. (24) Aki 
megtartja a parancsait, Őbenne marad és Ö abban; s erről tud-
juk meg, hogy bennünk marad: a Lélekről, melyet nekünk adott. 

A szakasz szövege megoldhatatlan nehézségek elé állította a 
magyarázókat. Ugyanakkor roppant teológiai mélységet tükröz 
kristálytisztán. Egyike az Újszövetség legcsodálatosabb helyeinek: 
szédítő és vonzó egyszerre. Mintha kusza bozót között tengerszem 
bukkanna elő. 

Ε versek szövegét számos ponton többféleképpen lehet értel-
mezni, mert a fogalmazás nyelvtanilag nem tiszta, s teológiai ne-
hézségektől átitatott. Viszont a levél egészének összefüggésében 
megközelítőleg biztos magyarázathoz juthatunk, s ami a fő, a sza-
kasz legfontosabb állítása — mely páratlan az Újszövetségben — 
meggyőződésem szerint egyértelmű. 

(19) „Erről fogjuk megismerni, hogy az igazságból vagyunk." 
Vitatható, hogy a mondatot bevezető „erről" szócska visszafelé 
vagy előre mutat-e. Mivel a levélíró ismételten az erkölcsi cse-
lekvést, különösen is a szeretetet mondta az Istenhez tartozás is-
mer tető jelének (2,3—5; 2,9—10; 3,10) — a továbbiakban még a 
Krisztusról szóló helyes vallástételt kapcsolja hozzá (4,2) —, ez a 
tartalmi érv amellett szól, hogy az „erről" a megelőző állításra 
mutat (18. v.): áldozatos szeretete jelzi a hivő embernek, hogy a 
jánosi értelemben vett „igazság", Isten kinyilatkoztatott valósága 
hat ja át lényét. Annyira szoros így a két vers (18—19.) belső kap-
csolata, hogy a 18. verset ehhez az ú j szakaszhoz is vehettük vol-
na, ahogyan némely írásmagyarázó teszi. A 18. verset a Nestle-
féle újszövetségi görög szöveg beosztása is e szakasz kezdeté-
nek jelöli. Mégis az előző szakasz zárómondatának vettük, mert 
a közvetlenül megelőző gondolatok eredményét vonja meg: a 
szeretet önzetlen szolgálat a testvérekért (16. v.), áldozatos se-
gítés anyagi javainkból (17. v.), azaz nem szép szavak, hanem 
tettek (18. v.). Ugyanakkor a két szakaszt összetartó láncszem is 
a 18. vers, ezért az ú j szakasz kezdő verse (19.) arra tekint visz-
sza, s így indítja el a további gondolatmenetet: a keresztyén em-
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ber Istennel való igazi közösségének mutatója, hogy életét a 
cselekvő szeretet jellemzi. 

„Es azzal csendesítjük le majd Előtte szívünket, (20) ha valami-
ben elítél szívünk: nagyobb az Isten a szívünknél, és ismer min-
dent." Bár csupán vessző van e szavak előtt az eredeti szövegben, 
értelme szerint mégis új mondat. A gondolatnak ez a tovább-
fűzése jellemző a szerző írói eljárására. Hasonlóval találkoztunk 
már a levélben. Azt írta, ne vétkezzenek az olvasók, de nyomban 
felvillant élettapasztalata, lelkipásztori megfigyelése, emberisme-
rete, s ezért hozzáfűzte: „Ha pedig valaki vétkezik, Szószólónk van 
az Atyánál, Jézus Krisztus" (2,1). Itt ugyanez a belső folyamat 
játszódhatott le a levélíróban. Másképpen a gondolatfűzés érthe-
tetlen és a mondat értelmetlen. Amikor leírta, hogy az Istenhez 
tartozó ember ismertetőjele önmaga előtt a cselekvő szeretetének 
ténye (18—19a. v.), nyomban jelentkezett a mindennapok való-
sága: a hivő keresztyén embert vádolja és elítéli saját lelkiisme-
rete. Bármennyire törekszik is a szeretet megvalósítására, ismé-
telten felébredhet benne szeretete mulasztásainak és vétkeinek 
tudata. Ezzel elveszti az Istenhez fűző kapcsolatának jelét? Erre 
felel a levél: akármiben ítél el a szívünk, van lehetőségünk meg-
nyugvásra Isten előtt. A szövegnek ez az olvasásmódja („ha va-
lamiben") a koiné-görögben előforduló gyakori jelenségre és Já-
nos evangéliumának hasonló fordulatára támaszkodik (14,13). 

Az „Előtte" nem Isten bírói, ítélő ténykedésére vonatkozik, ha-
nem egyszerűen Isten jelenlétére: Isten színe előtt csendesedhet 
meg magunkat vádoló szívünk. A „lecsendesítjük" görög megfe-
lelőjének van egy másik jelentése is: „meggyőzzük". A szó bár-
melyik jelentését vesszük ezen a helyen, értelme ugyanaz: Isten 
előtt meggyőzzük, megnyugtatjuk gyötrődő szívünket. A „szív" az 
Újszövetségben az ember belső életének, értelmi, érzelmi, akarati 
megnyilvánulásainak, vágyainak és elhatározásainak központi he-
lye és forrása. Ebben a mondatban az ént jelzi. Arra az esetre 
céloz, amikor az önvád gondolatok, érzések út ján fölénk magaso-
dik, és saját legbensőbb énünk marasztal el. Nem csupán a lelki-
ismeretünk háborog, hanem egész tudatunk, saját énünk fordul 
szembe velünk. Valamit visszaad ebből Melanchthon szava a 
„megrettent lelkiismeretről". 

Isten nagyobb a vádoló szívünknél — ezzel a gondolattal csitít-
juk remegő lelkünket, amikor megrohannak mulasztásaink és bű-
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neink. Az egész Űjszövetségben egyedülálló teológiai tétel kerül 
itt elénk, mely kikutathatatlan mélységében és fel nem fedhető 
titokzatosságában János első levelének ajándéka a keresztyénség 
számára. A tömör, ki nem bontott megállapításnak a szövegben 
egyetlen magyarázó megvilágítása van, mely megmarad a sejte-
tés határán. Ez pedig a mindent ismerő Istenre célzás. Augustinus 
és Kálvin tévedtek, amikor ezt a mondatot Istennek félelmet éb-
resztő nagyságára és bírói szigorúságára értelmezték. A szaka-
szunk részleteinek magyarázatában meglehetősen eltérő mai új-
szövetségi kutatás abban javarészt megegyezik, hogy a kegyelmes, 
a szerető Isten nagyságáról van szó. A levél egészével és részle-
teivel is teljességgel ellenkeznék olyan gondolat, hogy az ítélő 
Isten mintegy rádupláz a keresztyének lelkiismereti vádjaira, s 
olyan vétkekkel ejti őket még jobban kétségbe, melyeket nem is 
sejtettek. Ez az értelmezés összekuszálná a folytatást is, mert 
ezek után ki merhetné azt mondani, hogy akit nem vádol a szív, 
az gyúlhat bátor bizalomra Isten iránt (21. v.)?! 

Mégsem egyszerűen Isten bocsánatának a legerősebb bűntuda-
tot is elnémító nagyságáról van szó, mondjuk olyan értelemben, 
ahogyan Pál írja: „ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban 
kiáradt a kegyelem" (R 5,20). Éppen ezért János levelének e he-
lyéről Luther értelmezése sem kielégítő, ö az itt jelentkező jánosi 
gondolatot páli megvilágításba helyezte. Föléje nő-e a te gonosz-
ságod Isten kegyelmének? — kérdezi Luther. Nem — feleli! Ez 
valóban újszövetségi bizonyosság, a Krisztusról szóló evangélium-
ból táplálkozó bizodalom, mely Isten megbocsátó kegyelmét min-
den bűnnél és lelkiismeretfurdalásnál nagyobbnak tartja. De ezen 
a helyen Jánost kell megértenünk, s ő hasonlót ugyan, de mást, 
és talán többet mond. 

Az „ismer mindent" hozzáfűzés árulja el, hogy itt Isten nagy-
sága nem egyszerűen a bűnbocsánat vonalán, hanem megértő sze-
retetében jelentkezik. A „mindent" megjelölésben benne van az 
ember összes cselekedete, jók és rosszak, szeretetének tettei és 
mulasztásai, életének minden bonyolult, titkos és legparányibb 
rugója, egész esendősége, gyarlósága. Isten úgy nézi az életünket, 
hogy mindennek mélyére lát és mindent lát, s ebben az átfogó 
és mélyre hatoló pillantásában megnyilatkozik megértő szereteté-
nek irgalmas nagysága. Istennek a vádoló szívünk fölé növő nagy-
ságában egyszerre van jelen legkisebb jó tettünknek, legapróbb 
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szeretetünknek kegyelmes számbavétele és bűneink bocsánata: 
életünk irgalmas magyarázata. 

Az írásmagyarázó emberi szava gyengévé és elégtelenné válik, 
hogy csak megközelítse is, amit Istennek mindent ismerő és te -
kintetbe vevő szeretete, megértő nagysága takar. Tudatában va-
gyok, hogy a „megértő Isten" félreérthető és tapogatózó magya-
rázata annak, amit itt János elmond Istenről. A levélíró is meg-
áll e kimeríthetetlen tengermélység láttán. Nem írja körül, nem 
magyarázza közelebbről mondatát, megmarad a betekinthetetlen 
és a végtelenségbe vesző körvonalnál, a kontúrnál: Isten nagyobb 
a szívünknél és ismer mindent —, de ezt a rejtélyes és hatalmas 
megállapítást a vergődő szív megnyugtatására mondja, ez bizo-
nyos. Szeretetünk hiányainak és vétkeinek, különböző bűneink-
nek súlya alatt Isten előtt megrettenve, belevethetjük magunkat 
Isten megértő könyörületességének tengerébe, ö ismeri életünket 
minden indítékával, adottságával, öröklésével és körülményeivel 
együtt, jól lát ja szeretetünk megnyilatkozásait és számtalan vét-
künket; lényünk rejtett mélységeibe és szakadékaiba is bepillant, 
de ez a bennünket egészen átvilágító fénye nem más, mint az ő 
lényének kisugárzása: a szeretete. 

A szakasz első (19a. v.) és második (19b—20. v.) gondolati lép-
csője között tehát nem szakad meg az összeköttetés. Összekap-
csolja a merész, ellentétes pólusú, paradox keresztyén látásmód, 
amit a levélben néhol megfigyelhetünk: az Istenhez tartozásnak 
a szeretet az ismertetőjele, de lelkiismeretének vádjai alatt Isten 
előtt összeroskadó szív megnyugodhat Isten mindent ismerő, sze-
retetünket is jobban látó, vétkeinket megbocsátó, kegyelmesen 
megértő nagyságának tudatában. Utolérhetetlen összecsendülése 
a szavaknak, hogy a levél egyik alapfogalma, a „megismerni" — 
amelyet a szerző a tévtanítás zászlójaként vesz kezébe, és ír ja rá 
a helyes keresztyén tartalmat levelében — a 20. versben kétszeres 
változatban ismétlődik. Ebből a szóból származik a görögben az 
„elítél" szó (kataginóskein), amivel a szöveg a szív vádolását ki-
fejezi. És ez a szó adja rá a teljes megoldást: Isten mindent „is-
mer" (ginóskein). A keresztyén gnosztikus tévtanítás kulcsfogal-
ma nyitja meg János kezében Isten irgalmas nagyságának a j ta -
ját. Énünk vádoló önismeretével szemben az egyetlen megnyug-
vás, hogy Isten kegyelmesen ismer minket. 
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(21) „Szeretteim, ha a szív nem ítél el, bátor bizalmunk van az 
Isten iránt." A levél ellentétes párhuzamokkal dolgozó írói mód-
szerének megfelel az előző feltételes állításnak ez a megfordítása. 
„Ha valamiben elítél szívünk" — hangzott az első strófában, i t t 
következik a második strófa: „ha a szív nem ítél el". Az ellentétes 
gondolatritmus azt kívánná, hogy ellentétes legyen a bevezető sor 
folytatása is, de ez — mint előbb láttuk — megtörik Isten ke-
gyelmén. így azután akár vádolja a hivő embert lelkiismerete a 
szeretet gyakorlása tekintetében Isten előtt, akár nem, hasonló 
lelkiállapotra jut el. Ezt az első esetben a szív megcsendesedésé-
nek, megnyugvásának nevezi a levélíró Isten színe előtt, a máso-
dik esetben, ebben a versben, bátor bizalomnak az Isten iránt. 

A két gondolatritmusos strófa (19b—20. vers és 21. vers) tehát 
két különböző, sőt ellentétes kiindulási eset rajza. Az első arról a 
helyzetről szól, amikor a keresztyén embert vádolja megrettent 
lelkiismerete Isten előtt, főképpen szeretetének mulasztásaiért és 
vétkeiért; a másik pedig arról, amikor a hivő embert mindezért 
nem vádolja a szíve. A levél ezt a másodikat tartja a helyes, kö-
vetendő állapotnak. 

Ebben jelentkező dogmatikai nehézség elhárítására egyes írás-
magyarázók a „ha a szív nem ítél el" megállapítást az előző lelki 
folyamat folytatásának veszik. Mintha a szerző ezt a sorrendet 
írná le a keresztyén ember szívében lezajló történésről: elítél szí-
vünk — megnyugvás Isten kegyelmének nagyságában — ekkor 
már a szív nem ítél el — s így bátor bizalmunk van az Isten iránt . 
Bármennyire sima, tetszetős és kielégítő lenne teológiailag ez a 
séma, nem felel meg híven a szöveg értelmének. — Az a másik, 
közvetítő kísérlet is ellene mond a szöveghez való hűségnek, mely 
szerint a „szív nem ítél el"-esete magában foglalja mindkétfaj ta 
keresztyén embert: azokat, akik lelkiismereti gyötrődésen át ju -
tottak el a megnyugvásig (20. v.), és azokat, akik e nélkül, gya-
korolt szeretetük tudatában (21. v.) fordulnak bizalommal Isten-
hez (Broocke, Schnackenburg). 

Nem szabad mellőznünk a szöveg világos értelmét: az előző 
mondatban említett (20. v.), megrettent lelkiismeretű hívőktől el-
térően most a levél azokról a keresztyénekről szól, akiknek nyu-
godt a szívük, mert szeretik a testvéreiket (21. ν.). A levél más 
helyeiből is nyilvánvaló, hogy a szerző számol a keresztyén élet 
helyes élésének, a szeretetnek megvalósításával (2,3; 3,10). Ez 
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azonban nem jelent bűjitelenséget (vö. 1,10). Hogyan egyeztethető 
össze ez a felfogás, mely szerint lehet úgy élnie a keresztyén em-
bernek, hogy Isten előtt ne legyen önvádja, a reformátori felis-
meréssel a keresztyén ember maradandó bűnösségéről?! Erre a 
kérdésre visszatérünk a 22. vers magyarázata után. 

A „bátor bizalom Isten iránt" jellegzetesen szép és mély jánosi 
gondolat. A keresztyén ember nyílt, őszinte, bizodalmas belső 
magatartása Isten előtt, mely lehetővé teszi, hogy nyugodtan, fé-
lelem nélkül forduljon hozzá. A levél más helyén ez a lelkület 
Krisztus visszajövetelére készít fel (lásd a bibliai fogalom magya-
rázatát 2,28-nál), itt pedig a keresztyén ember imádkozó alapállá-
sát körvonalazza: Isten elé örvendező bizakodással vihet jük ké-
réseinket, amint a következő vers mutat ja . 

(22) „ . . . és amit csak kérünk, megkapjuk tőle". A „kérni" szó 
görög megfelelőjében benne cseng a bírni-akarás és az alázatos 
kívánás, vágyakozás. Jézus imádkozására éppen ezért soha nem 
használja ezt a szót az Üjszövetség. Mélyen emberivé teszi ez a 
jelentéstartalom a keresztyén ember kérő imádságát: belefér 
mindaz, amit elérni szeretne mindennapi életében, ami után vá-
gyik, de nem a követelő igényesség, hanem a csendes óhaj jegyé-
ben. Ez az igazi jánosi viszonyulás a földi élethez: nem az élettől 
való elfordulás, aszketikus lemondás jellemző rá (amire esetleg 
2,15—17 alapján következtetni lehetne), hanem az Istenhez for-
duló, örvendező, bizakodó imádság, mellyel a hivő ember életsor-
sának jobbulását, hiányainak és vágyainak betöltését kéri. 

Hétköznapi kéréseivel Istenhez forduló bátorságának, bizakodá-
sának alapját így jelöli meg a levél: „mert a parancsait megtart-
juk, és a neki tetszőket cselekedjük". A két megokolás azonos je-
lentésű: Isten rendelkezéseinek teljesítése és a tetszésére szolgáló 
élet ugyanaz. Az előző szókapcsolat jellegzetes jánosi mondás, az 
utóbbi az Ószövetség görög fordításából és a késői-zsidó iroda-
lomból ismerős. Mindkettő egybehangzóan Isten erkölcsi akaratá-
nak cselekvésére vonatkozik a mindennapi életben. 

Ez a vers a kérő imádság reménységes gyakorlásának feltéte-
léül az Istennek tetsző életet jelöli meg. János evangéliuma a bi-
zodalmas kérés feltételeit másképpen fogalmazta meg: a Jézus 
„nevében" történő kérésre (14,13; 16,23—24) és a Krisztussal való 
közösségre (15,7) tette a hangsúlyt. Igaz, hogy az utóbbiban benne 
van a Jézusnak való engedelmesség is, különösen a szeretet 
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(15,5.10.), mégis az evangélista közlésének magaslatát a levélíró 
ezen a helyen nem éri el. Legalábbis a levél szövegének tartalma 
erre enged következtetni. Hiányzik ebből a versből János evangé-
liumának a kérő imádságra vonatkozó említett képzetvilága, s az 
Isten, Krisztus és hivők között áramló kölcsönös szeretetre utalás, 
amely olyan csodálatos fényűvé teszi Jézus szavát János evangé-
liumában: „ . . . az én nevemben kértek majd, és nem azt mondom 
nektek, hogy én fogom kérni az Atyát értetek. Mert maga az 
Atya szeret titeket, mert ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én 
az Istentől jöttem" (16,26—27). A levél egyetlen összefüggő mon-
dat keretében (21—22. v.) ennyit mond: csak ha a szívünk nem 
ítél el, akkor lehet bátorságos bizodalmunk Isten iránt, és imád-
kozhatunk hozzá a meghallgatás reménységével (E. Haenchen). 
Azért számíthatunk Istentől kéréseink teljesítésére, mert életfoly-
tatásunk megfelel az ő tetszésének, akaratának. 

Ezzel elérkeztünk ahhoz a dogmatikai nehézséghez melyet a 
levél most olvasott részlete (19b—22. v.) jelent teológiai ítélőké-
pességünknek. Lehet-e olyan keresztyén élet, amelyben Isten előtt 
nem vádolják a hivő embert a vétkei? Továbbá: helyes erkölcsi 
cselekvésének tudata hozza magával a hivő ember Istenhez for-
duló nyugodt bizodalmát? Ezekkel a kérdésekkel nemcsak a re-
formátori teológia fordul szembe, hanem a levél más helyei is. 
Mindjárt a most olvasott részlet teológiai ellentétet állít elénk: 
Hz egyik mondatban Isten megértő szeretetének nagysága adja a 
szív nyugalmát, a másik mondatban viszont a szív nyugalma Isten 
előtt a helyes életfolytatásunk következménye. 

Mindenekelőtt vegyük figyelembe, hogy a levélíró nem talált 
ellentmondást a sorai között. Ennyi áttekintő képességet fel kell 
tételeznünk a szerzőről. Ezért joggal támadhat az a gyanúnk, hogy 
mi túlságosan dogmatikus szemmel közeledünk a szöveghez, ami-
kor teológiai nehézséget fedezünk fel benne. A levél egészében 
megfigyelhető, hogy íróját nem „dogmatikus", hanem lelkipász-
tori szándék vezeti. Valószínűnek kell tartanunk, hogy ebben a 
szakaszban is a pásztori szempont érvényesül két egymás mellé 
tett gondolatban: az egyikben a bűnei miatt nyugtalan hivő em-
bert vigasztalja Isten kikutathatatlanul nagy kegyelmével, a má-
sikban közvetve ismét biztat a keresztyén élet élésére, a szeretet 
gyak rlására, mely nélkül nem vihetjük bizodalommal Isten elé 
kéréseinket. Ez látszik a legkézenfekvőbb magyarázatnak, mely 
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számol a levélíró gondolkozásával, és nem vetít bele szövegébe 
későbbi teológiai problémát. Ε magyarázat esetén következőkép-
pen fest a gondolatmenet: A szeretet cselekvése Istennel való kap-
csolatunk ismertetőjele (18—19a). Ha szívünk elítél Isten előtt 
azért, mert nem tudjuk a szeretetet teljesíteni, Isten megértő ir-
galmában megcsendesedhet (19b—20.). De tegyünk meg mindent 
Isten erkölcsi akaratának cselekvésére, hiszen máskülönben nem 
fordulhatunk bizalommal Istenhez imádságos kéréseinkkel (21— 
22.). 

Ennek a „lelkipásztori" magyarázatnak elfogadásával sem te-
het jük félre azonban azt a dogmatikai nehézséget, amely valóban 
jelentkezik a mai olvasóban, ha a reformátori teológia felől érke-
zik ehhez a szakaszhoz. Három szempontot említünk, mely segít-
het a felbukkant teológiai kérdés megoldásában. 

1. A levélíró szemében a cselekvés a döntő. Az „igazságnak" 
(2,29; 3,7.10.), Isten akaratának (2.17), Isten parancsainak (5,2) a 
„cselekvéséről" szól. Ugyanez a kézzelfoghatóság jelentkezik a 
szeretet tekintetében: a szeretet elsősorban segítő, áldozatos tett. 
Hasonlóképpen a cselekvés irányába vág, hogy Jézust példakép-
nek állítja olvasói elé. A bűnt is elsősorban egyes vétkes cseleke-
detként nézi. Jellemző a nyelvhasználata: ,,a bűnt cselekedni" 
(3,4.8.9.). Azért beszélhet a keresztyén ember Isten előtti, lelki-
ismeretfurdalástól mentes állapotáról, mert mind a jót, mind a 
bűnt a hivő ember életében csupán a konkrét tettekre szűkítve 
szemléli. Jézus a szív belső rezdüléseit, indulatait is véteknek te-
kintette. Luther ennek megfelelően vallotta, hogy a keresztyén 
ember szüntelenül és teljes mértékben rászorul Isten bűnbocsátó 
kegyelmére. Pál apostol viszont a levélíróhoz hasonló bűnlátás 
alapján mondhatta magáról: lelkiismerete tanúsítja, hogy élete 
szent és tiszta (2 Κ 1,12), ő maga nem tud vétkes tettéről (1 Κ 4,4). 

A cselekvést néző, a hivő ember lelke mélyén kavargó vétkes 
érzésektől, vágyaktól, önzéstől elvonatkozott szemléletmóddal volt 
csak lehetséges, hogy a szerző le í r ja ezt a mondatot: „ha a szív 
nem ítél el, bátor bizalmunk van az Isten iránt". De hogy még 
a tettbeli bűnöket és a tettbeli jó cselekvést számítva is, ez a lelki 
magatartás lehetetlen a keresztyén emberben, azt világosan mu-
tat ja a levél eleje (1,10!). Tovább kell hát mennünk a probléma 
megoldásában. 

166 



2. A levélben némely vonás már a korai-katolicizmus irányába 
mutat. Ebbe a vonalba tartozik bele a szerzőnek most olvasott 
gondolata, hogy a szeretet terén nyugodt lelkiismeretünkből, Is-
ten parancsainak megtartásából nyerjük az Isten iránt való bá-
torságos bizodalmat és kéréseink meghallgatásának bizonyossá-
gát (21—22. v.). Az őskeresztyénség persze nem volt olyan sima 
tó, mint visszafelé tekintve Pál apostol hitrendszere alapján vél-
jük. Másrészről a korai-katolicizmus sem egységes képlet, talá-
lunk benne sok helyes és téves mozzanatot. Óvatosan kell tehát 
bánnunk e kategória használatával. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a korai-katolicizmus egyik tipikus jellegzetessége a késői-zsidó 
törvényeskedő kegyességbe való visszaesés. Ezért mondhatjuk, 
hogy a János levelében itt tapasztalható jelenség — melyhez a 
levél végén a bűnök osztályozása is hozzájön (5,16—17) — a korai-
katolicizmus közelségét érezteti (H. Braun). 

3. Segítségünkre jöhet a szakaszból adódó teológiai nehézség 
megértéséhez a levél irodalomkritikai elemzése is. Ez az elemzés 
két feltevésben összegezhető. Az egyik szerint (Bultmann, Beyer) 
a vádoló szívre és Isten kegyelmének nagyságára vonatkozó meg-
állapítás (19b—20. v.) az alapiratból való, melyet a levélíró bele-
szőtt levelébe, de attól eltérő teológiai irányban vitte tovább a 
gondolatot, korai-katolikus jellegű hozzátételével (21—22. v.). „Az 
itt feltételezett alapirat az őskeresztyénség megigazulástanának 
nem-páli forrását tartalmazza: emberi kötelezettségünk tudata, 
ugyanakkor állandó bűnösségünk érzése, és e kettőből adódó ben-
ső ínségnek Isten hűsége által történő megoldása — teljesen le-
gyengítetlenül vannak itt együtt" (Beyer). Kétségtelen, hogy a 
szív lecsendesítéséről szóló gondolat Pál apostol fogalomvilágától 
és nyelvhasználatától eltérő módon, legalább ugyanolyan — ha 
nem nagyobb erővel — hirdeti a bűnös embernek Isten kegyel-
me nagyságát. Mivel az őskeresztyén hagyományban ezzel a meg-
fogalmazással másutt nem találkozunk, ennek a hatalmas teoló-
giai gondolatnak eredete mégis inkább a jánosi teológia körében 
keresendő. 

A másik feltevés (Preisker) őskeresztyén eszkatológikus darab-
nak tekinti az első gondolatot (19b—20. v.), mely eredetileg az 
ítélet pillanatára vonatkozott. Az utolsó ítéletkor a keresztyén 
embert eltöltő bizodalmat a levélíró azután hozzáfűzött mondatá-
val (21—22. v.) az imameghallgatás bizodalmára fordítja át, s en-
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nek alapjául nem Isten nagyságát, hanem a kegyesek életfolyta-
tását teszi. 

Mindkét szövegkritikai próbálkozás csak feltevés, de annyit sej-
tetnek, hogy α tárgyalt versekben talán két különböző gondolati 
szál, eltérő teológiai szándék találkozik. Ez segíthet az értelme-
zésben. A különböző szövegolvasási módok, amelyeket a Nestle-
féle görög újszövetség apparátusa nyújt, a kiegyenlítetlen szöve-
gezésből adódhattak. A szövegváltozatoknak e szakaszon belül 
különösen is nagy száma mindmegannyi próbálkozást jelent, hogy 
a kézirat valamiképpen világosabb, átlátszó szöveget adjon. Ezt 
nem érte el egyetlen ránk maradt kézirat sem, és ez a szövegbi-
zonytalanság feltehetően az eredeti szövegben található tartalmi 
probléma következménye. 

Az olvasóra bízzuk, hogy a vázolt megoldások közül melyiket 
fogadja el hivő gondolkozásával. A legegyszerűbbet, a lelkipász-
tori fogalmazást, amelynek következtében nem nézhetjük dogma-
tikus szemmel a szöveget? Vagy ennek a magyarázatnak elisme-
résével, ezen túlmenően érdekli a szakasz szavai mélyén rejlő 
teológiai problémának megfejtése? Három pontunkban kíséreltük 
meg rá a válaszadást. Én magam a korai-katolicizmus közelségét 
érvényes megállapításnak tekintem, és azt is lehetségesnek tar-
tom, hogy a levél e szakaszában — közelebbről meg nem álla-
pítható történeti okból — két különböző teológiai szándék érint-
kezik. 

(23) „És ez a parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztus-
nak nevében, és szeressük egymást." János levelének kedvelt sza-
va a „parancs". Egyes és többes számban egyaránt használatos a 
levélben. Nem az ószövetségi törvényre vagy a tízparancsolatra 
vonatkozik, hanem Isten, Jézus Krisztus életünket illető akara-
tát, követelményét jelöli (lásd 2,3-nál). Nem emberi teljesítmény-
nek veszi a levélíró Isten akaratának teljesítését, ezért hiányzik 
nála Pál apostol gondolkozásának alapvető kérdése a törvény és 
a kegyelem, a cselekedetek és a hit viszonyáról. A hitre vonat-
kozólag is elfogulatlanul használja a „parancs" megjelölést. A le-
vél további menetéből nyilvánvaló, hogy a hit a Szentlélek mun-
kájának eredménye az emberben (4,2). Ismét megfigyelhető a 
szerző gondolkodási folyamata. Az előző versben (22.) Isten paran-
csairól volt szó, mégpedig erkölcsi tekintetben, az életfolytatásra 
vonatkozóan. Ε fogalom említése hívja elő gondolataiban Isten pa-
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rancsának átfogóbb, teljes jelentését. Isten követelése az embe-
rekhez kettőben foglalható össze: hinni Krisztusban és szeretni 
egymást. Ezzel „a" paranccsal egybefogja a szerző levelének 
most befejeződő nagy szakaszát is (2,28—3,24), melyben Isten 
gyermekeinek reménységéről, tisztaságáról, szeretetéről és bizo-
dalmáról szólt. Keresztyén embernek lenni — most már egészen 
tömören határozza meg — hitet és szeretetet jelent. 

A levél olvasása során először találkozunk a „hinni" szóval. 
János különben állandóan ebben az igei formában használja a 
fogalmat. Egyetlen kivételtől eltekintve (5,4), sehol nem fordul 
elő János evangéliumában és leveleiben a főnévi alak, a „hit". 
Annál gyakrabban az igei forma, a „hinni". A levél felén túl, e 
hangsúlyos ponton bukkan fel váratlanul, hogy azután mindvégig 
a színtéren maradjon. Tudatosan vagy önkéntelenül azért maradt 
eddig háttérben, mert a gnosztikus keresztyének szemében a „hit" 
lejáratott, másodlagos jelentőségű fogalom volt az „Isten megis-
merése", az Istennel való közösség képzete mellett. A megingot-
tak megnyerését szolgálta a gnosztikus keresztyén tévtanításban 
szereplő fogalmak használata, míg el nem érkezett az idő a le-
vélben ennek a középponti keresztyén szónak bedobására. 

„Hinni" János számára is ugyanaz, mint az őskeresztyénség és 
Pál gondolatvilágában: a Jézusról szóló keresztyén üzenet elfo-
gadása, mégpedig nem elvont igazságként, hanem az ő személyé-
hez kapcsoltan. János evangéliumában a hit Jézusnak mint Isten 
küldöttének, kinyilatkoztatójának, Fiának elismerése. Ez a jelen-
téstartalom folytatódik János leveleiben is, de két mozzanatára 
erősebb hangsúly kerül, olyannyira, hogy a levélben ezek alkot-
ják a hit fő vonásait. Az egyik: a földön, emberi testben élt ná-
záreti Jézus a „krisztus"; tehát Krisztus nem valamilyen elkép-
zelt, szellemi természetű lény. A másik: ez a hit meghatározott 
hitvallási tétel elfogadásában és megvallásában jut kifejezésre. 
A levél erről a két fő mozzanatról részletesebben a továbbiakban 
szól (4,2—3). 

A „név" a bibliai és általában ókori keleti gondolkozás szerint 
az illető személyt jelenti, mégpedig legbensőbb lényegének meg-
nyilvánulásában (amint 2,12-nél kifejtettük). Ebben a versben 
„hinni Isten Fia, Jézus Krisztus nevében" szókapcsolat azt t a r -
talmazza, hogy tudjuk és elismerjük Jézus személyének legben-
sőbb, nyilvánvalóvá lett t i tkaként: ő Krisztus, azaz Isten kül-
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dötte, Megváltó, Isten Fia. A keresztyén ember hisz abban, amit 
Jézusról a „Krisztus" és az „Isten Fia" név kijelent, feltár. Ezért 
hangsúlyos a „nevében" szó, s nemcsak felesleges hozzátétel, ko-
rabeli megjelölési mód. Viszont e két névnek — Krisztus, Isten 
Fia — a tartalma nem önállósul, nem válik puszta tétellé, hanem 
Jézus személyéhez kötött hitet kíván. 

Ε hit következménye a szeretet. Istennek nem két, hanem egy 
parancsáról van szó, mert a hit és a szeretet egybeesik. Ahogyan 
a páli teológiában a hithez nem hozzájárulnak, hanem belőle nő-
nek a cselekedetek, Jánosnál a szeretet nem külön gyökérzetű a 
hit mellett, hanem teljesen abból ered. A hit Jézust Isten szere-
tete kinyilatkoztatójának ismeri meg, Jézus szeretetében Isten 
szeretetét tapasztalja meg. Ebből a hitből, Isten szeretetének el-
fogadásából következik a szeretet egymás iránt (4,9—11). 

„.. . amint parancsolta nekünk". Ε mellékmondat alanya már 
nem Isten, hanem Jézus. Célzás az „új parancsra", amelyről már 
szólt a levél (2,7—11). Itt is átcsillan a gondolaton János evangé-
liumának hatalmas jézusi szava a szeretetről (J 13,34—35). Az 
„amint" jellegzetes jánosi szó. Ismételten nem egyszerűen össze-
hasonlító, hanem megokoló értelme is van (J 13,15:34; 15,9—10.12; 
17,21 stb.). Jelentése tehát közelebbről: annak alapján, hogy 
. . . Jézus szavában alapozódott meg a szeretet parancsa. A hí-
vőknek azért kell szeretniök egymást, mert Jézus szava és felé-
jük áradó szeretete megteremtette ennek lehetőségét. 

(24) „Aki megtartja a parancsait, őbenne marad és 0 abban." 
Az alany ismét változik: Isten parancsairól van szó. A többes 
szám jelzi, hogy a levél visszatér az utolsó előtti mondat szóhasz-
nálatához (22. v.), és Isten parancsain a keresztyén ember élet-
folytatására vonatkozó követelését érti. Isten erkölcsi akaratának 
teljesítése a vele való közösség feltételévé válik. Ez a gondolat 
visszavezet az egész levél kiinduló nagy témájához: az Istennel 
való közösség kérdéséhez. Ott hangsúlyozza a levél, hogy az Is-
tennel való közösséggel összeférhetetlen a vétkezés (1,5—6). Itt 
arról szól, hogy Isten akaratának cselekvése nélkülözhetetlen a 
vele való közösséghez. 

„őbenne", tehát Istenben „marad" a hivő ember; és „ö" , Isten 
„abban", tehát a keresztyén emberben marad. A kétoldalú „ma-
radni" jánosi nyelven a tartós közösség megjelölése, a hűség 
hangsúlyával. Csakhogy János evangéliumában teljesebb a gon-
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dolatmenet: előbb jön Istennek és Krisztusnak irántunk való sze-
retete; ez a szeretet alapozza meg a vele való közösségünket, ami 
mozdít parancsainak teljesítésére, a szeretet továbbadására; s ez 
a cselekvő engedelmesség megtart az ő szeretetének közösségében 
(J 15,9—10). A levél e helyén a kezdőpont, Krisztus irántunk való 
szeretete nem szerepel; a gondolat a keresztyén ember erkölcsi 
cselekvéséből indul ki. Viszont a következő téjezetben annál szeb-
ben és erősebben ragyog az alapvető mozzanat, Isten szeretete 
(1 J 4,7—21). 

„s erről tudjuk meg, hogy bennünk marad: a Lélekről, melyet 
nekünk adott". A mondat alanya Isten vagy Krisztus, nem lehet 
eldönteni, mert mindkettőre vonatkozhat a Lélek ajándékozása. 
Az előző mondatban ugyan joggal Istent sejtettük az „ő" megje-
lölésben, de a levélben nem meglepő egymásra következő monda-
tokban a személyes névmás ill. a 3. személyű alany személycse-
réje, vagy legalábbis bizonytalansága Istent vagy Krisztust ille-
tően. A mondat teológiai értelmén nem változtat az alany bizony-
talansága, mert az Istennel és Krisztussal való közösség ugyanaz, 
a Lélek is Istentől, Krisztustól egyképpen jön. 

A „Lélek" (pneuma) világos szóval itt jelenik meg először a le-
vélben, hogy azután — miként a „hinni" szó is — annál sűrűb-
ben jöjjön elő a hátralevő két fejezetben. Más fogalmi megjelölés-
ben már eddig is olvashattunk róla. A „kenet" (2,20.27) és a „mag" 
(3,9) a Szentlelket jelentette. Ezek a képzetek alkalmasak voltak 
a Léleknek a hívőben való maradása hangsúlyozására, sőt szem-
léltetésére. Most azonban a levélben sorra kerülő ú j téma — a 
lelkek megkülönböztetése (4,1—6) — megkívánja a néven neve-
zést. Ε versben a Lélek említése már a következő szakasz felé 
fordítja a figyelmet: összekötő láncszemként szolgál a gondolat-
menet ú j szakaszához. 

A Lélek (Szentlélek) az Újszövetségben főleg kettőt jelöl: Is-
tennek csodálatosan munkálkodó erejét, és az Isten szféráját, 
mely őt körülveszi, hordozza, így is mondhatnánk: jelenlétének 
módját. Az első mozzanat az Ószövetségből származik, a másodi-
kat inkább a hellénisztikus gondolkozás formálta. Az Újszövetség 
szemléletét a Lélekről a kettő együtt adja. Jánosnál a Lélek Isten 
erejeként belső kinyilatkoztató tevékenységében mutatkozik meg: 
az ember-Jézust ismerteti meg mint Megváltót, akiben Isten ve-
lünk találkozik. A Lélek által a hivő ember belekerül az Isten 
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szférájába: a Lélek a hivő emberben tehát az Isten, Krisztus jelen-
létét biztosítja. 

Az olvasott mondat értelme: a hivő emberben levő Lélek az 
Istennel való közösségének ismertetőjele. Arról nem szól, hogy a 
Lélek jelenléte miről ismerhető fel a hivő emberben. A levél több 
részlete világossá teszi, hogy a Lélek megnyilvánulása a Krisz-
tusról vallott hit és az Istennek tetsző élet, ellentétben a tévta-
nítók állításával. Az első ismertetőjelet hangsúlyozta már a szerző 
a „kenettel" (2,26—27). A Szentlélek János első levelében első-
sorban a Krisztus-hit és a helyes Krisztus-hitvallás mozgató ere-
je, biztosítéka. Ugyanakkor — ezt a másik vonást Isten „magja" 
képzetével mutat ta meg a levél (3,9) — a Lélek bennünk Isten 
akaratának cselekvését, a szeretet megvalósítását szolgálja a min-
dennapi életben. 

Így sűrűsödik össze ebben az egyetlen mondatban szinte az 
•egész levél: az Istennel való közösségünknek ismertetőjele a Lé-
lek jelenléte; a Lélek a keresztyén gnosztikus tévtanítással ellen-
tétben a Krisztusról szóló helyes hitvallást és Isten akaratának 
megfelelő életfolytatást, elsősorban a szeretetet munkálja a hivő 
emberben. 

3,19—24 magyarázatának összefoglalása 

(19—22. ν.) A szeretet cselekvése az ismertetőjele a keresztyén 
ember életében, hogy Istennel valóban kapcsolatban van. Amikor 
erre gondolva, szeretetének mulasztásai, önzése, más vétkei miatt 
megrendül és bűntudat tölti el Isten előtt, kétségbeesett lelkiis-
merete megcsendesedhet Isten irgalmas nagyságának, bűnbocsátó, 
sőt megértő szeretetének tudatában. A levél azonban azt tar t ja 
helyes keresztyén állapotnak, amikor a hivő ember Isten akarata 
szerint él, erkölcsi életfolytatása alapján nyugodt lelkiismerettel 
fordulhat Istenhez, és kérheti tőle imádságos kéréseinek teljesí-
tését. 

Ebben az utóbbi megállapításban teológiai nehézséget fedezünk 
fel: lehetséges olyan keresztyén életállapot, amelyben a hivő em-
ber cselekedetei alapján fordulhat Istenhez nyugodt bizalommal? 
A keresztyén ember mindenkori helyzetének — a levél más ré-
szével összhangban — az Isten kegyelmére való szüntelen rászo-
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rultságot valljuk, és a gyötrődő lelkiismeret megnyugvását egye-
dül Isten megértő, megbocsátó szeretetében talál juk meg. A le-
vélnek teológiai problémát jelentő mondatát (21—22. v.) komoly 
figyelmeztetésnek vesszük, hogy minden erőnkből törekedjünk 
Isten akaratának betöltésére. 

(23—24. v.) Isten a keresztyén embertől hitet és szeretetet kö-
vetel: hinni a názáreti Jézusban, hogy ő Isten küldötte és Fia, 
akiben Istennel, Isten szeretetével találkozunk; s szeretni egy-
mást, amint erre lehetőséget teremtett és példát adott Jézus. A 
hangsúly újra a keresztyén életfolytatásra kerül, mely az Istennel 
való közösség velejárójaként, sőt feltételeként jelentkezik. János 
evangéliumának fényében ez a megállapítás mélyebb értelmet 
kap: az Istennek Krisztusban megmutatott szeretete tart meg 
minket a vele való közösségben, mégpedig úgy, hogy neki tetsző 
cselekvésre, a mindent magában foglaló feladat teljesítésére, sze-
retetre indít. 

M A I J E G Y Z E T E K 

Nagyobb az Isten a szívünknél 

Az utolsó évek magyar könyvtermésének egyik nagyon szép 
•darabja századunk magyar líráját mutat ja be verselemzésekben. 
Ez a címe: Miért szép? A kiválasztott versek között szerepel Ady 
Endre titokzatos, félelmetes és megrendítő költeménye: Sírni, sír-
ni, sírni. Komlós Aladár bontja ki a költemény tartalmát, nyitja 
fel érzésvilágát nagy művészi érzékkel és emberi beleéléssel. Kö-
vessük nyomon néhány sorát. Kevés jobb bevezetőt kaphatunk 
ahhoz a lelkiállapothoz, melyet a költő megjelenít, és mely szoro-
san oda visz minket a vádoló szívről szóló hatalmas jánosi mon-
dathoz. 

A versben egy ismeretlen halott temetése tárul elénk, amelynek 
láttán valaki megbánja életét, az idegen halott sorsába beleérzi a 
magáét. Különös temetés ez: úgy hat ránk, mint mikor éjszakai 
álomból felriadva magunk sem tudjuk, hol vagyunk. A vers csak 
sejtet, csak annyit mond, hogy éjfél van és temetés: de melyik 
éjfél? Most? Vagy a múltban? Esetleg a jövőben? Időn kívül tör-
ténik mindez, sőt az első sorok („Várni, ha éjfélt üt az óra, Egy 
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közeledő koporsóra") azt sejtetik, hogy a temetés szorongatott 
résztvevője éjszakáról éjszakára ú j ra és ú j ra végigéli a babonás 
temetést, amely ennek minden kábító és fojtogató velejárójával: 
csengettyűszóval, orgonabúgással, síri harangok zúgásával, zso-
lozsma-énekléssel, ezüst sátrakkal, fekete leplekkel, tömjénárral, 
zörgő árnyakkal zúdul az olvasóra. De a költő nem mondja meg, 
ki az „idegen" halott, akinek temetését végignézi, sőt hangsúlyoz-
za annak ismeretlenségét („Remegve, bújva, lesve, lopva Nézni 
egy idegen halottra"). Azt sem árulja el, hogy ki vár a koporsóra. 
Mindez álomszerűen, titokzatosan kísértetiessé, félelmetessé teszi 
a jelenetet. Közben az álomszerű rémület mögött már érezzük, 
amit a költő nem bír vagy fá j neki kimondani: hogy ő az, akit 
temetnek, s ő a koporsóra boruló, sirató is. A vers végén aztán, 
egyre félelmetesebb dolgokat élve át, egyre ijesztőbb dolgok kap-
tatóin lihegve föl, az utolsó sorokban csúcsra jutunk, ahol feltá-
rul az egész rettenetes élmény értelme: 

Tagadni múltat, mellet verve, 
Megbabonázva, térdepelve. 

Megbánni mindent. Törve, gyónva 
Borulni rá egy koporsóra. 

Testamentumot, szörnyűt, írni 
És sírni, sírni, sírni, sírni. 

A négyszer egymásután feljajduló „sírni" szó a véget nem érő 
zokogást, a megbánás határtalan mélységét érzékelteti, s magába 
sűríti mindazt a fájdalmat, amit elrontott életünk miatt érez-
hetünk. A verset 1906-ban írta Ady, amikor súlyos betegségére 
rádöbbenve szinte állandóan tépte magát eltékozolt élete miatt, 
de felkavart és elevenen buzgó érzelmi élete révén ugyanakkor 
költői ereje teljében volt. A vers érzelmi tartalma egy elrontott 
élet megbánása, összeroskadás a halálos önvád súlya alatt. Most 
már az is világos, miért van szükség a versben az infinitivusok ki-
zárólagos használatára. Ugyanis a főnévi igenevek hosszú sorát 
mindvégig nem oldotta fel egyetlen világos ige. A versben nincs 
alany és állítmány, csak szüntelen cselekvő nélküli cselekvés. 
Várni, nem kérdeni, lóbálni, állni, fuldokolni, énekelni, hallgatni, 
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lépni, nézni, fázni, tagadni, megbánni, írni, sírni, s í r n i . . . Csakis 
az infinitivusok segítségével lehet megőrizni a titkot, amely épp 
az elhallgatás következtében sokszoros erővel zúg a fülünkbe: 
hogy a költő a koporsóra boruló sirató, de ő a sírba tett halott is. 

Eddig a mélyen járó verselemzés. A költemény a legjobb tükre 
annak, hogy mit jelent, amikor a szívünk elítél. Csak egy sze-
replő nincs benne: az Isten! A gyászoló siratja a halottat, önma-
gát, eltékozolt életét, és belehull az önvád feneketlen zokogásába. 
Hiányzik e jelenetből — „az Isten előtt". De ha így is megbor-
zongat benne a megbánás jajdulása, milyen mélységes rettenete 
lehet annak, aki hasonlót az Isten előtt él át, és nemcsak tönkre-
ment életének fájdalma, hanem az Istentől való félelme is rázu-
han?! Luther, és számosan mások ezt élték át. Kicsiben mindnyá-
jan átéljük, amikor vétkeink belülről vádolni kezdenek; talán 
hozzájárul vétkeinknek valamilyen sorsszerű, nyomasztó követ-
kezménye is, ami előkészíti vagy fokozza bűntudatunkat; a döntő 
megrendülésünkben mégsem ez, hanem az Isten, aki önvádjainkon 
át kezd vádolni minket. 

Ebben a lelki helyzetben — legyen az egész életnek megrendítő, 
nagy válsága mint Ady kísérteties koporsóra-borulása, vagy hét-
köznapibb, egyszerűbb lelkiismereti önvád, amikor tettünkkel 
vagy mulasztásunkkal másoknak, szeretteinknek, önmagunknak 
bajt okoztunk, sőt talán még azt is érezzük, hogy Istenünket meg-
bántottuk —, ilyenkor kap juk a vigasztalás receptjét Jánostól. Na-
gyon gyakorlati útmutatás ez: csendesítsük tépelődő gondolatain-
kat, tehetetlenül kínzó érzéseinket két mondat mondogatásával, 
újra meg ú j ra végiggondolásával. Látszólag túlságosan emberi, 
hívőhöz nem méltó lélektani fogás ez. Valójában Isten drága esz-
köze a megrettent lelkiismeret vigasztalására. 

Az egyik mondat: „Nagyobb az Isten a szívünknél". Titokzatos 
mondat, beláthatatlan magasság van mögötte. Az ítélet vagy a 
kegyelem mérhetetlen nagysága. Kell hozzá a hit bátorsága, hogy 
a ködbe vesző hegyormon ne a vádoló, hanem az irgalmazó Istent 
sejtsük. Ha a vádoló Isten húzódna meg e rejtelmes mondat táv-
latában, ez összetört szívünket teljes kétségbeesésbe taszítaná: 
mérhetetlenül nagyobb Isten vádolása lelkiismeretünk vádjainál. 
De mi ε Jézus Krisztustól tanult bizodalmas gyermeki hit bátor 
kockázatával a titokzatos mondat ködében a kegyelmes Isten 
nagyságát hisszük. Ebben tekintetünket János irányítja, ö is a 
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legmerészebb hitűekhez tartozott. S mi azzal csitítjuk, csillapítjuk 
lelkünk vergődését, hogy Isten irgalma felmérhetetlen. 

A másik mondat: „és ismer mindent". Ez a mondás még titok-
zatosabb. Mélysége kikutathatatlan. Luther alázatosan torpant 
meg előtte: ez a szó előtte homályos — vallotta meg azzal az 
őszinteséggel és alázattal, mely a legnagyobbakra jellemző az em-
berek között. Az itt nyíló szakadékba nem merte magát bele-
vetni, legalábbis amikor e mondat magyarázásához érkezett el. 
Máskor, a Szentírás más helyein megtette. Nem ilyen hallatlan 
merészség, a hit bátorsága volt-e tőle, hogy Isten igazságosságát 
merte nem az ítéletre, hanem a kegyelemre magyarázni, Krisz-
tusra tekintve?! „És ismer mindent" — ez első pillanatra a két-
ségbeesett lelket még jobban megrendíti, mert azt juttatja eszé-
be, hogy Isten mindent lát: legrejtettebb szívrezdüléseit, önmaga 
előtt sem tudott vagy már elfelejtett vétkeit ismeri. De éppen 
azzal nyílik meg e mondat mögött az Isten megértő irgalmának 
végtelen tengere, hogy ő kész mindent számbavenni a megbocsá-
táshoz. Mindent ismerése nem ítéletét, hanem kegyelmezését szol-
gálja. Kegyelmes mindent tudás — éppen olyan lenyűgöző és el-
képzelhetetlen örömhír nekünk, mint a kegyelmes igazságosság 
volt a reformátor számára. Valami olyasmit érzünk benne, ami 
ú j és talán a másiknál is szédítőbb felfedezés: hát az Isten nem-
csak tékozló kegyelmével megbocsát nekem, hanem meg is ért 
engem? Megért az elesettségemben, gyarlóságaimban, emberi vá-
gyaimban, megkísértettségemben, boldogságra szomjazó és az 
utat elvétő botladozásaimban? Ez a mondat titokzatos mélységé-
vel az Isten megértésének nagyságát sejteti, s ez még kegyelmé-
nél is jobban beszél a szeretetéről. A megértő irgalom több, mint 
a puszta irgalom!! 

1967 nyarán, e sorok írása előtt nem sokkal, hunyt el Füst 
Milán, a magyar írónemzedék hőskorának utolsó élő tagja. Egyik 
regényének (A feleségem története) középkori imádság-töredéket 
ad mottóul: „Tekintsd hát ezt is, az ördögi feleselést szívünkben, 
Uram! És ne tartóztasd meg szent szemeid, hogy lássák e nyomo-
rúságot, de a szörnyeteget is, amely a bensőnkben rejtőzve lakik, 
mert hozzájárul ám az is ehhez, hogy a kísértések úgy etetik őt, 
valamint mikor hallevest adnának eléje. És ne vígy minket a kí-
sértésbe, könyörgünk estefelé, csakhogy a bűn az ajtón kopog ám, 
sőt bejön a szobánkba, sőt egészen az asztalig jön előre. Távoztasd 
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hát el a forró serpenyőt, amelyen ég a húsunk, lévén az állat én-
bennem oly esendő". A könyv egyik legnagyobb pillanata, amikor 
a fé r j és a hűtlen feleség beszélgetése nyomasztó csendbe fullad, 
ma jd megszólal végre az asszony: „És mit tehetek én arról, hogy 
olyan rossz vagyok — mondta csendesen, és szemeiben megcsil-
lantak a könnyek". 

János levele bizony nem csökkenti, hanem növeli a keresztyén 
ember felelősségét élete éléséért. Istennel való közösségünk erőt 
ad a jóra, de a levél vigasztaló mondata, amelyet a vétkei miat t 
nyugtalan szív lecsendesítésére kínál, megdöbbentően visszacseng 
ebben a különös középkori fohászban, és föléje ível a béke szivár-
ványaként ennek a könnyes asszonyi vallomásnak. Tegyük hozzá, 
ami hiányzik a középkori imádságból és a beszélgetésből: Jézus 
Krisztus, a mi megváltó Urunk által! 

És ismer m i n d e n t . . . Szabad hinnünk az Isten megértő kegyel-
mének minden emberi képzeletet — még dogmatikai tant is — 
messze felülmúló nagyságában! 

Vallástétel Krisztusról 

4,1—6 

(1) Szeretteim, ne minden léleknek higgyetek, hanem vizsgál-
játok meg a lelkeket, vajon az Istentől vannak-e; mert sok hamis 
próféta ment ki a világba. (2) Erről ismeritek meg az Isten Lel-
két: minden lélek, mely vallja, (hogy) Jézus Krisztus testben 
jött, az Istentől van, (3) amelyik lélek pedig lerombolja Jézust, 
nincs az Istentől; ez az antikrisztus lelke, melyről hallottátok, 
hogy eljön, és most a világban van már. (4) Ti az Istentől vagy-
tok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert aki bennetek van, 
nagyobb, mint aki a világban van. (5) ök a világból valók; ezért 
a világ (mivolta) szerint szólnak, és a világ rájuk hallgat. (6) Mi 
az Istentől vagyunk; aki ismeri az Istent, hallgat ránk, aki nem 
az Istentől van, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igaz-
ság Lelkét és a megtévesztés lelkét. 

A levél újra határozottan a keresztyén tévtanítók ellen fordul, 
amint már egy ízben hasonló nyíltsággal és élességgel te t te 

(2,18—27). Előbb a keresztyén embert két vonással jellemezte, 
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a Krisztus-hittel és a testvérszeretettel (3,23); ezt a kettős mércét 
alkalmazza most a tévtanítók megítélésében. A nagy ellentét az 
igazhívő keresztyének és a szóban forgó tévtanítók között két 
területen jelentkezik: a Krisztusra vonatkozó tanítás és a szeretet 
élése tekintetében. Végleg nyilvánvalóvá lesz, hogy erősen hatott 
az olvasók között a tévtanítás vonzó ereje. Ezért szükséges, hogy 
a szerző a leghatározottabb figyelmeztetést adja mind a Krisztus-
ról szóló tan (4,1—6), mind az erkölcsi kérdés, a szeretet tekinte-
tében (4,7—21). 

(1) „Szeretteim, ne minden léleknek higgyetek, hanem vizsgál-
játok meg a lelkeket, vajon az Istentől vannak-e." Szokatlan a 
„lélek" (görögül pneuma) szó többes számú használata. A levél-
író — mint a következő versekből látjuk — kétféle „lélekről" tud: 
Isten Lelkéről, melyet „az igazság Lelkének" is nevez, és a vele 
ellentétes lélekről, melyet az „antikrisztus lelkének", a „megté-
vesztés lelkének" mond. A „lelkek" szóval — így többes szám-
ban — a lélek-hordozókat jelöli, azokat az igehirdetőket, keresz-
tyén tanítókat, akiket Isten Lelke, vagy a sátáné tölt be. János 
felhasználta a „minden lélek" megjelölésben a „pneuma" egyik 
hagyományos jelentésváltozatát, amely az ember belső világát, 
mai szóval lelkét, az énjét jelölte. Ε kivételt képező jánosi szó-
használatban egybefonódik a bizonyságtevő saját lelke és az azt 
megtöltő, Istentől vagy a gonosztól származó „lélek". A „lelkek" e 
mondatban nem démoni szellemi hatalmakat jelentenek (mint 1 
Τ 4,l-ben). Nincs szó olyan eksztatikus jelenségekről sem, melyek 
miatt Pál apostolnak szabályoznia kellett a gyülekezeti összejö-
vetelek rendjé t (1 Κ 12—14). 

A levél címzettjeinek nem volt elegendő ítélőképességük a tév-
tanítás és a helyes keresztyén tanítás megkülönböztetésére. Több 
esetben nyilván azt vélték, hogy a gnosztikus keresztyénekből az 
Isten Lelke szól, amit a tévtanítók magukról állíthattak. Szavai-
nak értelme tehát ez: ne fogadjátok el gondolkodás nélkül az ige-
hirdetők tanítását, mert nem mindegyiket ihleti Isten Lelke, ha-
nem éppen ellenkező lélek. A „lelkek megvizsgálása" a prédiká-
torok mondanivalójának kritikai lemérésére vonatkozott, a tévta-
nítás heveny veszélye miatt. Világosan e i re mutat a megoko-
lás is * 

„..' mert sok hamis próféta ment ki a világba". A „hamis pró-
féta" itt hamis keresztyén tanítás hirdetőjét jelenti (ugyanúgy 
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mint 2 Ρ 2,l-ben, ahol együtt szerepel a rokon jelentésű „hamis 
tanítókkal"). A „ment ki a világba" szövegrész egyszerre mutat ja 
az igazhitű keresztyének köréből, a gyülekezetből történt indulá-
sukat, és nyilvános prédikáló fellépésüket. A „világ" itt kettős 
értelmű: az Istentől elszakadt embervilágot, az Istenen, a keresz-
tyén gyülekezeten kívüli életterületet jelenti, de földrajzi jelen-
tésű is, hiszen a gnosztikus keresztyén mozgalom vándorprédiká-
torok ú t ján terjedt. A levél kétszeres célzása a tévtanítók nagy 
számára (itt és 2,18-ban), valamint az a körülmény, hogy a levél 
egész gondolatmenetét és mondanivalóját meghatározza a tévta-
nítással vívott küzdelem, eléggé sejteti, hogy a hagyományos 
Krisztus-hithez hű és a gnosztikus keresztyének között az erővi-
szonyok izgalmasak lehettek. A keresztyénség élet-halál harcáról 
volt szó a tanításbeli elhajlás miatt, azon a területen, melyet a 
levélíró tekintete átfog. János levelei az egyház nagyon kritikus 
belső helyzetében születtek. Erre még visszatérünk a harmadik 
levélnél. 

(2) „Erről ismeritek meg az Isten Lelkét: minden lélek, mely 
vallja, (hogy) Jézus Krisztus testben jött, az Istentől van." Isten 
Lelkének ismertetőjele a keresztyén tanítók igehirdetésében a 
Krisztusról vallott hittétel. Hallgatóik erről ismerhetik meg, hogy 
Isten hat ja át a lényüket. A „vallani" („vallást tenni") ünnepé-
lyes, nyilvános kijelentést jelöl, amelyben a belső meggyőződés, 
a hit szólal meg. János levelének ez a verse az egyház hitvallás-
képződésének korai pillanatát örökíti meg. Világosan körvonala-
zódik a keresztyén vallástétel eredeti kettős értelme: az eretnek-
ellenes vonás és a liturgikus jelleg. Ez a kultikus bélyeg nemcsak 
abban nyilatkozik meg, hogy a vallástétel az igehirdetésben tör-
ténik (természetesen nem a későbbi idők kialakult prédikáció-
formájára, hanem az I. század végi keresztyén összejövetelek kö-
tetlenebb felszólalásaira kell gondolnunk). A liturgikus jelleg ab-
ban a mélyebb értelemben is átsüt a mondaton, hogy a „vallás-
tétel" nem egyszerűen emberek felé fordul — a tévtanítás elhá-
rítására, a keresztyének meggyőzésére —, hanem Krisztus ma-
gasztalásává válik. A versben a „vallást tesz" ige tehát az olvasók 
által hallgatott igehirdetőknek Krisztusról mondott helyes taní-
tására céloz, amellyel megvallották hitüket, elhárították a hamis 
keresztyén tant, és magasztalták vele Öt. (Lásd 1,9-nél és 2,23-nál 
a fogalom magyarázatát. A „vall", „megvall", „vallást tesz" 
ugyanannak a görög igének — homologeó — fordítása.) 
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Az Újszövetségben találkozunk olyan mondásokkal, amelyek 
kristályosodva tartalmazzák a keresztyén hitet, és a hitvalláskép-
ződés kezdetének tekinthetők. Ilyen Pálnál a „Jézus az Úr" kije-
lentés. amely részben hasonló helyzetben íródott, mint Jánosnak 
ezek a sorai. Ott is Isten Lelkének ismer tető jeleként szerepel a 
Krisztusról szóló vallástétel (1 Κ 12,3). Itt Jánosnál nem találunk 
tételszerű mondatot, legfeljebb annak töredékét. Viszont hihető-
nek látszik, hogy írásába a gnosztikus keresztyénség elleni küz-
delemben kialakult formulát épít bele, mely teljesen beleillik a 
jánosi teológiába. A kristályosodó hitvallási tételtöredék: „Jézus 
Krisztus testben jött". A levélben másutt is találkozunk hitval-
lásszerű fogalmazással, a korabeli keresztyén tanítás tételszerű 
formáival: „Jézus a krisztus" (2,22; 5,1), „Jézus az Isten Fia" (4,15; 
5,5). Ezeknek a rövid mondatoknak ismétlődése már magában is 
mutat a hitvallásképződés irányába. Hasonlóan vagyunk az itt 
olvasott hitvallási formával, mely csekély nyelvtani eltéréssel, szó 
szerint előkerül a második levélben is: „Jézus Krisztus testben 
jön" (2 J 7). 

A „test" (görögül: sarx) Jánosnál az ember mivoltát jelöli, de 
nem bűnös, istenellenes jellegében, mint Pálnál, hanem egysze-
rűen múlandóságában, gyengeségében (lásd 2,16-nál). Ebben az 
értelemben hangzik János evangéliumának nagy mondta: „Az Ige 
testté lett"'. Jézus vállalta az emberi sorsot, emberként született, 
élt és halt meg, s ebben az emberi mivoltában végezte el a kinyi-
latkoztatás. megváltás müvét. 

Az itt olvasható hitvallási töredéket az írásmagyarázók általá-
ban a doketizmus néven ismert eretnek tan ellen irányulónak ér-
telmezték. holott többről van szó. Valóban mutatkozik hasonlóság 
a levélben említett tévtanítás és különösen a korabeli gnosztikus 
Kerinthosz felfogása között. Kerinthosz azt tanította, hogy Isten 
a szellemilény-Krisztust küldte a világ megváltására. Ez a szel-
lemi Krisztus csak átmenetileg lakozott a történeti Jézusban. Jé -
zussal megkeresztelésekor egyesült, de a szenvedése előtt elhagyta 
az ember-Jézust és visszatért Istenhez. Csak az ember-Jézus szen-
vedett és halt meg a keresztfán. Ezért Jézus halálának nincs meg-
váltó jelentősége. Ezzel vagy hasonló eretnek tanítással a későbbi-
ek folyamán száll szembe a levél (5,6—8). 

Ellenben a most előttünk levő hitvallási csíra sokkal többet 
mond annál, hogy a mennyei Krisztus valóságos emberi testet 
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öltött magára. Azt hirdeti, amit a levél eddig is kijelentett Krisz-
tusról: Jézus emberi élete és halála volt a színhelye a kinyilat-
koztatásnak és a megváltásnak. Az ő története tartalmazza üd-
vösségünkre elvégzett munkáját . Így ez az erőteljes megállapítás 
ugyanazt a célt szolgálja, mint a levélben már olvasott másik 
hitvallásszerű tétel: „Jézus a krisztus" (2,22). Sőt beleszövődik 
a levél kezdő sorainak vallomása Jézus földi személyének, sza-
vainak, életének üdvjelentőségéről (1,1—3). 

Vallani (szó szerint) „Jézus Krisztust (mint) testben eljöttet", 
azt jelenti: hiszem és hirdetem, hogy Jézus emberi élete Isten 
kinyilatkoztatásának és megváltásának eseménye. Jézus egész em-
beri sorsában, tevékenységében, halálában Isten küldötte a világ 
megváltására (4,14). Ez a Jézus a levélíró számára a feltámadt, 
megdicsőült Krisztus, akiben most hisznek, akit most vallanak —, 
ahogyan a szöveg jelen ideje hangsúlyozza. 

így világosodik meg előttünk, hogy a látszólag töredékes hitté-
telben nemcsak Jézus születése van benne, amire általában ér-
teni szokták, hanem egész élete, megváltói munkája. Értelmezé-
sünk helyességét alátámasztja többek között, hogy az „eljött" ige-
alakja perfektum, ami a görögben nem utal egy meghatározott 
időpontra a múltban. 

A levélben előtűnő keresztyén tévtanítók ezek szerint nemcsak 
Jézus Krisztus valóságos emberlétét utasították el, azt, amit így 
mond Luther Márton: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos 
ember"; de tagadták Jézus egész üdv jelentőségét. Ezt mutat ja 
világosan, negatív tükörben, a következő vers. Kiderül, hogy a 
keresztyén gnosztikusok eltávolodása a Krisztus-hittől olyan fokú 
volt, mely rá juk nézve a „keresztyén" megjelölést kérdésessé te-
szi. János levele megvilágítja azt az utat, mely az első század 
fordulója körüli évtizedekben nem egy helyen megfigyelhető: a 
keresztyén gnosztikus irányzat egészen elsüllyedt, beleveszett a 
gnoszticizmus nem-keresztyén örvényébe. 

A levél e hitvallási kristályának jelentőségét a tévtanítás fe-
nyegető áradatával szemben megragadóan mutatja, hogy a mon-
datot szinte szó szerint idézi Polykarpus szmirnai püspök a fi-
lippi gyülekezetnek írt levelében, mely körülbelül két évtizeddel 
később keletkezhetett: „Mindenki, aki nem vallja, hogy Jézus 
Krisztus testben jött, antikrisztus. És aki a kereszt tanúságát nem 
vallja, az ördögtől van" (7,1). Feltehető, hogy a „kereszt tanúsá-
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ga" is János levelének visszhangja (1 J 5,6—8). Polykarpus azzal 
a doketista tannal szegezi szembe a János-levél mondatát, mely 
Krisztus szenvedését látszatnak és nem valóságos szenvedésnek 
vélte. 

(3) „amelyik lélek pedig lerombolja Jézust, nincs az Istentől". 
A „lerombolja" szóval fordított görög ige épület szétrombolását, 
lebontását jelenti. Ez a jellegzetes jánosi szó lehetett eredetileg a 
szövegben, amit azonban csak kevés kézirat őrzött meg. Az újabb 
magyarázók ezt az olvasásmódot tar t ják helyesnek. Ε szövegfor-
ma helyére a legtöbb kéziratban az előző verssel ellentétpárt al-
kotó „nem vall ja" szavak kerültek, hihetően azért, mert a „le-
bontani" fogalom képi tartalma személyre alkalmazva nem lát-
szott megfelelőnek. Pedig az említett szó nagyon szemléletesen 
fejezi ki a tévtanítók eljárását: a keresztyén hit tartalmából eltá-
volították Jézust mint emberi testben megjelent Krisztust. Ez az 
eredetinek látszó szövegváltozat aláhúzza magyarázatunkat az 
előző versről: Jézus Krisztus életében végbement isteni kinyilat-
koztatás és megváltás teljes tagadásáról van szó a levélnek ezen 
a pontján megjelenő gnosztikus keresztyéneknél. 

„ez az antikrisztus lelke, melyről hallottátok, hogy eljön, és 
most a világban van már". Itt világosodik meg teljesen, hogy a 
levélíró a „minden lélek" megjelöléssel a kétféle „lélek" hordo-
zóit értette. A keresztyén tévtanítókban, akik Jézusról mint hi-
tünk „tárgyáról" nem akarnak tudni, „az antikrisztus lelke" dol-
gozik. Az antikrisztus a János előtti keresztyén hagyomány jel-
legzetes alakja. Erre a hagyományra utal a szerző a „hallottátok" 
szóval. Az olvasók előtt ismeretes a keresztyén tanításból az an-
tikrisztus apokaliptikus lénye. János azonban a végidőknek ezt az 
elképzelt történeti-történetfeletti alakját nem a megszokott apoka-
liptikus szemlélettel nézi, hanem korának keresztyén tévtanítói-
ban látja megtestesülve (lásd 2,18-nál). Itt is nyilvánvaló, hogy 
nem apokaliptikus, látványos istenellenes hatalmasságnak kép-
zeli, mint a hagyományos keresztyén gondolkozás (2 Th 2,3—10). 
Az antikrisztus megjelenésének várását átfordítja az antikrisz-
tus lelkének érkezésére. Ezzel átértelmezi a hagyományos taní-
tást, amelyben az olvasói részesültek: nem az antikrisztus jön, 
hanem a „lelke". És hozzáteszi saját meggyőződéseként: ez a „lé-
lek" itt van már a világban. A „világ" Jánosnál az Istentől el-
szakadt embervilágot jelenti, amelyet — ez érdekli őt az adott 
gyülekezeti helyzetben — a tévtanítók jelenítenek meg. A „világ" 
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a keresztyén tévtanítók körét fogja át ezen a helyen. A hagyomá-
nyos keresztyén tanításban szereplő apokaliptikus alak, az „anti-
krisztus" másként, láthatatlan belső erőként jelent meg, és azok-
ban a keresztyénekben dolgozik, akik a helyes Krisztus-hitet nem 
vallják. Találóan használja a levélíró az „antikrisztus" megneve-
zést, mert a Krisztus-ellenes keresztyénséget jelöli meg a szó-
öszetétel. János számára az „antikrisztus lelke": Isten Lelkével 
ellentétes szellemi erő. 

(4) „Ti az Istentől vagytok, gyermekeim." A jánosi formula — 
„Istentől lenni" — ugyanazt jelenti, mint az „Isten gyermeke", 
ahogyan János nagyon valóságosan értelmezte az „Istentől nem-
zés" teológiai fogalmával (lásd 3,9). Azonos jelentésű vele az 
„igazságból lenni" (3,19). Az igazhivő keresztyén emberek lényét 
Isten határozza meg, az Isten ha t ja át. Ezt az alapvető teológiai 
tételét János itt azért alkalmazza új ra az olvasókra, hogy meg-
erősítse lelki ellenállóképességüket a tévtanítás vonzásával szem-
ben. Ezt a lelkipásztori erősítést fokozza a következő mondatával: 

„ . . . és legyőztétek őket". Az „őket" pontatlan szóhasználat, 
mert nem a tévtanítók személye feletti győzelemről van szó, ha-
nem az általuk képviselt helytelen keresztyén tanítás elhárításá-
ról. A személyek és a tanítás között nem került sor különbség-
tételre a levélírónál —, ez gnosztikus gondolkozásmód jellegze-
tessége. Arra is muta t az „őket" hangsúlyozása, hogy a tévtaní-
tóknak a gyülekezettel való nyílt szembefordulása kényszerű 
meghátrálásuk jele volt. 

A „győzni" a levél jellemző szava, melyet ismételten perfektum 
igealakban használ. Megtörtént és a jelenben érvényes esemény-
nek mondja, hogy az olvasók győztek a gyülekezetből kivált tév-
tanítókon. Ez annál meglepőbb, hiszen — mint lát tuk (4,1) — na-
gyon is válságos a helyzet a levél látókörébe eső keresztyéneknél. 
Szóhasználata nyilván teológiai látásmódját fejezi ki. A „győzni" 
(lásd 2,13—14-nél) az Újszövetségben jövőbeli fogalom; eszkato-
lógikus eseményt jelez: Krisztus visszajöveteléhez fűződik a bűn 
végső megsemmisítésének reménysége. Ez a jövő azonban már a 
jelenben is érvényesül. Isten győzelme valósult meg a gyülekezet 
életében, amikor a levél olvasói nem engedtek a gnosztikus ke-
resztyén tan vonzásának. 

„... mert aki bennetek van, nagyobb, mint aki a világban van". 
A „nagyobb" itt ugyanúgy Istenre vonatkozik, mint a levél már 
olvasott helyén (3,20). Isten van jelen Lelke által a hivő keresz-
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tyénekben; ő pedig erősebb a sátánnál, melynek eszközei a tév-
tanítók (az ördögről lásd a magyarázatot 3,8-nál). Figyelemre-
méltó az ellentétes gondolatpárhuzam megtörése: nem azt mond-
ja, hogy az ördög a tévtanítókban van, hanem, hogy a „világban". 
Ezzel az Istentől elszakadt életterületet hangsúlyozza: az ember-
világ a sátán uralma alatt áll. Dualista felfogása következetesen 
érvényesül levelében. Ezt úgy kell tekintenünk, mint kortörténeti 
jellegzetességet (részletesen szóltunk róla 1,5-nél). Az Isten egye-
düli nagyságának tudata azonban áttöri dualista látásmódját. 

(5) „Ök a világból valók; ezért a világ (mivolta) szerint szól-
nak." A „világból lenni" ellentéte az „Istentől lenni" állapotnak, 
melyről az előző vers szólt. Ismételten vigyázzunk arra, hogy a 
„világon" ne a mi modern fogalmunkat, hanem a sajátos jánosi 
képzetet értsük. Az embervilágot az Istentől elszakadtság állapo-
tában jelzi a jánosi „világ" szó. A keresztyén tévtanítók lényét 
az Istennel való szembefordulás szabja meg. Lényüknek ez a mi-
volta kihat tanító beszédükre. Mondanivalójukat a „világ" leg-
bensőbb lényegéből merítik. Nem arról van szó, hogy az emberi-
ség közgondolkodása képezi tanításuk tartalmát. Ellenben arról, 
hogy keresztyénnek látszó gondolataik mélyén a hitetlenség hú-
zódik meg (az eredetiben: „a világból szólnak"). A mondat tehát 
nem azt jelenti, hogy az emberek szája íze szerint beszélnek, ha-
nem hogy mondanivalójukat a világ mivolta határozza meg. 

„. .. és a világ rájuk hallgat". Ez a megállapítás a keresztyén 
tévtanítók által meggyőzött emberekre céloz. A „világ" azonban 
itt is nem csupán embereket jelent, hanem lényegmeghatározás-
ként szerepel. A gnosztikus tévtanítók azoknál nyernek meghall-
gatásra, akik alapjában véve soha nem tartoztak Istenhez (2,19). 
Itt tehát a tévtanítóknak talán nem annyira a pogányok között 
végzett hódító munkájáról lehet szó, hanem inkább a gyülekezete-
ken belül elért hatásukról. Így vág bele a mondat a levél irány-
vonalába is. Mindenesetre a megállapítás utalást tartalmaz a 
gnosztikusok jelentős eredményeire, s ennek keresztyén meg-
okolását adja. 

(6) „Mi az Istentől vagyunk; aki ismeri az Istent, hallgat ránk, 
aki nem az Istentől van, nem hallgat ránk." Előzőkben az olva-
sókról és a tévtanítókról szólt („Ti az Istentől vagytok" 4. v. — 
„ök a világból valók" 5. v.), most önmagára és vele együtt a he-
lyes tant valló keresztyén igehirdetőkre céloz. Az igazi „gnosz-
tikus", Istent-ismerő az a hivő, aki elfogadja az ő tanításukat. Az 
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ellenfelei állítják ezt magukról, holott éppen a helyes, régi Krisz-
tus-hit adja az igazi Isten-ismeretet. Azokról pedig, akik elutasít-
ják a levélíró és társai által képviselt Krisztus-hitet, megálla-
pítja, hogy állásfoglalásukban nemcsak esetleges döntés rejl ik, 
hanem lényüknek istenellenes mivolta. 

„Erről ismerjük meg az igazság Lelkét, és a megtévesztés lel-
két." Ez a zárómondat összegezi a szakaszt: az igehirdetésben 
megszólaló kétféle „lélek" ismertetőjele, hogy elfogadja a Krisz-
tusról vallott hagyományos hitet, vagy nem. „Igazság Lelkének" 
nevezi János „Isten Lelkét", s ezzel a Szentlélek munkájának bel-
ső tartalmára mutat rá: az Isten igazi valóságát tár ja fel, nyilat-
koztatja ki. „Megtévesztés lelkének" mondja a vele ellentétes 
metafizikus erőt. A „hazugság" az isteni valóság tagadása. A 
„megtévesztés" a végső értelemben vett eltévedés, útvesztés oko-
zása, az Isten valóságától elszakítás (lásd a „tévútra visz" magya-
rázatát 1,8-nál). 

János ebben a szakaszban ú j ra súrolja azt a gondolati szakadé-
kot, mintha hit és hitetlenség eleve meghatározott sorsa lenne az 
embereknek. Ε meredek szélén álltunk már a levélben, de eny-
nyire borzongatóan még nem, mint itt (lásd 3,12-nél a determiniz-
musról szóló részletet). Isten vagy az ördög gyermekének lenni — 
ez a jánosi vagy-vagy — nem egyszerűen az ember előtt meg-
nyíló két lehetőség, amely között szabadon választhat. Ezt a gon-
dolatát világosan mutatja, hogy a Jézus Krisztusról vallott igaz 
hit, vagy annak fordított ja: a tévtanítás, csupán megnyilvánulása 
az ember hovatartozandóságának. De nem lép tovább ebben az 
irányban, s nem zuhan bele a determinizmus örvényébe, ahol 
megszűnik az ember minden felelőssége, és csak előre meghatá-
rozott sorsát pergeti le. 

A levél arról tanúskodik, hogy a Krisztus-hitet és a szeretetet 
nem pusztán ajándéknak, hanem megvalósítandó feladatnak is 
tart ja. Semmiképpen sem csökkenteni, sőt inkább fokozni akar ja 
a keresztyének erőfeszítését a Krisztusról vallott helyes hit és az 
erkölcsi életfolytatás, a szeretet élése tekintetében. Csakhogy a 
Krisztus-hitet és a jónak cselekvését nem emberi jószándékra és 
elhatározásra vezeti vissza, hanem Istennek a keresztyén élet kez-
detén végbevitt tettére, amikor a keresztyén tanítás és a kereszt-
ség révén Isten a Lelkét adta maradandóan belénk. Az „Istentől 
nemzésnek" ettől az alapvető, a földi életünk történetébe nyúló 
eseményétől számítja ú j létünknek Istentől való kezdetét (3,6—10). 
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Ahol pedig a levélben ennél messzebb megy, és a keresztyén 
tévtanítókról azt vallja, hogy a helyes Krisztus-hittől történt el-
fordulásuk, a gyülekezetből való kiszakadásuk csak leleplezte, 
hogy soha nem tartoztak Istenhez és az övéihez (2,19; 4,2—6), ez-
zel azt a végső következtetést érinti, amelyre a dualista teológia 
kényszerül az emberek kétféle helyzetéről, az Istenhez vagy az 
ördöghöz való eredeti tartozásáról. Az egész levélen azonban nem 
a determináltságnak ez a mély homályba fúló gondolata uralko-
dik, ami az egész Szentírás összefüggésében nem is áll meg —, 
hanem az őskeresztyén gondolkozásnak megfelelő felismerés: 
minden ember — Istentől idegen állapotából — eljuthat az Isten-
gyermekségre. Keresztyén létünknek a kezdete tesz „ördög gyer-
mekéből" Isten gyermekévé, de ennek valósága a hitben, szere-
tetben, keresztyén életfolytatásban nyilvánul meg és megy végbe. 

A most olvasott szakasznak mégsem ebben a metafizikai prob-
lémában van a rendkívülisége. A keresztyénség belső élet-halál 
küzdelmének e feszült helyzetében, melyet a levélnek ezek a ver-
sei tükröznek, a szerző lényeges ponton teljességgel távol áll a 
korai-katolicizmustól. Sőt ellentétes irányban munkálja a keresz-
tyénség jövőjét. A tévtanitással szemben oltalomnak egyedül a 
Krisztusról szóló helyes igehirdetést, és annak hallgatását, elfo-
gadását tartja. Az ősi evangéliumhoz legyenek hűek olvasói! így 
Isten Lelke bennük marad, és Isten hatalma megőrzi őket az igaz 
hitben. Az eretnekséggel szemben az egyháznak egyetlen fegy-
vere az evangélium tisztán és igazán történő hirdetése — ez János 
útmutatása. 

Ennek óriási súlyát és értékét akkor ér t jük meg, ha melléje he-
lyezzük a korai-katolikus iránynak alig későbbi álláspontját a 
tévtanítás elhárításának kérdésében. Ignatius egyik levele szerint 
az oltár, a püspök és az egyházi szolgálat betöltői biztosítják az 
egyház tisztaságát (Trall 7,2). Mintha a kultusz és az egyházi hi-
vatal, s nem a János levelében említett, Krisztusról szóló evan-
gélium őrizné meg a keresztyénséget a belső megromlástól! 

4,1—G magyarázatának összefoglalása 

Számos tévtanító támadt saját soraikból. A helyes és téves ke-
resztyén tanítás között elmosódtak a határvonalak. A gyülekezet-
nek kell megítélnie a szólót: a Szentlélek dolgozik-e benne. Mon-
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danivalójának tartalma a döntő: hiszi és vallj a-e, hogy Jézus em-
beri sorsában Isten kinyilatkoztató és megváltó munkája ment 
végbe? Krisztus földi életének és halálának üdvszerző jelentősé-
gét kikapcsoló igehirdetés nem lehet Istentől. Az antikrisztust a 
korabeli keresztyénség apokaliptikus alakként várta a történelem 
végén —, ahogyan a levél olvasói is a keresztyén hagyományt ta-
nulták. Nos, más formában már megjelent. A keresztyén tévtaní-
tókban működik az antikrisztusi lélek. De nem kell csüggedniök 
az igazhivő keresztyéneknek, mert Isten — aki Lelke által ben-
nük van — erősebb a sátánnál, akinek uralmi területéhez a tév-
tanítók tartoznak. Istennek köszönhetik azt a győzelmet, hogy az 
olvasók megálltak Krisztus mellett. Az eretnek prédikátorok ta-
nítása — belső mivoltuknak megfelelően — Istentől idegen, s csak 
azok a keresztyének fogadják el, akik nem tartoznak Istenhez. A 
Krisztusról vallott helyes hit hirdetőire — így a levél írójára is — 
mindazok hallgatnak, akik Istenéi. Az igehirdetőket megtöltő két-
féle lélek az általuk vallott Krisztus-hit alapján különböztethető 
meg. 

Az Istentől jövő szeretet 

4,7—16 

(7) Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől 
ered, és mindenki, aki szeret, az Istentől származik, és ismeri az 
Istent. (8) Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az 
Isten szeretet. (9) Azzal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete előt-
tünk, hogy az egyszülött Fiát küldte az Isten a világba, hogy 
éljünk általa. (10) Ez a szeretet: nem hogy mi szerettük az Istent, 
hanem hogy 6 szeretett minket, és küldte a Fiát a vétkeink el-
törléséül. 

(11) Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is 
szeretnünk kell egymást. (12) Istent senki soha nem látta; ha 
szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete 
teljességre jutott bennünk. 

(13) Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő ben-
nünk: a Lelkéből adott nekünk. 

187 



(14) És mi láttuk és tanúságot teszünk, hogy az Atya küldte 
a Fiút a világ megváltójául. (15) Ha valaki vallja, hogy Jézus 
az Isten Fia, az Isten benne marad és ő az Istenben. (16) Mi 
megismertük és hisszük az Isten hozzánk való szeretetét. Az 
Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, 
és az Isten őbenne marad. 

A 4. fejezetnek egész hátralevő része egybetartozik, de az át-
tekinthető magyarázat érdekében mégis megszakítjuk a 16. vers 
végén. A gondolatmenet látszólagos kitérőknek ad helyet. Egyes 
gondolati elemek pedig visszatérnek, ismétlődnek. A gondolkozás 
vonalvezetése köröző mozdulat. A fordításunkban látható bekez-
dések (fentebb és a fejezet folytatásában) érzékeltetik a kisebb 
gondolati egységeket a nagy összefüggésen belül. 

A fejezet végéig terjedő hosszú szakasz (7—21. v.) szemléletesen 
mutatja, ahogyan a szerző a levél írása közben meditál, elmélke-
dik, s gondolatainak sodra egyre messzebb és mélyebbre viszi. 
Az előző fejezet végén érkezett el Isten akaratának összefoglalá-
sához, a Krisztusba vetett hit és az egymás iránti szeretet paran-
csához (3,23). Mind a kettő a tévtanítókkal vívott küzdelmébe il-
leszkedik bele. Ennek nyomán először a Krisztusról szóló helyes 
vallástételt fe j te t te ki (4,1—6), s most következik a szeretetre tör-
tént felhívásának részletezése. Így is kezdi a szakaszt: „Szerette-
im, szeressük egymást" (4,7). A továbbiakban négy jelenségnek 
vagyunk tanúi. 

Az egyik: egymás szeretetéről már szólott a levélben (2,7—11; 
3,11—18), most továbbviszi a fejtegetését, újat mond. Már nem-
csak szeretetre buzdít, hanem az Istenről és a szeretetről szólva 
olyan mérhetetlen magasságba emelkedik, amely páratlan az Új-
szövetségben. A másik: a szeretetről való gondolkodása közben 
új ra meg ú j ra Jézus Krisztushoz jut el, s ezért a szakaszba ismé-
telten belefonódik a Krisztus-hit témája. A harmadik: hatalmas 
gondolathullámzásának eredményeként a szeretetben találja meg 
a keresztyén hitnek és életnek mindent magában foglaló összege-
zését. Az Istennel való közösség — mely a levél kiinduló tárgya 
— egyetlen fogalomban és valóságban, a szeretetben kapja meg 
igazi, végső kulcsát. És a negyedik: mégis megmarad a gyakorlati 
síkon; a szeretet élésére történő buzdítással nemcsak kezdődik, 
hanem azzal fejeződik is be a fejezet, s közben ismételten e gya-
korlati cél felé mutatnak a mély gondolatok nyilai. 
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Ha a szöveg olvasása közben figyelünk erre a négy, magából 
az iratból megfigyelhető mozzanatra, „műhelytitokra", egyszerre 
megértjük a szaggatottnak tűnő és ismétlésekkel átszőtt szakasz 
hihetetlenül szoros belső egységét, formális logikánál mélyebb 
gondolati egybekapcsolódását. Az Újszövetségben szinte egyedül-
álló gondolkodási menet és eredmény nagyszerűségét semmit sem 
csorbítja, ha valaki ennél a szakasznál is számol itt-ott az eset-
leges alapirat felhasználásával, vagy feltételezett későbbi betol-
dással, illetve szöveg-hiányossággal. 

Rendkívül tanulságos a fejezet végéig tartó gondolatsor eredeti 
tendenciája, a levélben elfoglalt helye. Ahogyan előbb a Krisztus-
hitet nem elméletileg, körülményektől függetlenül tárgyalta, ha-
nem a keresztyén tévtanítással összefüggésben (4,1—6), a testvér-
szeretet parancsához is azért nyúl hozzá újra, mert fontos szerepe 
van a gnosztikus keresztyénekkel vívott küzdelmében. A levélből 
ismételten kitűnik, hogy a tévtanítás nemcsak hamis Krisztus-
hitet tartalmazott, hanem mögötte helytelen keresztyén élet is 
húzódott meg, elsősorban éppen a szeretet hiánya. János levelében 
szereplő hamistanítóknál a hit és cselekvés terén egyképpen meg-
található a törés, méghozzá egymással összefüggésben. A kettő 
együtt adja azt az eretnek, hamis keresztyén lelkiséget és maga-
tartást, amellyel a levél írója szembeszáll, megmutatva az igazi 
Krisztus-hitet és a tevékeny, cselekvő szeretetet. 

Ez nem volt elszigetelt eset abban a korszakban. Bizonyítja 
Ignatius levele a szmirnai keresztyénekhez a második század tízes 
éveiből. Levelében szintén olyan tévtanítókról szól, akiknél pár-
huzamosan jelentkezik a Krisztusról szóló helytelen tanítás (2—5. 
fejezet) és a szeretet elhanyagolása. Ignatius levele szemükre 
hányja a hiányzó szeretetet, különösen is az özvegyek és árvák, a 
nyomorúságot szenvedők, az éhezők iránti kötelességük elmulasz-
tását (6,2). 

Most tárul fel előttünk teljes élességében és mélységében, hogy 
János levele az igazi keresztyénség megvalósításáért a szeretet te-
kintetében ugyanolyan határozottan küzd, mint a Krisztusról val-
lott hit és tan terén. A fejezet végéig tartó hosszú szakasz moz-
gató ereje az a meggyőződés, hogy nem lehetnek igazi keresztyé-
nek, akik Istent szeretni akar ják ugyan, de az embert nem. 

(7) „Szeretteim, szeressük egymást" — ezzel tér rá ú j ra a ke-
resztyén szeretet kérdésére, melyet már tárgyalt a levélben mint 
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régi és ú j parancsot (2,7—11), s mint ismer tető jelet (3,10—18). A 
Krisztusról vallott helyes hittel együtt (4,1—6) ez az Isten akara-
tának másik, attól elválaszthatatlan része (3,23). Az előző fejezet 
végén közölt felhívás megismétlésével, egyedülálló, páratlan el-
mélkedést kezd a szeretet mivoltáról. Mindenekelőtt megokolja a 
szeretetre buzdítását: 

„... mert a szeretet az Istentől ered." Szó szerint így fordíthat-
nánk: Istenből van. A szeretetnek Istennél van a forrása, sőt a 
szeretet Isten mivoltát hordozza magában. János nem az általános 
emberi szeretetre gondol, hanem az isteni szeretetre, mely áramlik 
Isten és a hivő ember, valamint társai között. A szeretetnek erről 
a sajátos fogalmáról már szóltunk (lásd 2,5-nél; 2,9—lla-nál; 
3,11-nél). A levél gondolatának megértéséhez szükséges, hogy ú j ra 
magunk elé idézzük a jánosi látásmódot, amely élesen elválasztja 
egymástól az isteni és nem-isteni szférát. Ennek következménye, 
hogy a szeretet az isteni életterület valósága az ő szemléletében. 
Így érthető a folytatás: 

„és mindenki, aki szeret, az Istentől származik, és ismeri az Is-
tent". A „szeretni" igének a mondatban nincs tárgya. Van régi 
kézirat, mely ezt a hiányt az „Istent" szó betoldásával pótolja. 
Egyes írásmagyarázók a vers eleje alapján a testvérszeretetre 
gondolnak. A szerző azonban a hangsúlyt itt nem a szeretet i rá-
nyulására, hanem meglétére teszi. „Aki szeret" — ez a döntő ese-
mény, magának a szeretetnek ténye. Annál is inkább elmaradhat 
a szeretet tárgyának megnevezése, mert a jánosi értelemben vett 
szeretet egyetlen folyamat, meg nem osztható valóság. Akár em-
berre, akár Istenre irányul, ugyanazt az áramot viszi: az Istentől 
jövő szeretetet. 

A szeretet megléte az embernél jellé válik. Mivel Istentől ered 
a szeretet, az igazán szerető ember bizonyosan „Istentől szárma-
zik". Ezzel a szóval, mely az eredeti szövegben a nemzés jelenté-
sét tartalmazza, az író a keresztyén ember lényének Istentől á t -
hatott voltát jelöli (lásd 2,29 és 3,9-nél). A hivő ember új létet 
kapott Istentől. Ennek valóságát arról lehet megtudni, hogy sze-
ret. Ugyanakkor a szeretet Isten megismerésének is fokmérője. 
Ez a megismerés nem elméleti ismeretet jelent az Istenről, hanem 
az ő elismerését a hitben és az engedelmességben. „Ismeri az Is-
tent" : közösségben van vele, mégpedig a jelen idejű igealakkal 
megjelölt folyamatosságban, maradandóan. 
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Az Istentől származás és az Isten ismerete a korabeli vallásos 
gondolkozás hőn vágyott csúcspontjai. János ezeket a tisztán val-
lásos jellegű fogalmakat merész fordulattal etikai térre viszi, s 
összekapcsolja mély belső szálakkal a szeretet tényével. Az Isten-
nel való közösségből nemcsak következik a szeretet feladata, ha-
nem a szeretet ennek a kapcsolatnak megnyilvánulása. Ha valaki 
szeret, ez arról tanúskodik, hogy személyét az Isten valóban át-
hatja. 

János arról az emberről mondja, hogy szeretete az Istennel való 
közösségének ismertetőjele, akinek szeretete a Krisztusba vetett 
hitéből táplálkozik. Nem veti fel a keresztyéneken kívül tapasz-
talható szeretetnek, sőt általában a természetes emberi szeretet-
nek az Istennel való összefüggését. A levél mai magyarázója tar-
tozik itt néhány megjegyzéssel, éppen azért, mert nem János-ko-
rabeli, hanem huszadik századi keresztyén olvassa a levelet. János 
dualista gondolkozásmódja kortörténeti keret, amelybe foglaltan 
találjuk nála az isteni kinyilatkoztatást. A foglalatot és a tartal-
mat természetesen nem lehet egymástól elválasztanunk, s éppen 
ezért tartozunk azzal Isten igéjének, hogy az itt olvasott jánosi 
gondolatot belehelyezzük az egész szentírási kinyilatkoztatás meg-
világításába. Ennek alapján mi Istent és a világot együtt néz-
zük, s hisszük, hogy Isten teremtésének erői mindenütt dolgoz-
nak. Az odaadó emberi szeretet is Istentől ered, akár keresztyé-
nekben, akár nem-keresztyénekben jelentkezik. Tudjuk — János 
szavai alapján is —, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit különös 
mélységet, tartalmat és erőt kölcsönöz a szeretetünknek, de a sze-
retet terén sem haj that juk végre az éles szembeállítást: a Krisz-
tus-hitből fakadó és az attól független áldozatos emberi szeretet 
között. Ezzel nem mondunk minden szeretetet Istentől valónak, 
mert amelyik „szeretetben" nem lüktet benne a másik ember ja-
vára törekvés, az pusztán az önszeretet álcázott formája. „Isten 
és a világ" jánosi dualista ellentétéből maradandó szentírási igaz-
ságként az Isten és a bűn, Isten és a tőle való elfordulás, Isten és 
az önzés ellentéte világít felénk. Nem az isteni szeretet és az em-
bervilágban található szeretet ellentétében gondolkodunk, hanem 
az isteni, áldozatos, másokért cselekvő szeretet és az önző, ma-
gáért élő „szeretet" ellentétét ismerjük. 

A Krisztus-hittel párosuló szeretetet t a r t juk az Istennel való 
közösség nélkülözhetetlen jelének. Ezen túlmenően pedig valljuk, 
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hogy mindenütt, ahol emberek igazán, tehát áldozatosan, önzetle-
nül szeretnek, ez a szeretet Istentől származik, isteni valóság, 
noha az emberi bűn mindenütt á tha t ja , töredékessé teszi, hivő ke-
resztyének életében is. Az „agapé", az isteni szeretet nem-keresz-
tyén emberekben is megtalálható, mert a tartalma teszi azzá: a 
másik javának munkálása és az áldozatosság. A hivő ember sze-
retete ugyanúgy rászorul Isten bűnbocsánatára, mint a nem hivőé. 
Amit a hitből fakadó szeretet többletként hordoz, az a hajtóereje 
és motívuma: Istennek Krisztusban megtapasztalt szeretete, aho-
gyan a következő versek feltárják. A szeretet, az áldozatos, ön-
zetlen szeretet magában még nem az Istennel való közösség ismer-
tetőjele, amint az erkölcsi életfolytatás sem az, hanem e két is-
mertetőjelhez csatlakozik a levélben is a Krisztusról vallott helyes 
hit (4,1—6). A hivő keresztyén embert ezek a mutatók együtt 
jelzik: a Krisztusról való helyes vallástétel, Isten akaratának tel-
jesítése a mindennapi életében, különösen a szeretet. 

(8) „Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent." A levélíró 
módszere szerint az előző állítás megfordítottja következik i t t : 
akinek életét nem tölti be folyamatosan (jelen idő!) a szeretet cse-
lekvése, az nem jutott Istennel belső kapcsolatba. Az Isten megis-
merésének idejét az igealak a múl t bizonyos időpontjához kap-
csolja. A szerző talán azért használja ezt az igeidőt, mert a gnosz-
tikusok gyakran misztikus élmény órájához fűzték a megváltást. 
A tévtanítók állítása ellenére az ő istenélményük nem volt Is-
tenhez való közel kerülés, mert abból szeretet következnék. Min-
denesetre az igealak kifejezi, hogy egyáltalában nem jutottak még 
el Isten ismeretére. A megokolás mind a pozitív (7b. v.), mind a 
negatív (8a. v.) következtetést alátámasztja: 

„... mert az Isten szeretet". Ezzel elérkeztünk a levél és az Ú j -
szövetség legmagasabb ormára. Sok visszaélés történt a keresz-
tyénségen belül ezzel a kijelentéssel. Szentimentális, nyárspolgári 
torzítások tömege veszi körül a kétszavas megállapítást. Számos 
teológiai félreértés beárnyékolja. Csak tudományos és hivő alá-
zattal közelíthetjük meg értelmét. 

Jánosnál az Istenről három megállapítás hangzik el hasonló 
formában. Az evangéliumban: „Az Isten Lélek" (4,24). Az első le-
vélben: „Az Isten világosság" (1,5), „Az Isten szeretet" (4,8. 16). 
Ezek a kijelentések nem meghatározások az Istenről, abban az 
értelemben, mintha Isten létezési módját írnák le. A levélíró a 
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„világossággal" nem Istennek fényként való elképzelését szolgálja, 
ami beleillett volna a gnosztikus gondolkozásba a mennyei fény-
világról. A szeretettel sem Isten megjelenési formáját jelöli meg, 
amely kézenfekvő értelmezés lenne a modern gondolkozásban. 
Mindhárom megállapítás nem Istennek önmagában való létét mu-
tatja, hanem az emberek felé fordulását ír ja le. „Az Isten Lélek" 
— ez a megállapítás Istent a világon belüli működésében nevezi 
meg (Schlatter), ahogyan ő csodálatosan cselekszik az emberek-
kel az igehirdetés erejével (Bultmann). „Az Isten szeretet" — ez-
zel János Isten magatartását és működését í r ja le (Schlatter), úgy 
jelöli meg őt, mint aki szeretetből és szeretetben cselekszik az 
emberrel (Bultmann). 

Isten lényének ezt a legfőbb megnyilvánulását János nem fi-
lozófiai gondolkozás útján találta meg, hanem Jézus Krisztus éle-
téről és művéről olvasta le. Azt a megállapítást, hogy Isten sze-
retet, továbbá annak belső tartalmát, hogy mit jelent szeretni, 
egyaránt a Krisztusról szóló őskeresztyén hagyomány végiggon-
dolásából merítette. A 9—16. versben elmélyíti és kibontja az elő-
rebocsátott megállapítást: „az Isten szeretet". Amikor most eb-
ben a versben a levél tetőpontjára érkeztünk (8.), az orom is tar-
togat néhány lépést még feljebb a csúcsig (16. v.). 

(9) „Azzal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete előttünk, hogy 
az egyszülött Fiát küldte az Isten a világba." Isten lényét azelőtt 
is, mindig a szeretet jellemezte, de Isten szeretete Jézus életéig 
rejtve volt az emberek előtt. Jézus küldetésében lett megtapasz-
talhatóvá. Az „előttünk" görög megfelelője jelenthet „közöt-
tünk"-et (J 1,14), vagy „nekünk"-et. Mindegyik változat azt t a r -
talmazza, hogy Isten szeretetének Jézus Krisztusban való megje-
lenése a hivők látókörében történt. Sőt az említett párhuzam J á -
nos evangéliumával (J 1,14: „közöttünk") a megjelölés térbeli je-
lentését is sejteti. A többes számmal az író az olvasókat magához 
kapcsolja. Ismét egy jel arra, hogy nem Jézus életének szemta-
núságára kerül a hangsúly a levélben, hanem az egykori Krisztus-
esemény hitbeli látására és elfogadására. Ezzel nem tűnik el a kü-
lönbség a szemtanú-nemzedék jelentősége és a későbbi nemzedé-
kek között, de az „előttünk" szó egybefogja őket az azonos hit-
tapasztalatban. A „nyilvánvalóvá lett" görög ige alakja megha-
tározott múltbeli időpontra utal. Jézus Krisztus földi életének, ha-
lálának. feltámadásának eseményében mutatkozott meg Isten sze-
rető lénye. 

193 



Az „egyszülött" jelzőt az Űjszövetségben csak János alkalmaz-
za Jézusra. Kifejezi vele Krisztusnak Istennel való páratlan, egye-
düli viszonyát. Még jobban aláhúzza a szó azt a belső egységet, 
teljes közösséget Isten és Krisztus között, amit a „Fiú" megjelölés 
magában is tartalmaz. Ugyanakkor kiemeli a különbséget, ami 
Jézust, Isten egyetlenjét elválasztja Isten gyermekeitől, a hívők-
től. János ezt a mély választó határt azzal is kifejezésre ju t ta t ja , 
hogy az „Isten fiai" őskeresztyén hagyományos megnevezést a 
keresztyénekre vonatkozóan következetesen kerüli. Fiú csak egy 
van: Jézus Krisztus. A benne hivők: Isten „gyermekei". Az „egy-
szülött" egyetlenként nemzett gyermeket jelent, s így e szó al-
kalmas volt arra is. hogy Jézus Krisztus Istentől származására 
utaljon. Ezzel nem annyira a századokkal később keletkezett Ni-
ceai Hitvallás tantételét készíti elő: „Isten egyszülött Fia. aki az 
Atyától öröktől fogva született'". Inkább a jánosi teológia képzet-
világában hangsúlyozza, hogy az Atya átplántálta a Fiúba az is-
teni, örök életet (J 5.26). A szó tehát Krisztus földi életét meg-
előző létére is utal. 

A „küldte" szóval jelzi János, hogy Jézus egész élete és mun-
kája mögött Isten szándéka és célja húzódik meg. Ezzel átfényesíti 
Jézus emberi életét az isteni megbízatás méltóságával. Roppant 
fényárban úszik a történeti Jézus személye és munkálkodása a le-
vélben, nem véletlenül, mert a körülötte hullámzó vallásos gon-
dolkozásban éppen ez vesztette értelmét, valamilyen szellemi 
Krisztus-kép javára. 

Jézus Krisztus isteni küldetésének nemcsak színhelye volt a 
„világ", az embervilág, hanem célja is. A „világba" megjelölés 
nem ugyan nyelvtani, de tartalmi szempontból a „világért" érte-
lemben is veendő: ezt elárulja a mondat összecsengése János 
evangéliumának azonos kijelentésével: „Űgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta . . ." (3,16). Az evangéliumban leírt 
mondat Isten szeretete tárgyának a „világot" nevezte meg, át-
törve a dualista gondolkozás határát, ahogyan a levélben is lát-
tuk már (2,2). Amikor a döntő üdveseményt, Krisztus megváltó 
szolgálatát és Isten benne megnyilvánult szeretetének kiterjedé-
sét nézi János, ez a látvány szétfeszíti gondolkozási sémáját: ha-
tártalanul, szabadon ömlik mindenekre az Isten szeretete János 
szemében. Ez az a pont, ahol a levélíró túllép önmagán, saját lá-
tásmódján, mert nem tehet mást. Isten szeretetét egyébként ugyan 
belső körön szemléli: „Isten — Krisztus — a hivők" által alkotott 
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áramkörben. De Krisztus művében Istennek az egész világot, 
minden embert átfogó szeretete tárul fel előtte, s azt a gnosztikus 
füleknek képtelen állítást hirdeti, hogy Isten szeretete az Istentől 
idegen világra irányul. 

Az evangéliumában is jelentkező, fel nem oldott kettősségből 
nem tartom megengedhetőnek azt a kivezető utat, mely szerint 
János Isten kétfajta szeretetét különböztette meg: az egyik az 
egész világot átfogó szeretete, mely Krisztus küldésében nyilvánul 
meg; a másik pedig azokra áradó szeretete, akik eljutottak a 
Jézusba vetett hitre. Isten szeretetének ilyen osztályozására a 
jánosi iratok nem adnak alapot, s keresztyén hivő gondolkozá-
sunk sem teszi lehetővé ezt a megkülönböztetést. 

Nem is csak arról van szó, hogy János az Istentől teremtett vi-
lágot kettős aspektusban nézi: egyszer Isten szeretetének tárgya-
ként, máskor Istentől elszakadt, ellene lázadó állapotában, s a 
kettő együtt alkotja a jánosi világfogalmat (Bultmann). Ez ugyan 
tárgyszerű és igaz megállapítás, de nem ad választ arra a kérdés-
re: Isten szeretetének az egész bűnös embervilágra irányulásával 
hogyan fér össze szeretetének leszűkítése „reánk", a hívőkre, és 
tőlünk továbbáradva a testvérek körére? 

Azt a megoldást sem vállalhatjuk, hogy Istennek Krisztusban 
megjelent szeretete az egész világra irányul ugyan, de ez a szere-
tete csak azokban folytatódik, akik Krisztusban hisznek és elfo-
gadják Isten szeretetét. Ez a magyarázat hűséges ugyan a jánosi 
gondolkozáshoz, mégis ellentétben van Istennek János által hir-
detett szeretetével az egész világ iránt. 

Ne akarjuk hát feloldani a megfigyelt feszültséget, mert meg-
változtatnánk a jánosi iratokból elénk táruló tényállást. Így an-
nál hatalmasabban sugárzik Isten egész emberiséget átfogó sze-
retetének elsöprő ereje, mely a teológiai gondolkozás egyéni kor-
látait is átszakítja, úgyhogy éppen János evangéliumából és leve-
léből csap fel legerősebb fénnyel Isten szeretete a világ iránt az 
Űjszövetségben. A legvilágosabb, leghatalmasabb szavakat János-
nál olvashatjuk arról, hogy Isten megmutatta a tőle elszakadt 
világ iránt a szeretetét (J 3,16; 4,42; 6,33; 12,47. 1 J 2,2; 4,9. 14.). 

„... hogy éljünk általa" — ezekben a szavakban folytatódik Já -
nos evangéliuma nagy mondatának visszaverődése. Ott így hang-
zik a folytatás: „ . . . hogy mindenki, aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen" (J 3,16). A Fiúba plántálta az Atya 
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saját életét, Jézus Krisztus tovább adja a benne hívőknek. Az 
„általa" ugyanis azt jelenti: Krisztus közvetítésével; s ez magá-
ban foglalja nemcsak Krisztus üdvszerző munkáját , hanem an-
nak hitben történő elfogadását is. 

(10) „Ez a szeretet: nem hogy mi szerettük az Istent, hanem 
hogy ő szeretett minket, és küldte a Fiát a vétkeink eltörléséül." 
Csak látszólag ismétlése ez a mondat az előzőnek, valójában ú j 
megállapítás: Krisztus küldetése, különösen is halála nemcsak 
ablak, amelyen át megpillanthatjuk Isten szeretetét, hanem for-
rás is, amelyből előtört és patakzik az Isten szeretete. Ez a sze-
retet János szerint: „a" szeretet. Az emberből Isten felé kiinduló 
szeretet nem érdemli meg ezt a nevet. Az antik világ ismerte a hő 
vágyódást az istenség után. Ez azonban legmagasabb formáiban 
is kívánó, öncélú szeretet, az emberi lélek vonzódása — ahogyan 
Platón kifejezte — a mennyei szépség és jóság felé. Az alulról 
felfelé törő antik istenszeretet értelmetlenségét leplezi le János 
mondata. Megfordított az i rány: a szeretet Istennek irántunk való 
szeretetében lett nyilvánvaló valósággá. Ennek páratlan nagy 
tette — ismétli az előző verset — Fiának küldetése volt. 

A „vétkeink eltörléséül" szavak görög megfelelőjét így szokták 
fordítani: „engesztelés a bűneinkért". A levél előző helyén kifej-
tettük a szó magyarázatát és fordításunk megokolását (2,2). Jézus 
megváltói küldetése nem Istent engesztelte irántunk irgalmassá, 
hanem vétkeinket törölte el Isten előtt. Krisztus életének, halálá-
nak ez a következménye közelebbről megmagyarázhatatlan. Já-
nos mondatában ugyanis nemcsak arról van szó, hogy Krisztus 
szolgálata Isten szeretetét, bűneink bocsánatát hozta tudomásunk-
ra, hanem hogy általa végbement bűneinknek mint Isten elleni 
vétkeknek eltávolítása. De ez nem Isten kegyelmessé hangolása 
révén történt, hiszen Jézus küldetését Isten szeretete indította el 
és mozgatta. Hogyan lehet és miért van Krisztus földi életének és 
kereszthalálának Isten előtt vétkeinket megszüntető hatása, erre 
a kérdésre János nem válaszol, csak tovább adja az őskeresztyén 
örökséget: Krisztus bűneink eltörlése (itt és 2,2-ben), életét adta 
értünk (3,16). A Krisztusban szerzett váltság isteni titok, hiszen 
Pál apostol magyarázó szavait sem foghatjuk fel másként (R 3,25. 
Karner K.). 

Az egyik kutató hozzáfűzi ehhez a vershez: „a szeretetről szóló 
tanítás itt a legkizárólagosabb értelemben krisztianizálva van: 

96 



Krisztus kinyilatkoztatását megelőzően az Isten iránt való szere-
tet az embereknél éppen olyan ismeretlen volt, mint Isten szere-
tete az emberekhez" (H. Windisch). Ne tegyük félre ezt a kriti-
kus megjegyzést. Krisztus küldetésében és halálában megmutat-
kozott szeretet hitünk szerint Isten szeretetének legnagyobb ese-
ménye, a szeretet igazi mivoltának leghatalmasabb feltárója. 
Mégsem feledkezhetünk meg Isten szeretetének azt megelőző és 
azon kívül történő áradásáról, bár Isten szeretetének megingat-
hatatlan bizonyítéka és legnagyobb ajándéka a hivő szemében 
mindig Krisztus keresztje marad. Ez az isteni szeretet csúcspont-
ja. És az is igaz, hogy a szeretet újszövetségi fogalma, az agapé, 
messze felülmúlja mindazt, amit az ókor a szeretetről mondani 
tudott. Az Isten szeretetének Krisztusban történt kinyilatkoztatá-
sával a szeretet új, addig nem ismert teljessége jutott a világba. 
Ez azonban nem zárhatja ki, hogy azon kívül és azt megelőzően 
is felismerjük a szeretet valóságát a világban. 

Krisztus bűnbocsánatot szerző küldetésében Isten szeretetét 
magunkon tapasztaljuk meg. A „minket" szó személyesen kap-
csolja oda, a hit által, az íróval együtt az olvasókat és mindnyá-
junkat Isten szeretetének hatalmas tettéhez, Jézus megváltói szol-
gálatához. A „szeretett" és „küldte" görög ige alakja (aorisztosz) 
a múltnak erre az egyetlen pontjára tapasztja szemünket, fordítja 
oda fülünket, hogy onnan teljünk meg újra és ú j ra Isten szerete-
tének, vétkeink eltörlésének bizonyosságával. 

(11) „Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is 
szeretnünk kell egymást." Az „így" értelme: ilyen módon és eny-
nyire. Isten szeretete, ahogyan Jézus Krisztus életében és halálá-
ban, megváltói küldetésében páratlan tetté, eseménnyé vált, a 
szeretet feladata elé állítja a hivőt. A hajtórugó, a belső motívum: 
a kapott szeretet továbbadása. A „kell" szó görög megfelelője 
(szó szerint „tartozunk") figyelmeztet a törleszthetetlen adósság-
ra, a hála végtelen nagy tartozására, melyet Isten megbocsátó és 
örök életet adó szeretete helyezett ránk. A reformátori etika moz-
gató ereje van elrejtve ebben a mondatban: a hála Isten szerete-
téért, mely az emberek iránt való hasonló szeretetre indít. 

Az Isten szeretetéhez való hasonlóságnak, az „így"-nek két fő 
vonása van: az áldozatos cselekvés és a megbocsátás legyen jel-
lemzője mások iránt való szeretetünknek. A levél mondata visz-
szatükrözi — lehet, hogy nem tudatosan — Jézus példázatát az 
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adós szolgáról, a csattanójával: „Nem kellett-e volna neked is 
megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogyan én is megkönyörültem 
raj tad?" (Mt 18,33). Istennek megtapasztalt könyörülete hasonló 
irgalmas szeretetre indít, kötelez az embertárs iránt. Isten a le-
vélnek ezen a helyén szeretetével ugyanúgy a keresztyén ember 
példája lesz, mint előzőleg Krisztusról írta a szerző (3,16). A le-
vélíró számára magától értetődő, hogy Istennek irántunk való sze-
retetéből elsősorban egymás szeretete fakad. A viszontszeretet Is-
ten iránt ezzel nincs kikapcsolva, de a hangsúly a kapott szeretet 
embereknek való továbbadásán van. Miért? 

(12) ,,Istent senki soha nem látta." Ezzel magyarázza János, 
hogy az Isten szeretetéből fakadó szeretetünk nem irányulhat fe-
léje, hanem az emberek felé. Láthatatlan lényt szeretni a jánosi 
szeretetfogalom alapján tulajdonképpen nem lehet, mert a szere-
tet nem csupán érzés, gondolat, hanem fő tartalmában tett, a má-
sik javára végzett önzetlen, áldozatot hozó cselekvés. Tevékeny, 
cselekvő szeretetet nem lehet a láthatatlan Isten iránt gyakorol-
nunk. Ez az érvelés természetesen nem küszöböli ki az Isten iránt 
való szeretetet, amely beletartozik az áramkörbe és lesz is róla 
szó. Ε gondolat itt csak az érvelést segíti elő. 

A megállapításnak vitázó éle is van. A misztérium-vallásokban 
és a gnosztikus kegyességben Isten közvetlen megtapasztalásán 
volt a hangsúly, melyet sokszor révület élménye kínált. Isten 
azonban az ember számára közvetlenül nem hozzáférhető, sem 
érzéki, sem érzékfeletti úton. Az Isten „látása" elsősorban az utób-
bi értelemben szerepel itt, mert primitív módon, szemmel észlelni 
az isteneket a homéroszi kor után már nem igen képzelte az an-
tik ember, legalábbis a fennmaradt emlékek szerint. Ahol a régi 
hit az istenek földi járásáról-keléséről továbbélt, onnan nem ma-
radt történeti nyom. Viszont annál többet tudunk arról, hogy az 
ókor embere kereste az istenséggel való belső egyesülés élmény-
szerű megtapasztalását. 

János visszamenőleg is elutasít minden mitikus elképzelést Is-
ten földi megjelenéséről: „senki soha" nem látta — hangsúlyozza 
az evangélium és a levél azonos szavakkal (J 1,18). A gondolat-
menetben fontos helyet kap a megállapítás, hogy nincs lehetősé-
günk közvetlen viszonyra Istennel. Ez a tény utalja a keresztyén 
embert az Istennel való kapcsolat egyedülállóan és jellegzetesen 
jánosi ú t já ra : a mások iránti szeretetre. 
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„ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad". Az egymás 
iránti szeretetben valósul meg a közösségünk Istennel. Itt nem 
az Istennel való közösség feltételéről van szó (mint az előző feje-
zetben volt rá példa: 3,24), hanem módjáról. Egymás szeretete 
az Istennel kapcsol össze. Hogy ezt a mondatot ilyen értelemben 
kell vennünk, azt a levél nemsokára következő, félreérthetetlenül 
világos állítása teszi szükségessé (16b. v.). Ez János teológiájának 
többlete: az Istennel való közösséget nemcsak a Krisztusba vetett 
hit, hanem ugyanakkor, azzal együtt, az egymás szeretete is hor-
dozza. 

„... és az ő szeretete teljességre jutott bennünk". Isten szere-
tetének befejezése: az egymás iránt való szeretet. Így lesz Isten 
szeretete bennünk azzá, amivé lenni akar — ez az értelme az igé-
nek (lásd a görög szó jelentését 2,5-nél). Istennek Jézus Krisztus 
megváltó művében dolgozó szeretete akkor ér céljához, ha a ke-
resztyének szeretik egymást az Istentől kapott szeretettel. Az ,,ő 
szeretete" nem egyszerűen Isten irántunk való szeretetét, még ke-
vésbé a mi szeretetünket Isten iránt, hanem az isteni szeretetet, 
az Istenből fakadó szeretetet jelenti ebben a mondatban. A vers 
értelme tehát: Istennel úgy maradunk kapcsolatban, ha megta-
pasztalt szeretetét saját szeretetünkben közvetítjük másokhoz. 

(13) „Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő bennünk: 
a Lelkéből adott nekünk." Ez a mondat majdnem szó szerinti is-
métlése annak a gondolati láncszemnek, amely az igehirdetőkben 
működő „lélek" megvizsgálását (4,1) kapcsolta az előzőkhöz (3,24). 
A mostani szakasz elején a szeretet gyakorlása szerepelt az Isten-
nel való közösség ismertetőjeléül (4,7). A régebbi gondolat ismét-
lésének az a magyarázata, hogy a levélíró módszeréhez tartozik 
egyes tételek visszatérő hangsúlyozása. De az is lehet, hogy a kö-
vetkező verseket készíti vele elő. Ott ugyanis (különösen a 15. v.-
ben) a Jézus Krisztusról vallást tevő hitet helyezi a szeretet mel-
lé az Istennel való közösség tényezőjeként. Ez a hit pedig a levél 
folyamán ismételten a Lélek munkájának eredménye (2,27; 3,23— 
24; 4.2). Az utóbbi magyarázatot tartjuk helyesebbnek. Isten 
Szentlelkét ajándékozta a keresztyéneknek az igehirdetésben és a 
keresztségben. Sőt János, nagyon valóságos gondolkodásának 
megfelelően, így mondja: ..az ő Lelkéből" adott, tehát saját lé-
nyéből. 
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(14) „Es mi láttuk és tanúságot teszünk, hogy az Atya küldte a 
Fiút a világ megváltójául." Folytatódik a látszólagos kitérő a sze-
retetről szóló elmélkedés közben. Valójában szorosan a témához 
tartozik. A Krisztus-hit és a szeretet együtt alkotja a keresztyén 
életet, s lesz az Istennel való közösség közegévé. Ezért kerül bele 
a szeretetről szóló gondolatmenetbe ez a kis részlet (13—15. ν.). A 
„mi" ismét gyűjtőfogalom, mellyel a levél kezdetén találkoztunk. 
Az apostoloktól kezdve a levél keletkezésének koráig magában 
foglalja a keresztyén tanítókat, a Krisztus-hirdetőket. A „láttuk" 
összetett jánosi értelmű: benne van a szemtanúk hittel átszőtt ész-
lelése. de benne van a később élő hivők felismerése is. János 
evangéliuma mindkettőre használja a „látni" szót. Utóbbi jelen-
tésének világos példái azok az íráshelyek, ahol a Jézus Krisztust 
„látni" és benne „hinni" egymást értelmező fogalomként szere-
pelnek (6.40: 12.44—45). Továbbá ezt tanúsítja, hogy Jézust „látni" 
azonos az „Atya látásával" (12,45; 14,9). János levelében a „lát-
tuk"' mindkét jelentést tartalmazza, mert az apostolok után élt 
Krisztus-hirdetők szavában megszólalt a hivő szemtanúk hagyo-
mánya és saját, csupán hitbeli „látásuk" vallomása (lásd 1,2-nél). 

Hasonló helyzetben vagyunk a „tanúságot teszünk" ige jelen-
tésével is. Ez a szó (martüreó) a jánosi iratokban a Jézusról való 
tanúskodást jelöli (lásd 1,2-nél). Nem a történetiségét bizonyítja, 
noha ez a mozzanat hangsúlyos az ige jelentésében —. hanem 
személyének és küldetésének jelentőségét mondja el. Más az eset, 
mint Lukácsnál: nála a tanú a történeti hitelesség bizonyításának 
eszköze. János szerint a történeti tanú hit nélkül még nem észlel 
semmit Jézus Krisztus személyének titkából és működésének je-
lentőségéből. Ez csak a hívőnek tárul fel. Ebben a versben mint-
egy a hivő történeti tanúk és a később élő hivők szólalnak meg a 
levélíróval együtt, s hitre hívóan megvallják, kicsoda Jézus és mi 
a jelentősége. 

Az Atya a Fiút — Isten a vele teljes egységben levő Krisztust 
— küldte a földre, hogy a világ megváltója legyen. Világosan 
fejezi ki itt a szerző, amit előbb már említettünk (4,9-nél), hogy 
Isten üdvözítő szeretetének, Krisztus küldetésének nemcsak szín-
helye, hanem célja is az embervilág. Ha máskor János tekintete 
leszűkül az „Isten — Krisztus — a hivők" körére, azokban a pil-
lanatokban, amikor Krisztus küldetését és a benne eseménnyé 
vált isteni szeretetet nézi, Isten szeretetének és Krisztus megvál-
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tó munkájának egyetemessége minden más gondolatot elsöpör. A 
világnak, a jánosi értelemben vett Istentől elszakadt, vele ellen-
séges világnak üdvözítője Jézus Krisztus! 

A „megváltó" (szótér) a görögben megmentőt, megtartót, meg-
őrzőt, megszabadítót jelent. Istenségek, ma jd istenített uralkodók, 
köztük római császárok dicsőítő megnevezése. A fiatal keresztyén-
ség a hellénizmus üdvre sóvárgó vágyából vette a szót, és alkal-
mazta Jézus Krisztusra. Ezt a folyamatot elősegítette, hogy a gö-
rög Ószövetség már használta Istenre vonatkozóan, és találhatók 
párhuzamok a késői-zsidó irodalomban is. János evangéliumában 
és leveleiben kétszer fordul elő. Mindegyik esetben ebben a szó-
kapcsolatban: a „világ megváltója" (J 4,42; 1 J 4,14). A korabeli 
világ forró vágyódását olyan isteni uralkodó után, aki aranykort 
teremt — ezt a képzetet töltötte meg páratlan, ú j tartalommal a 
Krisztus-hit. Jézus Krisztus életével, halálával, feltámadásával a 
világ Megváltója lett: szabadítója a bűnből, halálból, örök életet 
adó Üdvözítője. A „világ" szó itt túlnő az embervilágon és az 
egyetemes teremtettséget jelenti, amelyben a fő hangsúly termé-
szetesen az embereken, az emberiségen van. 

(15) „Ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, az Isten benne 
marad és ő az Istenben." A „vallja" értelme itt egybefolyik a „ta-
núságot tesz" jelentésével. Ez következik a két ige párhuzamos 
használatából (14—15. ν.). Ε nyelvi jelenség megerősíti az előző 
vershez tett megjegyzésünket, hogy Jánosnál a „tanúságtétel" el-
válik a történeti tanú fogalmától, és azonossá lesz a vallásos tanú 
képzetével. A „vallani", „vallást tenni" (homologeó) a levél 
nyelvhasználatában: Krisztusról szóló hittétel ünnepélyes kijelen-
tése, hirdetése. „Jézus az Isten Fia" — ez ismételten előjövő hit-
vallás a levélben (2,23; 3,23; 5,10.13). A történeti Jézus Istennel 
való páratlan viszonya és jelentősége jut benne kifejezésre: Jé-
zus kinyilatkoztatta Istent; általa Isten találkozik az emberekkel. 
Ε hittétel nemcsak azért ismétlődik ú j ra meg újra a levélben, 
mert János evangéliumának Krisztusra vonatkozó tanítása erre 
épül, tehát a jánosi teológiának egyik központi kijelentése. A tév-
tanítókkal szemben is erre esik a hangsúly, mert ők tagadták a 
názáreti Jézus isteni méltóságát. Sőt ezen túlmenően is alkalmas 
volt ez a vallástétel, hogy egybefogja Krisztus személyéről és 
művéről vallott keresztyén tanítást éppen a fenti jelentése alap-
ján. „Jézus az Isten Fia" — ebben a kijelentésben megvallott hit 
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az Istennel való közösség feltétele és egyben megvalósulása. A 
„maradni" e közösségnek ismét a tartósságát is jelenti. A kétol-
dalú kölcsönösség hangsúlyozása az Istennel való kapcsolat tel-
jességére mutat. 

(16) „Mi megismertük és hisszük az Isten hozzánk való szerete-
tét." A „hinni" szóval jelöli meg János evangéliuma a Jézusban 
való hit első lépését és a teljes hitet is (vö. J 4,50. és 53. verset). 
Az utóbbi szóhasználata sokkal gyakoribb, és magában foglalja az 
Istennel, Krisztussal való közösség egész valóságát. A „megismer-
ni" a Krisztusba vetett hit egyik alkotó eleme. A megismerés te-
hát beletartozik a hitbe; az igazi hit egyúttal megismerés is (a 
„megismer" szó magyarázatát lásd 2,3-nál). Ahol egymás mellett 
fordul elő a két ige, ott a sorrend legtöbbször így alakul: hinni és 
megismerni. De fordított sorrend is található (J 16,30-ban, 17,8-
ban, továbbá a most olvasott versben). Ez mutatja, hogy nem le-
het a hitet a kezdetnek, a megismerést pedig a továbbvivő, befe-
jező fokozatnak tekinteni. Cserefogalomként is használja János a 
két igét (például J 1,7.10-ben). Ahol a két szó megkülönböztetett 
értelemben szerepel és mindegyiken hangsúly van (mint J 6,69-
ben), ott együtt a hitből származó megismerést jelentik. 

Az itt olvasható sorrendnek (a levél előbb említi a megismerés, 
azután a hit aktusát) nincs különösebb jelentősége. „Megismer-
tük" — ebben már benne van a hit működése. Nyelvtani szem-
pontból a mondatban a tárgy („szeretetét") elsősorban a „megis-
mer tük" állítmányhoz tartozik. A hit cselekményét kifejező állít-
mány mintegy hozzátétel a mondathoz, amit mutat, hogy a gö-
rögben a „hinni" ige tárgyesettel szokatlan. A levélírónak ez a 
közbeszúrt szava a hit aktusáról („hisszük") egyrészt az előző 
versben szerepelt gondolathoz kapcsolódik, ahol a Krisztus-hit 
megvallását említette (15.), másrészt a hit és a megismerés elvá-
laszthatatlanságát hangsúlyozza. A két igével az olvasók mögött 
meghúzódó tévtanításra tekintettel kiemeli, hogy Isten ismerete, 
a gnózis nem a hiten túl következő lépcsőfok, valamint hogy a 
hivő keresztyéneknél nem hiányzik a megismerés, amelynek jel-
szavával a gnosztikus irányzat hódít. 

Jelentős a „megismertük" szó igealakja (perfektum). Isten sze-
retetének maradandó ismeretét jelöli. A levél írójának és olva-
sóinak, általában a hivő keresztyéneknek életében (ezeket mind 
egybefogja a hangsúlyos „mi") személyes bizonyossággá vált Isten 
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szeretete, s ez most is eltölti őket. Isten szeretetét Krisztus külde-
tésében ismerték meg, s ez a szeretet megragadta őket mindmáig 
ható érvénnyel. Ugyanezt hangsúlyozza még világosabban az 
egyik eltérő régi szövegforma, amely a „hinni" igét nem perfek-
tum alakban adja elénk (ahogyan a legtöbb kézirat teszi, a „meg-
ismertük" szóhoz hasonlóan: „elhittük"), hanem jelen idejű ige-
alakban í r ja : „hisszük". Fordításunkban ezt az olvasásmódot kö-
vettük, mert így magyarban szépen érvényesül a perfektum sa-
játossága is, mely a mondatban az egyik vagy talán mindkét ál-
lítmányt meghatározza. Máskülönben csak ilyen körülírással le-
hetne visszaadni a mondat pontos értelmét: Mi megismertük és 
ismerjük, elhittük és hisszük Isten szeretetét. Az említett szöveg-
változat alapján fordíthattuk így: „megismertük és hisszük". A 
mondat jelentése: a hitbeli megismerés Isten szeretetének elisme-
rését is magában foglalja, önmagunkra szóló teljes érvénnyel, 
úgyhogy az meghatároz, áthat minket. 

Figyelemreméltó, hogy Isten hozzánk való szeretete jelen idejű 
fogalmazásban szerepel. Istennek Krisztus küldetésében megnyil-
vánult szeretete nem régi, elmúlt, hanem folytatódó, mai, a jelen-
ben meglevő, állandó szeretet. Az egykori és a mai szeretete kö-
zött (9. v. és 16a. v.) nem szükséges kapcsolást végeznie az írónak, 
annyira magától értetődik, hogy Istennek Krisztusban tetté, ese-
ménnyé vált szeretetéből mai szeretete következik. Sokatmondó, 
ha ideiktatjuk a görög szöveg tükörképét: „És megismertük és 
hisszük a szeretetet, mely Istenben van irántunk". 

Ezzel a mondattal (16a. v.) a levélíró a megelőző két versben 
említett Krisztus-hit jelentőségét vonja meg a szakasz nagy té-
májára, a szeretetre vonatkozólag. A Jézus Krisztusba vetett hit 
elvezetett és elvezet Isten irántunk való szeretetének elfogadására. 
Ennek pedig döntő következménye a szeretetünk, melyet Isten 
hozzánk való szeretete indít el és mozgat. A gondolatkör bezárult. 
Nincs más hátra, mint még egyszer megismételni a nagy monda-
tot, a levél leghatalmasabb megállapítását, s hozzáfűzni az eddi-
gieknél is világosabban a belőle fakadó következtetést: 

„Az Jsten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben ma-
rad, és az Isten őbenne marad." A szeretet nem Isten létezési mód-
ja, hanem lényének jellemzője. Annyira elválaszthatatlanul kap-
csolja hozzá János a szeretetet az Istenhez, hogy azonosítja vele. 
Itt, a levél és a jánosi teológia ormának szédítő csúcsán már nem-
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csak arról van szó, hogy Isten csupa szeretet, tenát magatartasai, 
cselekvését i rántunk végső fokon és teljesen a szeretet határozza 
meg. De a tétel fordítottja is érvényes —, s ez az a pont, ahol 
János messzebb lépett valamennyi újszövetségi írónál: szeretet-
ben élni annyi, mint Istennel közösségben lenni. A szeretetben 
jelen van az Isten! 

A levélíró megállapítását akkor ért jük helyesen, ha nem feled-
kezünk meg arról, hogy szereteten ő az isteni jellegű szeretetet 
érti : ez a szeretet Istentől árad Krisztus közvetítésével a világba, 
a hit ragadja meg és a hivők egymás iránti szeretete adja tovább. 
Ez a szeretet Istent hordozza, mer t Isten lényét a szeretet jellem-
zi teljességgel. 

Az Isten szeretet. Ennek a tételnek nincs párhuzama az antik 
filozófiában és vallásosságban. A korabeli filozófia (Seneca, Epik-
tétosz) eljutott Isten gondviselő szeretetéig, de nem tud arról, 
hogy Isten mivolta a szeretet, mégpedig a könyörülő, mentő, kö-
zösségébe vonó szeretet. A gnosztikus kegyesség a boldog eggyé-
válást hirdette Istennel, de ez nem a mások felé forduló szeretet-
ben, hanem misztikus élményben történik. Isten és a lélek kö-
zötti üggyé vált ott a szeretet, amelyből ki volt zárva az ember-
társ. Jellemző erre a Salamon Ódái, második századi gnosztikus 
gyűjtemény egyik darabja, mely János levelének negyedik fejeze-
téhez hasonló hangot üt meg, és mégis milyen távol van attól: 
„Nem tudnám az Urat szeretni, ha ő nem szeretne. Kicsoda tud j a 
a szeretetet megérteni, ha nem az, akit (szerelmese) szeret? Izzok 
a Szerelmesemért, és szereti őt a lelkem" (3,3—5). A különbség 
annál szembetűnőbb, mert a gnosztikus szöveg az Istenhez való 
viszonyt majdnem erotikus színekkel festi. 

Megelőzően Pál apostol jutott el Isten Krisztusban megnyilat-
kozott szeretetének legvilágosabb megértésére (R 5,5—8), s az Is-
tentől származó szeretet legmélyebb ábrázolására (1 Κ 13). Ez a 
teológiai örökség ott él János levelének ebben a fejezetében. J á -
nos azonban továbbviszi a páli gondolatot a szeretetről. 

A levélíró az őskeresztyén és páli hagyomány alapján, sajátos, 
újszerű gondolatvilágában, egyetlen, összefüggő mozgásként ra-
gadja meg és értelmezi a szeretetet mint isteni valóságot. Telje-
sen egybeforrasztja a Krisztus-hitet és a keresztyén szeretetet: 
mindegyikben az Isten szeretetéről van szó, csak az egyikben el-
fogadom, a másikban cselekszem azt. Sőt a mások iránti szeretet-
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ben — nem csupán a Krisztus-hitben — az Istenhez fűző kapcso-
lat valósul meg. Az Isten és a szeretet összefüggése még fokozot-
tabb: a szeretet Istennek legteljesebb közelségét, jelenlétét adja. 
És a lélegzetállító lépés, ahol végetér a gondolat: ezen a földön 
Isten valóságossá a szeretetben lesz. Pál apostol is tartott e felé 
a magaslat felé, amelynél nincs tovább a teológiában. Ennek ránk 
maradt tanúsága „a szeretet himnusza", különösen is annak be-
fejező gqndolata: a hit, a reménység, a szeretet közül „legna-
gyobb a szeretet" (1 Κ 13,13.). 

Nem oldódik-e fel így Isten a szeretetben? Nincs semmi jel arra , 
hogy a szerző vonatkozó kijelentésével filozófiai fogalommá, a 
szeretet eszméjévé tenné az Istent. Isten továbbra is a nagy „Te" 
marad a hivő embernek, akihez imádsággal fordul (3,22; 5,14— 
15.). Szó sincs a „személyes élő Isten" tagadásáról, hogy ezt a 
közkeletű megjelölést használjam. A kettő nem zárja ki egymást 
a levélíró gondolataiban: Isten bizodalmas megszólítása az imád-
ságban és valóságos jelenlétének bizonyossága a szeretetben, a 
szeretet cselekvésében. Az ember által gyakorolt szeretet nem 
tartható János szavai alapján Isten létformájának. Nem a sze-
retet az Isten, hanem a szeretet hordozza magában leghatalma-
sabban és legteljesebben Isten lényét. Ezért a szeretetben jelen 
van Isten — ez a szerző félreérthetetlen látása. 

Csak az a kérdés, hogy ezen a hegycsúcson vállalhatjuk-e a le-
vélírótól megvont korlátot? ö mindezt a Krisztusban igazán hivő 
ember szeretetéről mondja. Az isteni szeretet mozgása belső kör t 
képez szerinte, amely nem zárt, hanem nyitott az embervilág irá-
nyában; a Krisztus mellett döntő hit révén bárki bekerülhet az 
isteni szeretetnek ebbe a sodró folyamába, ahol „az Isten — Krisz-
tus — a hivő — a keresztyén testvér" között árad tova a min-
dennapi élet valóságában a szeretet. Előttünk, akik nem a dualista 
jellegű gondolkozási kategóriával nézzük Istent és a világot, ha-
nem együtt lát juk őket (a világ „Istennel van tele" — mondotta 
Luther), nyomban felbukkan a kérdés: és mi van az olyan áldo-
zatos szeretettel, amely a Krisztus-hiten kívül található a világ-
ban? Annak a szeretetnek nincs köze Istenhez, csak a keresztyén 
hivő szeretetének? Abban a szeretetben nincs ott az Isten? Er re 
válaszolnunk kell (hozzákapcsolódva a 7. vers magyarázatánál kö-
zölt fejtegetésünkhöz). 
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A Krisztus-hittel párosuló szeretetben tudatosan is átéljük Isten 
közelségét, megbocsátó és üdvözítő szeretetéből mérhetetlen sok 
indítást, erőt meríthetünk az önfeláldozó szeretet cselekedeteihez. 
De ahogyan János a világot Krisztus által teremtettnek, Isten te-
remtésének vallja (J 1,3), Istennek Krisztusban megnyilatkozott 
szeretetét az egész világra kiterjedőnek tekinti (J 3,16; 1 J 2,2), 
abból mi levonjuk a bizonyosságot: a világ nincs Isten teremtő 
hatalmának és kegyelmes szeretetének körén kívül. Mindenütt, 
ahol jelentkezik valami az agapé-ból, az áldozatos, mások javát 
szolgáló, megbocsátó, tettekben mutatkozó szeretetből, ez nem 
lehet máshonnan, csak az Istentől. És tagadhatatlan, hogy jelent-
kezik. Hogy sokszor történik önző motívumoktól is átszőtten? 
Nos, a hivő keresztyéneknél nem így van? Nem is lehet másként, 
hiszen természetünk bűnössége — melynek alapvető vonása az 
önzés — halálunkig megmarad. De minden töredékes agapé-sze-
retetben ott van az Isten, mer t nem a hit hozza őt közel hozzánk 
a keresztyén szeretetben sem, hanem maga a szeretet, az áldoza-
tos, cselekvő szeretet, mely belőle van, őt hordozza az emberek 
között. Amint a Lélek is ugyanezt teszi — az Isten jelenlétének 
másik ..módja"! (..Az Isten Lélek", „az Isten szeretet".) 

„Az Isten szeretet" — tovább nem lehet lépni e jánosi csúcs-
nál; de messzebb lehet tekinteni arról. S mi ezt bátran megtesz-
szük. Nem idegen, világi szempontok alapján. A jánosi tőmondat 
tartalma és a levél hozzáfűzött megjegyzése indít rá: az igazi em-
beri szeretetben — ha áldozatos, cselekvő, irgalmas — benne van 
az Isten az ő szeretetével. A másokhoz történő odafordulás ben-
sőséges eseményében Isten jelenléte árasztja láthatatlanul, de kéz-
zelfoghatóan az áldását. Az igazi embertársi magatartásban, ér-
zésben és cselekedetben mi „beleértjük", hisszük az Istentől jövő 
szeretetet. Isten valóság a földön minden agapé-jellegű emberi 
szeretetben. Csak egy szeretet van, amellyel Isten és ember, hivő 
vagy nem-hivő igazán szeretni tud! Mi keresztyének hitünkkel 
Krisztus keresztjéről olvassuk le ezt a szeretetet, de mindenütt 
találkozunk vele az emberek között, ahol valaki a másikkal oda-
adóan törődik, gondját magára veszi, érte cselekszik, neki meg-
bocsát. 

A lényeges különbség ebben az azonos igazi szeretetben nem 
az, hogy keresztyének vagy nem-keresztyének szeretnek, hanem 
hogy Isten vagy ember szeret. Az Isten agapé-szeretete mindig 

206 



tiszta és teljes, az ember agapé-szeretete vétkes és töredékes. Ép-
pen ezért az emberi áldozatos, cselekvő, irgalmas szeretetből nem 
lehet kiküszöbölni az önös rugókat sem. Ezek azonban nemcsak 
vétkes önzést takarnak, hanem az ember teremtettségbeli adott-
ságai is. Az anyai szeretetben minden önzetlenség ellenére min-
dig ott dolgozik saját boldogságának vágya. Amikor gyermeké-
vel tesz jót, ez a maga boldogságára is szolgál. A szeretetnek 
emberi rugói: szerelem, részvét, hiányérzet, boldogságvágy nem 
távolítható el az agapé-szeretetből sem. A gyökerükből valami 
mindig ott van a legönzetlenebb emberi szeretetben is. Ezért a 
keresztyén embernek nem az a feladata, hogy megpróbálja desz-
tillálni szeretetét, s elérni, ami az emberi életben elérhetetlen, 
hogy szeretetét az emberek iránt kizárólag az Istennek Krisztus-
ban nyújtott szeretete táplálja. Inkább arra kell törekednie, hogy 
az Istentől jövő szeretet újra meg új ra tisztítsa, formálja, moz-
gassa, irányítsa emberi szeretetét. 

Üjra Jánoshoz értünk. Az isteni szeretet megvalósítása nem 
jelenti nála, hogy a hivő elnyomja magában szívének rezdüléseit. 
Emberi szeretetünk izzása is beleolvad az Istentől gyújtott sze-
retet lángjába. Erre kitűnő példa volt, amikor a levél a szánalom, 
részvét, segítőkészség emberi érzésének ébredéséről és el nem 
fojtásáról szólt, az Isten szeretetével való összefüggésben (lásd 
3,17-nél). 

4,7—16 magyarázatának összefoglalása 

A helyes Krisztus-hit után a keresztyén élet másik fő tényező-
jét, a szeretetet veszi elő ismét a levél. Ennek bevezetéséül szolgál 
az újult biztatás egymás szeretetére. Megokolása azonban túlmegy 
az eddigieken, s a szeretetről szóló felülmúlhatatlan elmélkedést 
indít el. A keresztyén szeretet Istentől származik, sőt isteni való-
ság. A keresztyén embernél ennek a szeretetnek megléte annak 
jele, hogy Istent a hit által megismerte és elismeri, Istent megra-
gadta és Isten is megragadta őt. Nem volt Istennel igazi találko-
zása annak, akinek életében nem található a szeretet. 

Nem is lehetett, mert Isten: szeretet. Szeretet — az Újszövetség 
sajátos tartalommal telített fogalma, az agapé értelmében: áldo-
zatot hozó, cselekvő, irgalmas szeretet. Ezzel írja le a levél Isten 
magatartását és cselekvését az emberek iránt. Isten szeretete a 
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múlt meghatározott pontján, a történeti Jézus küldetésében lett 
felismerhető a földön. Isten küldötteként jelent meg ő az ember-
világban. A szeretet nem az emberektől indul ki, még csak nem 
is az Isten iránt tanúsított szeretet alkotja lényegét, hanem Is-
tennek hozzánk lehajló szeretete tartalmazza, amely tetté, ese-
ménnyé lett Jézus Krisztusnak bűneink bocsánatát nyújtó halá-
lában. 

Istennek ez a nagy és áldozatos, cselekvő, megbocsátó szeretete 
adósokká tett minket iránta, ezért tartozunk egymást szeretni. 
Hiszen Isten közvetlenül nem hozzáférhető; cselekvő szeretetet 
iránta nem gyakorolhatunk. De itt vannak körülöttünk a keresz-
tyén testvérek. Ha szeretjük őket, ez a szeretet megtart bennün-
ket mély, belső közösségben Istennel. Az Isten szeretete a keresz-
tyén testvéri szeretetben teljesedik ki. 

Az Istennel való közösségünknek a Szentlélek is ismertetőjele. 
Erre most azért figyelmeztet a levél, hogy meg ne feledkezzünk 
a szeretetnek a Krisztus-hittel való összetartozásáról, melyet a 
Lélek munkál bennünk. A hivő szemtanúk és a hit szemével látó 
későbbi Krisztus-hirdetők tanúságot tesznek arról, hogy Isten 
megbízatásából Krisztus a világ üdvözítője, megmentője. Így, Jé-
zus Krisztus személyén, életén, halálán át ismerte meg és hiszi 
minden hivő keresztyén Istennek jelenben is feléjük áradó sze-
retetét. 

Megismétlődik a szeretetről folytatott elmélkedés nagy felis-
merése: Isten felénk forduló lénye merő isteni szeretet. Az áldo-
zatos, cselekvő, irgalmas szeretet élése a hivő Istennel való kö-
zösségének helye és alkalma. Ebben a testvéri szeretetben Isten 
jelen van egész lényével, és velünk is marad. Istennek és a szere-
tetnek ez a mély összefüggése nem jelenti az Istenhez fűző szemé-
lyes viszonyunk megszűnését, melyet a bizodalmas hit és az imád-
ság hordoz. 

Mindehhez annyit fűzünk hozzá, hogy nemcsak a hitből fakadó 
keresztyén szeretetben, hanem minden igazi emberi szeretetben, 
az agapé-val jelölt áldozatos, szolgáló, irgalmas szeretetben is ott 
van az Isten. De a hivő vagy nem-hivo agapé-szeretet egyaránt 
rászorul Isten bocsánatára. Keresztyén szeretetünk határa pedig 
nem lehet a gyülekezet. Tárgya az egész embervilág. Ahogyan 
Isten szeretetéé is! 
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K I T E K I N T É S 

Isten — a szeretet méiyén 

A múlt század első felében élt nagy keresztyén dán gondolkodó, 
Sörén Kierkegaard 1847-ben jelentette meg kétkötetes könyvét a 
szeretet cselekedeteiről. Imádsággal kezdi művét. „Miképpen le-
hetne helyesen beszélni a szeretetről, ha rólad megfeledkeznénk, 
ó szeretet Istene, akitől származik minden szeretet a mennyben 
és a földön. Te aki nem kíméltél semmit sem, hanem odaadtál 
mindent a szeretetben! Te aki a szeretet vagy, úgyhogy szeretetet 
tanúsító csak általad és benned szerethet igazán! Hogy lehetne 
a szeretetről igazán szólni, ha megfeledkeznénk rólad, aki nyil-
vánvalóvá tetted, mi a szeretet! Üdvözítőnk és Megváltónk, aki 
odaadtad magadat, hogy mindenkit üdvözítsél! Hogyan lehetne 
helyesen szólni a szeretetről, ha megfeledkeznénk rólad, ó szeretet 
Lelke, aki semmit sem veszel a magadéból, hanem emlékeztetsz 
a szeretet ama áldozatára. Emlékezteted a hívőket arra, hogy úgy 
szeressenek, amint ő szeretett, szeressék felebarátaikat, mint ön-
magukat. Ö örök szeretet, te aki mindenütt ott vagy, és soha sem 
vagy tanúságtétel nélkül, ahol téged hívnak, nem hagyod maga-
dat semmiben bizonyosság nélkül, amit itt szeretetnek vagy sze-
retet cselekedeteinek neveznek . . . " 

Az Atya, Fiú, Szentlélekhez intézett imádsága után most jöj-
jön néhány mondat e művéből: „Az ember legmélyebb bensejé-
ből, a szívből ered a szeretet. A szeretet rejtett élete a legben-
sőbb és legkikutathatatlanabb. Amint kinyomozhatatlan annak 
az egész léttel való összefüggése is. Ahogyan a csendes tó alapja 
mélyen van a forrásban, melyet szem nem láthat, akképpen az 
emberi szeretetnek még mélyebb az alapja az Isten szeretetében". 

Nem ismerek senkit, akinek gondolatai ennyire megközelítenék 
János levelének a szeretetről szőtt meditációját. Keresztyén em-
ber ma másként nem beszélhet a szeretetről. Isten tárta fel a sze-
retet igazi mivoltát a keresztfán. Krisztus keresztje emlékeztet 
minket ú j ra meg ú j ra a szeretet legnagyobb áldozatára, amely-
nek folytatódnia kell az életünkben, a szeretetben, önmagunkat 
nem kímélő, a másikért és a másokért mindent odaadó szeretet-
tel szeressünk! De minden igazi szeretet Istentől származik, bár-
hol, bárkinek szívében lüktet, életében valósul meg. Az énünk 
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mélyéről fakadó szeretet magában véve is az emberi élet egyik 
legtitokzatosabb eseménye. Rejtett gyökereit, végső indítékait 
nem tudjuk felderíteni, csak az eredőjét tapasztaljuk: buzogni 
kezd a szív mélyén a szeretet. Legtöbbször megfejthetetlen tény, 
amikor valaki valakit igazán szeret. Nincs rá magyarázat. Ez az 
egyéni szeretet nem elszigetelt jelenség, magános forrás a világ-
egyetemben. Az emberi szeretet mély, titkos összefüggésben van 
az egész léttel — szólal meg Kierkegaardban a gondolkodó, s ez 
már filozófia ugyan, de hát János levele akaratlanul nem ugyan-
ezt tette, amikor a szeretetről úgy ír mint metafizikus valóság-
ról?! 

A legszebb és legtalálóbb mégis Kierkegaard hasonlata. Utol-
érhetetlenül világítja meg vele az emberi szeretet mélységes ösz-
szeköttetését az Isten szeretetével. Ahogyan egy tó vizét a fene-
kén meghúzódó források táplálják, melyeket a szemlélő nem lát, 
csak a tó hullámzását, csillogó vízfelületét, a felhők játékának 
visszaverődését, tehát azt a szépséget, mozgást észleli, amit a tó 
tükre, a felső vízréteg tár eléje, így van az emberi szeretet felde-
ríthetetlen, tapasztalhatatlan és mégis valóságos rejtett összefüg-
gésben az Isten szeretetével. A tőle jövő szeretetnek meg nem 
szűnő forrásai táplálják a mélyben az emberi szívekben és éle-
tekben hullámzó szeretetet. Az emberi szeretet legmélyebb alapja 
Isten szeretetében van. 

S erről nem olyan ember írt, akit körülvett a szeretet melege. 
Nehéz, búskomor természetet örökölt apjától. Megpróbált kitörni 
ennek a bilincsnek fojtogató, nyomasztó rabságából. Eljegyzett 
egy fiatal koppenhágai leányt, akivel kölcsönösen mélyen meg-
szerették egymást. De eljegyzését hirtelen, váratlanul felbontotta. 
Az a meggyőződés érlelődött meg benne, hogy nem szabad ma-
gához kötnie a viruló, kedves lányt. Nem terhelheti egy életen át 
saját lelki alkatának, tört kedélyének súlyával — gondolta. És 
hogy megkönnyítse a szeretett leánynak az elválás fájdalmát, 
megjátszotta a hűtlen, könnyelmű fiatalembert. Élete beleroskadt 
ebbe a törésbe, de inkább vállalta a magányt, önön komor lelké-
nek nyomasztó társaságát — önfeláldozó szeretetből. 

Pedig élete végéig élt lelke mélyén iránta az érzés. Halála után 
íróasztala f iókjában két lepecsételt, bátyjának címzett levelet t a -
láltak. Mindkettőben volt jegyeséről ír: megvallja, hogy az a név-
telen, akinek egész szerzői munkásságát ajánlotta, ő. „Az az aka-
ratom, hogy az egykor velem eljegyzett Schegel Regina asszony 
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örökölje azt a csekélységet, amelyet hátrahagyok. Ha nem a k a r j a 
elfogadni, ossza ki a szegények között. Egyúttal ki akarom f e -
jezni, hogy reám nézve a jegyesség éppoly kötelező volt, mintha 
meg lettünk volna esketve." Lehet arról vitatkozni, hogy jól t e t -
te-e a fiatal Kierkegaard, amikor lemondott szerelmeséről, félve 
attól, hogy nem tudja boldoggá tenni őt. De az előtt a tény előtt 
csak megrendülve állhatunk meg, hogy életének önfeláldozó ma-
gányával ráütötte a pecsétet arra, amit a szeretetről írt. Istentől 
származó szeretet az emberben ez: jobban szeretni a másikat és 
másokat saját érzéseinknél s boldogság vágyunknál. 

Ingmar Bergman, világhíres filmrendező, svéd evangélikus lel-
kész fia, töprengő, kereső lélek. Félelmetesen megrázó „Tükör ál-
tal homályosan" című filmje, melynek szövegét 1960-ban írta. A 
filmben az idősödő apát, Dávidot írói törekvései kötik le, két fel-
növő gyermeke szeretethiányban szenved mellette. Felesége m á r 
nem él, fia most 15 éves, lánya, Karin férjhez ment. A fiatal 
asszonyon előttünk hatalmasodik el a gyógyíthatatlan elmebaj, 
orvos fér je nem segíthet ra j ta . Karin az apja váratlanul kezébe 
kerülő naplójából döbben rá betegségének reménytelenségére. Ro-
hamában egy ajtót lát kinyílni. „Kijött ra j ta az Isten. Egy pók 
volt. Hat lába volt. Gyorsan jött felém a p a d l ó n . . . Szeme hideg 
volt és n y u g o d t . . . Láttam az Istent." A kis szigetre a svéd par-
tok mellett akkor érkezik meg dübörögve a kórház mentőszolgá-
latos repülőgépe, hogy Karin mögött örökre bezáruljon a zárt 
osztály kapuja. 

Az utolsó jelenetben az apa és fia beszélgetnek. A fiú nem 
tud hinni Istenben. „Micsoda? Isten? Egy pók-isten mint Karin-
nak? Vagy egy láthatatlan hatalom a sö té tben? . . . Nem, papa, 
nem megy. Az én világomban nincs Isten." Apja — ki tud ja hon-
nan jut eszébe — János leveléből idéz válaszul: „Az Isten szere-
tet". „Nem tudjuk — mondja —, hogy a szeretet bizonyítéka-e 
Isten létének, vagy a szeretet maga az Isten. De ez már nem is 
számít." A fiú: „Neked Isten és a szeretet azonos fogalmak?" Az 
apa: „Ezzel a gondolattal csitítom ürességemet és piszkos remény-
telenségemet." A fiú: „Ha igaz, amit mondasz, akkor Karint az 
Isten veszi körül, mert mi szeretjük." A fiú magára marad, nézi 
ε tengert. Utolsó mondata tele van a felébredt apai szeretet bol-
dog megtapasztalásával, ami föléje nő az átélt rettenetes órák-
nak: (suttogva): „Papa beszélt velem!" 

A film mondanivalója a szerző mottója szerint „a megszerzett 

211 



bizonyosság". Isten hallgat. Öt nem lehet megtalálni az őrület lá-
tomásos erejével sem. A végén feldereng János levelének nagy 
mondata. Vakmerő állításként hangzik, teológus füleknek meg-
hökkentően: „Karint az Isten veszi körül, mer t mi szeretjük". De 
János levelének meditációja után melyikünk merné kétségbe von-
ni azt a titkot, amit a filmíró drámaian megközelített: az igazi 
szeretetben az Isten jelen van?! Még más is történt itt: felhang-
zott a szó a szeretet Istenéről. Ahol ezt megértik, ott jelenvalóvá 
lesz az Isten, összeforrnak szeretetben az elszakadt emberek —, 
mint a záró jelenetben az apa és a fia. 

Nem nehéz felfedeznünk a film idézett részletében Kierkegaard 
hatását. De a látvány nagyobbat tartogat: János levelének titkok 
felhőjébe nyúló csúcsa villan elénk egy modern film drámai tető-
pontján. Úgy érzem, hogy a mai embernek Isten akkor nem lesz 
megfoghatatlan név és idejétmúlt eszme, ha valamiképpen meg 
tudjuk muta tn i : Isten valóságával találkozunk a szeretet valósá-
gában. Felismerhetően csak Jézus szeretetében, de valóságosan 
minden szeretetben! 

Még egy tanút kell idéznem, a huszadik századból. Azt a férfit , 
aki meggyőződésének vértanúja lett —, kivégezték Hitler alatt, a 
második világháború utolsó hónapjában, Németországban. Azt a 
teológust, aki éppen ezzel az alapvető meglátásával forradalma-
sította a teológiai gondolkozást az utolsó húszegynéhány évben, 
s hatása beláthatatlanul hullámzik előre. Dietrich Bonhoejjert ma 
nem lehet kikerülni a teológiában. Felismeréseinek lényege éppen 
János levelét kapcsolja össze napjainkkal. 

„Micsoda az Isten? — írja szaggatott tanulmányvázlatában 1944 
augusztusában. — Elsősorban nem általános Isten-hit Isten min-
denhatóságában stb. Ez nem igazi Isten-megtapasztalás, hanem 
egy darab prolongált világ. Találkozás Jézus Krisztussal. [ . . . ] Jé-
zusnak a 'másokért való készenléte' a transzcendencia megtapasz-
talása. [ . . . . ] A hit: részvétel Jézusnak ebben a létében (emberré-
levése, kereszt, feltámadás). Viszonyunk Istenhez nem 'vallásos' 
viszonyulás egy elgondolhatóan legnagyobb, leghatalmasabb, leg-
jobb lényhez — ez nem igazi transzcendencia —, hanem a mi vi-
szonyunk Istenhez a 'másokért létezés' ú j élete, részvétel Jézus 
létében. Nem a végtelen, elérhetetlen feladatok, hanem a minden-
kori helyzetben elérhető felebarát jelenti a transzcendenst." 

Ne riassza vissza olvasóimat az idézet súlyos gondolati tartalma 
és ennek megfelelően nehéz nyelvezete, melyet még súlyosbít a 
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szaggatottság: ezek gondolatfoszlányok! Töprengjünk az idézet 
gondolatain, ki ne ejtsük kezünkből, lelkünkből, értsük meg: a 
keresztyén ember Istenhez való igazi viszonya — a szeretet, a má-
sokért váló létezés. A hit révén kapcsolódik bele a hivő ember — 
Bonhoeffer szavával szólva — Jézus létébe, akinek emberi életét 
egészen a haláláig a másokért való létezés jellemezte és töltötte 
meg. 

A másokért élés, az áldozatos, cselekvő, megbocsátó szeretet 
nem egyszerűen feltétele vagy következménye az Istennel való 
viszonyunknak, hanem maga az Istennel és Krisztussal való kö-
zösség eseménye. Igazán szeretni — ezt jelenti: Istennel lenni. 
Visszaérkeztünk Bonhoeffertől a János-levélhez. De nem azért, 
hogy e gondolat lenyűgöző erejénél, hatalmas szépségénél és ren-
díthetetlen igazságánál ámulva megálljunk. Azért, hogy belelép-
jünk vele az emberi életbe, mely körülvesz minket. Azért, hogy 
valóban szeressünk! 

* 

Mindazzal, amit elmondtunk, nem tesszük Istent immanens 
módon csupán erkölcsi motivációvá, etikai indítékaink összessé-
gévé, a szeretet vezérlő eszméjévé. Ö megmarad a Szentírásban 
kinyilatkoztatott személyes Istenünknek, aki kegyelmesen ú j lét-
tel ajándékozott meg a Krisztusba vetett hitben. Ez az ú j lét, az 
örök élet, egyszerre a jelen hitbeli valósága és a végső teljesség 
reménysége. Istennel való közösségünk a hitben személyes vi-
szony, mely az igehallgatás, úrvacsoravétel és imádság csatornáin 
át valósul meg az életünkben, és nem foszlik szét homályos ér-
zéssé, nem lesz puszta tudattá a szeretet és Isten kapcsolatáról. 
Nem feledkezhetünk meg Isten szeretetének céljáról sem, s ez — 
János szavával: „hogy éljünk". Éljük már a földön, s majd egy-
kor az örökkévalóságban, az örök életet, az Istennel való közösség-
ben, neki engedelmeskedve, embertársainknak szolgálva — „ál-
tala", Jézus Krisztus által, a Benne vetett hitben (4,9). 

A különleges feladatunk azonban most éppen az volt, hogy a 
levél olvasott szakaszának sajátos, rendkívüli mondanivalóját ra-
gadjuk meg az Isten és a szeretet legmélyebb összefüggéséről. 
Ezért szenteltük ennek a témának jegyzetünket: Isten — a szere-
tet mélyén. Istennel való közösségünk kiváltképpen való tartalma 
a másokért élő szeretet. Az igazi agapé-szeretetben az Isten jelen 
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van — valljuk János nyomán. S ha valaki mégis a hitet vagy a 
reménységet akarná előtérbe helyezni az Istenhez való viszony-
ban, gondoljon Pál szavára: a földi életen túlnövő és az örökké-
valóságba nyúló három valóság, a hit, a reménység és a szeretet 
közül „azonban legnagyobb a szeretet" (1 Κ 13,13). 

Két következmény 

4,17—21 

(17) Azzal jutott teljességre a szeretet nálunk, hogy bátor bi-
zalmunk van az ítélet napján; mert amint 6 van, mi is úgy va-
gyunk ebben a világban. Félelem nincs a szeretetben, (18) hanem 
a hiánytalan szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem büntetés-
sel jár, aki pedig fél, nem jutott el a szeretet teljességére. 

(19) Mi szeretünk, mert ő elsőként szeretett bennünket. (20) Ha 
valaki mondja: szeretem az Istent, de a testvérét gyűlöli, hazug; 
mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az Istent, akit nem 
lát, nem szeretheti. (21) És ez a parancsunk van tőle, hogy aki 
szereti az Istent, szeresse a testvérét is. 

Folytatódik az Istentől származó szeretetről, az agapéról elmél-
kedő gondolatsor. A levélíró az isteni szeretetnek két következ-
ményére mutat rá a hivő emberben (17—18. v. és 19—21. v.). 

(17) „Azzal jutott teljességre a szeretet nálunk, hogy bátor bi-
zalmunk van az ítélet napján". A „szeretet"-et itt ismét nem sza-
bad elhatároltan értelmeznünk. Nem az Isten irántunk való sze-
retetéről van csak szó, vagy a mi feléje, illetve, az emberek felé 
irányuló szeretetünkről. Mindhárom mozzanat benne van a já-
nosi agapé-szeretetben. Az isteni jellegű szeretetről szól a levél-
író, mely egy és ugyanazon valóság bármelyik viszonylatában. 
Az Istentől származó szeretetnek nincs fokozásra szüksége, de le-
het hiányos, nem teljes a keresztyén emberben. Ezért mondja a 
levélíró: az isteni szeretet teljességre jutása abban nyilvánul meg 
a hivő emberben, hogy nyugodt bizakodással tekint az eljövendő 
ítélet elé. A jelen idejű fogalmazás — „bátor bizalmunk van az 
ítélet napján" — kettős értelmet takar: az utolsó ítélet Bírójára 
nyugodtan tekinthetünk már most és majd akkor. A levélben sze-
repelt már hasonló gondolat: a Krisztussal való közösség ad bá-
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torságot, hogy bizakodva nézzünk az eljövő Krisztus ítéletére; 
nem fog elmarasztalni (2,28). 

Az „ítélet" görög szavában benne van a szétválasztás képzete. 
Az őskeresztyén hagyomány alapján a kettős ítélet gondolata rej-
lik itt a háttérben, kétféle végső sors vár a feltámadt holtakra. 
A levél e verse szerint a „szeretet" az alapja a keresztyén ember 
bátor bizakodásának az utolsó ítéletben: teljes nyugalommal bí-
zik a felmentésében, mert hiszi Istennek iránta való szeretetét, 
szereti az Istent és gyakorolja a szeretetet, szereti embertársait 
cselekvő módon. Bármennyire szokatlan is nekünk, a reformáció 
gondolkozásában nevelődött keresztyéneknek és teológusoknak, de 
ez a hármas szeretet (tehát nemcsak az Isten szeretete irántunk) 
adja a lehetőséget a levélíró szerint a bizakodásra a végső ítélet-
ben. A szerző hű a Mesterhez, aki az utolsó ítéletről mondott 
szavával az ítélet mértékéül a cselekvő szeretetet állította (Mt 
25,31—46). A levél írója nem tudja különválasztani a hitet és a 
cselekedetet, a kettő nála együtt jár. S nem tudja részeire bon-
tottan nézni a szeretetet sem, amelynek isteni valósága a keresz-
tyén ember életében a szeretet mindhárom irányú mozgását tar-
talmazza. Hiszen éppen a teljes, hiánytalan szeretetről van szó a 
versben! 

Több kutató vitatja, hogy János levelének ez a mondata mikép-
pen került bele a szövegbe. Hiszen a jellegzetes jánosi látás sze-
rint a Krisztus-hitben már végbement az ítélet (J 5,24), s a hivők 
átkerültek a „halálból", az Istentől való elszakadásból az örök 
életbe (1 J 3,14). Őskeresztyén eszkatológikus felfogást tartalmazó 
iratból dolgozta bele a szerző (Preisker)? Vagy a levélnek hagyo-
mányos gondolkozást képviselő átdolgozója szúrta be az „ítélet 
napján" hozzátételt, amely nélkül a mondat a keresztyén ember 
Isten előtt való jelenbeli bizakodó bátorságára vonatkozik (Bult-
mann)? Megállapíthatjuk, hogy a levél egyébként is át van szőve 
az őskeresztyén tanítás elemeivel, szerzője súlyt helyez a hagyo-
mány folytonosságára, így a mondat mai formájában a szerzői 
szándék irányába vág. Jogosan értelmezzük a hivő ember mai 
helyzetére, amint bűnei között a végső ítéletre tekint, s beleka-
paszkodik a szeretet hármas tényébe, mely az egyetlen isteni sze-
retet sodró folyamához tartozik az életében. 

„mert amint ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban": Krisz-
tusra utaló megállapítás, de csonka és kiegészítésre szorul. Van 
újszövetségi kézirat, amely így adja a szöveget: „amint ő feddhe-
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teilen és tiszta volt a világban, úgy leszünk mi is ebben a világ-
ban". A magyarázók általában a mondatot jelenlegi formájában 
is Krisztusra mint példaképre vonatkoztatják. Ekként: ahogyan 
Jézus most a mennyben Istennel közösségben van, úgy vagyunk 
mi is ebben a világban a szeretet segítségével közösségben Isten-
nel (Windisch). Más módon: a mennyei Krisztus megtartotta a 
földi Jézus vonásait erkölcsi vonatkozásban, ezért mondja az író, 
hogy ő példakép a világban folytatott életünkhöz (Schnacken-
burg). 

A szeretetről folytatódó gondolatmenetet megtöri egy pillanatra 
Krisztus példaképére utalás, akár a mennyei Krisztus Istennel 
való szeretet-kapcsolatára gondolunk, akár a názáreti Jézus fedd-
hetetlenségére. Jobban tesszük, ha nem próbáljuk kitalálni a cson-
ka gondolat hiányzó értelmét, mert csak tapogatózunk. Nem tud-
juk biztosan, mi volt a közbeszúrt megjegyzés célja és jelentése, s 
nem ismerjük beillesztésének okát sem. A következő mondat e ki-
térést átugorva folytatja az előző versnél abbahagyott gondolatot: 

„Félelem nincs a szeretetben". A félelem János levelében az 
Isten előtti ,,bátor bizalom" ellentéte. Ez is mutatja, hogy nem 
akármilyen félelemről van szó, hanem a mondat az Istentől, még-
pedig az ítélő Istentől való félelemre vonatkozik. A félelem össze-
egyeztethetetlen az Istentől kapott szeretettel. Az isteni, hármas 
szeretetben nincs helye az Istentől való félelemnek. Sőt gátolja, 
zavarja ezt a szeretetet, mindegyik irányban. Az Isten félelme 
nem szerepelhet erkölcsi motívumként az Isten szeretetének ru-
gója mellett. (Luther Kiskátéjában a tízparancsolat magyaráza-
tának esetről-esetre ismétlődő bevezetését — „Istent mindennél 
jobban fél jük és szeressük" — csak ebben a jánosi megvilágítás-
ban szabad olvasnunk: a „féljük" nem jelentheti az Istentől való 
félést, hanem nagyságának, dicsőségének tiszteletét.) A levélíró 
megállapítása nem lelki folyamatra céloz, hanem teológiai, tárgyi 
tétel: bizakodó bátorságunk Isten előtt az ő szeretete által kivál-
tott, mozgatott magatartás, amelyben még alárendelt, kisebb sze-
rep sem juthat az Istentől való félelemnek. A mondat a következő 
versben folytatódik: 

(18) „. . . hanem a hiánytalan szeretet kiűzi a félelmet". Ez már 
lélektani megvilágítás. Egy darabka a hit lélektanából (Windisch). 
A hivő ember lelkéből az isteni szeretet ereje kiküszöböli az Is-
tentől való félelmet, amennyiben ismeri a szeretet teljes valóságát. 
A „hiánytalan szeretet" szavakkal a levél visszakapcsol az előző 
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vers elejére, ahol ugyanabból a szógyökérből származó igével t a -
lálkoztunk (17. v.: „teljességre jutott"). A „hiánytalan" jelző nem 
szeretetünknek — akár Isten, akár ember iránt való — rendkí-
vüli fokozódását, forrósodását jelenti, hanem az isteni szeretet mi-
nőségét, befejezett és egész voltát (a görög melléknév jelentése: 
„teljes", „tökéletes", „befejezett"). A szerző nyilván ismeri a ke-
resztyén ember belső félelmeit Istentől. Éppen ezért hívja fel a 
figyelmet: az isteni szeretet, melyet kapott és gyakorol, annyira 
teljes, hogy egészen eloszlathatja lelkében a bűnmardosás és bűn-
bánat okozta félelmet az ítélő Istentől. A megrettent lelkiismeret 
vigasztalására tér vissza (lásd 3,19—20): az Istentől jövő szeretet 
hatalma haj t el szívünkről minden sötét felhőt, űz el minden fé -
lelmes árnyat. 

„... mert a félelem büntetéssel jár". A „jár" szóval próbáljuk 
fordítani a görög eredeti „bír" igéjét, amelynek itt kettős értelme 
van. Az egyik jelentése: a félelem büntetéssel számol — ez az el-
jövendő ítéletre vonatkozik. A másik: a félelem magában hordozza 
a büntetést — ez arra utal, hogy a félelem már most magában rej-
ti a büntetést, maga az Istentől való félelem a büntetés. Az utóbbi 
egészen belesimul a jánosi eszkatológiába: Isten ítélete már a je-
lenben végbemegy. Nem a kárhozat kínja a hitetlenség büntetése, 
hanem a Krisztustól, Isten közelségétől való távollét. A két je-
lentés között nem választhatunk, mindegyik átcseng a sorokon, 
és nincsenek is egymással ellentétben. A „büntetés" görög meg-
felelője ezen a helyen kívül csak egyetlen alkalommal szerepel az 

Újszövetségben: Jézus előbb említett beszédében az utolsó ítélet-
ről, ahol az „örök büntetés" megjelölésére szolgál (Mt 25,46). A le-
vél e szó használatával, valamint a megelőző versben az ítélet 
napjának említésével az örök büntetés gondolatát idézi. Megje-
lenik a háttérben a levélnek az a mondata is, amely a vádoló 
szívről szólt, s a keresztyén embert a jelenben eltöltő, Isten előtti 
félelmet rajzolta (3,19—20). Így a „félelem" ebben a versben egy-
aránt vonatkozik az utolsó ítéletre és magában a félelemben már 
most jelentkező büntetésre. 

„Aki pedig fél, nem jutott el a szeretet teljességére". Ebben 
összegezi nagyon gyakorlatiasan az író az utolsó két versben (17— 
18) kifejtett gondolatát az Istentől jövő szeretet és a félelem ösz-
szeférhetetlenségéről. Hiányos a szeretetben az a keresztyén em-
ber, aki fél Istentől a vétkei miatt. Nem tapasztalta meg igazán 
Isten szeretetét, nem szereti igazán Istent és a testvéreket. 
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(19) „Mi szeretünk, mert δ elsőként szeretett bennünket". Sze-
retetünk tárgyát nem jelöli meg. Számos kézirat ugyan kiegészíti 
a szöveget: „szeretjük az Istent" vagy — ugyancsak őrá vonat-
kozóan — „őt". A szeretetről folytatott mély jánosi meditálás in-
dokolatlanná tesz ilyen betoldást. A részeire nem bontott szeretet 
szerepel itt. De ha azt kérdezzük, hogy a hivő ember szeretetének 
Istenre vagy emberre irányulását hangsúlyozza-e inkább ez a 
megállapítás, csak egy válaszunk lehet: az utóbbit. Az egész ösz-
szefüggés és a következő versek világosan tanúsítják. Az említett 
kézirati betoldások nem ismerték fel a levélnek ezt a nyilvánvaló 
célzatát. 

Szeretetünk abból él, hogy Isten elsőként szeretett minket. A 
levélíró visszanyúl Isten szeretetének Jézus Krisztus küldetésében 
és halálában végrehajtott tettére (10. v.). Arra a történelmi, üdv-
történeti pontra, ahonnan minden emberre sugároz, árad meg-
történt eseményként az Isten szeretete. Ott fakadt fel a világban 
Isten szeretetének forrása. A keresztyén ember nem metafizikus 
meggondolásokból vezeti le Isten szeretetét, hanem a történeti Jé-
zus életéből, halálából. Ismét nyilvánvalóvá lesz ebből a mondat-
ból, hogy a szerzőnek a szeretetről szóló egész eszmefuttatása 
ízig-vérig teológiai következtetés: sarkköve, alapja az Istennek 
Krisztusban adott kinyilatkoztatása. Visszacseng az a gondolat is, 
hogy a szeretet nem ember műve, nem tőlünk indul, hanem Isten-
től jön. Elsőnek Isten szeretett! 

A szeretet forrásának e megmutatása a hivő keresztyén ember-
nek szól. A zsilip mögött hihetetlen energiák rejlenek, csak bele-
áradhassanak az életünkbe. Isten Krisztusban adott szeretetének 
hajtóerejével nagyon lehet szeretni embert és Istent. A levélíró és 
a hivő emberek vallomásaként, a keresztyén élettapasztalatra 
utal a mondat: azért vált ható tényezővé és él bennünk a szere-
tet, mert mélyen megtapasztaltuk Isten szeretetét, s a kapott sze-
retetet adjuk tovább az emberek iránt való szeretetben. Van 
olyan magyarázat, mely a „szeretünk" szó görög megfelelőjét fel-
szólításnak veszi, mert nyelvtanilag ez a jelentés is lehetséges. 
Az egész összefüggés amellett szól, hogy a levélíró kijelentő mó-
dot használ: tényként állapítja meg, hogy Isten megelőző szere-
tetét, Krisztusban megmutatott szeretetét megtapasztaló hivő em-
ber valóban szeret. 

(20) „Ha valaki mondja: szeretem az Istent, de a testvérét gyű-
löli, hazug". A mondat formai szempontból emlékeztet a levél ele-
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jén olvasható hasonló fordulatra: „Aki azt mondja: megismertem 
őt, de a parancsait nem tar t ja meg, hazug" (2,4). A gnosztikus ke-
resztyének önérzete húzódik meg mindegyik állítás mögött: a le-
vélben szereplő tévtanítók hivatkoztak az Isten megismerésére, 
sőt feltehetően az Isten iránti szeretet forróságára is a misztikus 
élményben. Velük szemben mondja a levélíró, hogy Istent nem 
szeretheti az, aki testvérét gyűlöli. Ezzel ú j ra az igazhivő, a he-
lyes Krisztus-hitben megmaradó keresztyének iránt tanúsított 
magatartásukra, a testvéri kötelék eltépésére céloz (lásd 2,9—11). 
A jellegzetes jánosi gondolkozást ismét megfigyelhetjük: szeretet 
és gyűlölet —, közbeeső fokozat nincs, mert Isten és a vele ellen-
tétes szféra határozza meg az életet. A szeretet Isten valóságához 
tartozik, Istenhez kapcsol. A gyűlölet a tőle távoli, idegen terület 
eleme. Ezért amikor „hazugnak" nevezi az író az Isten iránti sze-
retetére hivatkozó, de keresztyén testvérét gyűlölő hivőt, ezzel 
nemcsak arra az ellentmondásra világít rá, amiben az illető él, ha-
nem Isten igazi valóságának, szerető lényének tagadására is fi-
gyelmeztet (a „hazudni" fogalmat lásd 1,6-nál). 

„mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az Istent, akit nem 
lát, nem szeretheti". A könnyebbről a nehezebbre következtetés-
nek a késői-zsidó irodalomban is ismert eljárását használja a levél. 
Ha valaki nem képes emberek szeretetére, akik ott vannak mel-
lette az életben, hogyan lenne képes egy láthatatlan lény szere-
tetére?! (A „látni" ige alakja perfektum: a cselekmény nyomán a 
jelen állapot hangsúlyozása.) Ez a gondolat hétköznapi bölcsessé-
get tartalmaz, nem a levélíró szeretetről szóló elmélkedésének 
mélyéről ered, s nem fűzi belső kapocs a vers első felében olva-
sott jellegzetes jánosi gondolathoz. Isten láthatatlanságának motí-
vuma néhány verssel előbb más érvelésre szolgált: a láthatatlan 
Istennel csak az emberek szeretetén át lehetünk közösségben (12. 
v.). 

(2J) „És ez a parancsunk van tőle, hogy aki szereti az Istent, 
szeresse a testvérét is." A „tőle" Krisztusra értendő, mert a mon-
dat határozott utalás Jézus szavára. Az első három evangélium-
ban kö;.ölt „kettős parancsolat": „Szeresd az Urat, a te Istene-
d e t . . . szeresd fe lebará toda t . . . " (Mt 22,37—39). Belefonódik a 
mondatba János evangéliumának szava is „az ú j parancsról": 
„. . .szeressétek egymás t . . . " (13,34). így kerül Jánosnál Jézus 
mondásában a „felebarát" helyére a „testvér". Az őskeresztyén 
hagyomány jelentős darabjának átalakítása megfelel a jánosi 

219 



szemléletmódnak: Istennek Krisztusban megmutatott szeretete 
által Isten iránti szeretetre gyulladt hivő szereti testvérét. A töb-
bes szám első személyű fogalmazással a szerző saját személyében 
is hozzákapcsolódik a gyülekezeti hagyományhoz. Meg van arról 
győződve, hogy Jézus szavát helyesen értette, amikor a testvér-
szeretetet jelölte meg az Isten iránti szeretet szükséges bizonyíté-
kának és pecsétjének. 

Amikor János az Istentől jövő szeretet áramkörét felmutatja, 
Jézusnak az embertársakra vonatkozó szeretetparancsát a gyüle-
kezeten belül a testvérszeretetre alkalmazza: Isten szeretett min-
ket, ezért az ő szeretetét hittel megragadó keresztyének szeretik 
egymást. Ezzel az átformálással időszerűen hirdette Isten igéjét: 
saját kora keresztyénségének helyzetében, az isteni szeretetről k i -
fejtett jánosi teológia jegyében, tette a hangsúlyt a keresztyén 
testvérek szeretetére. János levelének mai megszólaltatásakor, a· 
jelenkor keresztyénségének Jézus szavát eredeti tág értelmében 
hirdetjük, a felebaráti szeretet legszélesebb látókörében. A hivő· 
„testvérre" vonatkozó jánosi szót mi a felebarátra alkalmazzuk, 
mert nem Jánoshoz vagyunk kötve, hanem Isten élő szavához,, 
mely a Szentírás egészéből szól hozzánk. 

4,17—21 magyarázatának összefoglalása 

Az Istentől jövő szeretetnek két következménye van a hivő em-
berben. Egyrészt nyugodtság támad lelkében az utolsó ítéletre· 
gondolva. Az isteni szeretet meglétéből az életünkben bátor biza-
kodás ébred az ítélő Isten iránt . Bizodalmunk arra is támaszko-
dik, hogy Krisztus példája segítség a hivő embernek. A szeretet 
ereje kiűzi a keresztyén ember lelkéből a félelmet Istennel szem-
ben. Ha fél a hivő ember Istentől, ez annak jele, hogy nem ta-
pasztalta meg igazán Isten szeretetét és nem szereti odaadóan; 
embertársait. Ilyenkor a szeretetben kell jobban megteljesed-
nünk. 

Az Istentől jövő szeretet másik következménye a mi szerete-
tünk. Istennek Jézus Krisztus megváltói művében adott, megelő-
ző szeretetét csak folytatja a mi szeretetünk — Isten és emberek 
iránt. De hogyan lenne képes valaki egy láthatatlan lény szere-
tetére, ha a közelében élő embereket nem tudja szeretni?! Jézus 
tanításából maradt ránk az Isten- és emberszeretet összetartozása-
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A hivő ember Isten iránt való szeretetéből következnie kell a ke-
resztyén testvérek iránt tanúsított szeretetnek. 

K I T E K I N T É S 

János és Luther 

János első levelének tanulmányozása során néhányszor felü-
gyeltünk Luther magyarázatára. Ha ezeket a kis töredékeket vé-
giggondoljuk, hozzávéve amit Luther a most olvasott szakaszról 
tanított, szemléltető képet kapunk arról, hogyan próbálta a re-
formátor megérteni Jánost. János írásait is Pál apostol középponti 
tanítása, a hit által való megigazulás fényénél nézte. Ennek kö-
vetkeztében helytálló szentírási igazságot olvasott ki János sorai-
ból, de nem mindig azt, amit János mondanivalója éppen tartal-
maz. 

Megfigyeltük ezt azon a levélbeli helyen, ahol János arról írt, 
hogy a keresztyén ember nem vétkezik (3,4—10). Luther a le-
vélnek ezt a megállapítását a bűnbocsánattal magyarázta: ami-
kor Krisztussal együtt vagyunk, nincs bűnünk, mert érvényes 
reánk az általa szerzett bocsánat. Keresztyén hitünknek és éle-
tünknek legboldogítóbb igazsága ez, de János abban a szakasz-
ban másra figyelmeztet: a hivő embernek a bűn elleni harcára. 

Ellenkező esetre is van példa, mégis ugyanazt árulja el. A ke-
resztyén ember állandó bűnbocsánatra szorul: ezzel a reformá-
tori felismeréssel János első levelében találkozunk először az Űj-
szövetségben (1,8—10). „Ne gondolja senki — írja Luther —, hogy 
amíg itt élünk, valaha is annyira vihetjük, hogy nem lesz szük-
ségünk a bűnök bocsánatára. Röviden: ha Isten szüntelenül meg 
nem bocsát, elvesztünk". Másutt ezt í r ja : „egyszerre vagyok bű-
nös és igaz"; s ez az „egyszerre" meghatározza a hivő ember éle-
tét haláláig. Kálvin hasonlóképpen tanít a bűnről a keresztyén 
ember életében. Pálnál ezt így nem találjuk. Luther mégis Páltól 
tanulta, mert az apostolnak a Római Levélben a Krisztus nélküli 
ember belső helyzetéről írt rajzát (7,14—25) a reformátor a ke-
resztyén emberben levő kettősségre értette, s a hivő ember val-
lomásaként olvasta: „nem a jót teszem, amit akarok, hanem a 
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rosszat cselekszem, amit nem akarok" (R 7,19). Ebből Luther szá-
mára az Isten kegyelmére való naponkénti rászorultságunk, büsz-
keségünk összetörése és a bűntől való szabadulás vágya követ-
kezett, amely szabadulást teljesen csak a halál hoz el. Luthernak 
mélységesen igaza volt a hivő ember maradandó bűnösségében, 
noha hittapasztalatát Pál szavainak bizonyos átértelmezése kí-
sérte. Lám, még ahol János mondataival cseng össze egészen meg-
ragadó módon Luther tanítása, ott is saját meggyőződése szerint 
elsősorban Pálra figyelt. 

A reformátornak János levele megértéséért folytatott tusako-
dását tanulságosan mutat ja , hogyan változott magyarázata a most 
olvasott szakasz egyik verséről élete folyamán: „azzal jutott tel-
jességre a szeretet nálunk, hogy bátor bizalmunk van az ítélet 
napján" (4,17). A levélről tartott írásmagyarázó előadásaiban 
1527-ben ezt a mondatot úgy értelmezte, hogy Isten szeretetének 
bizonyossága ad bizodalmat a hívőnek az ítélet napjára. 1532-ben 
a versben szereplő „szeretet" szavát már nem Isten irántunk való 
szeretetére, hanem a keresztyén ember szeretetére értette. Ezzel 
János szövegébe való belemélyedésről tett tanúságot, noha addig 
a felismerésig nem juthatott el, hogy Jánosnál a „szeretet" egyet-
len folyam: Isten irántunk való szeretete, a mi szeretetünk ő irán-
ta és az emberek iránt nem választható szét. A Szentírás szava 
előtt való meghajlása azonban nehéz kérdést adott eléje: hát a 
hit mellett még valami más is, az emberek iránt gyakorolt szere-
tet adja meg az üdvbizonyosságunk alapját? Ezt nem tudta ösz-
szeegyeztetni Isten kegyelmének és a hitnek egyedüli szerepével 
a bűnbocsánatban, az üdvösségben, ahogyan azt Pál hirdette. Töp-
rengésében arra a megoldásra jutott a vers magyarázataként, 
hogy a hit győzi le az ítélő Istentől való félelmet, jó cselekedete-
ink és a szeretetünk tudata pedig afelől nyugtat meg, hogy nem 
kell félnünk felebarátaink és a sátán vádjaitól az utolsó ítéletkor. 
Luthernak ez a különbségtétele kétfaj ta bátor bizalom között az 
ítéletben (Isten i ránt és az emberek, a sátán vádaskodásával szem-
ben) a vers szövegétől idegen. Luther e magyarázatában Pálra 
támaszkodik és hivatkozik (1 Κ 4,4. 2 Κ 1,12). 

Később el is hagyta Luther a vers magyarázatában a kettős bi-
zodalom gondolatát, s a szövegnek megfelelően egyedül az Isten 
előtt való nyugodt megállásra utalt. Az Isten iránt való bátor bi-
zalmunkba így kapcsolta be a szeretetet: a szeretet az igazi hit 
ismertetőjele, tehát üdvbizonyosságunkhoz szükség van a szerete-
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tünk tudatára, máskülönben nem lehetünk bizonyosak hitünkről. 
Ezzel gondolatmenete megőrizte az „egyedül kegyelemből, hit ál-
tal való megigazulás" tanítását, mert nem a szeretetre építi a 
hivő ember bizodalmát az ítéletben, hanem Isten irgalmára, me-
lyet a hit által ragadunk meg, és a szeretet gyakorlása éppen en-
nek a hitnek valódiságáról győzi meg a hivőt. „A szeretet a hit 
bizonyítéka, és azt műveli, hogy bizodalmunk legyen, és Isten ir-
galmáról bizonyosak legyünk" — mondja a versről 1543-ban. 
Utolsó igehirdetése erről az igéről 1545. június 7-én hangzott el. 
Így magyarázza, amint a fennmaradt hallgatói feljegyzésből kive-
hető: az utolsó ítéletben bizodalmunkat az Istenre és a felebarátra 
tekintve a szeretetem adja meg, mert erről tudom meg, hogy hi-
tem nem üres, valótlan. Ezzel Luther közelébe jutott János sza-
vainak, s hogy még mindig csak a „hit" bekapcsolásával tudja 
megérteni ezt a verset, amelyben pedig a hitről nincs szó, s a sze-
retetet csupán mint a hit jelét szemléli —, azért van, mert Pál 
gondolataival közelít Jánoshoz. Nem tudja elképzelni, hogy ami-
kor János beszél a szeretetről mint az ítéletkor bennünket el-
töltő bizakodás alapjáról, az nem szorítható bele Pál gondolkozási 
sémájába, a hit és cselekedetek problematikájába. Az igazi szere-
tet János számára Istentől jövő, isteni valóság, s egyik következ-
ménye éppen az ítélettől való félelem kiűzése. A jánosi szeretet 
nem a hit bizonyítéka, hanem azonos vele, mer t a hit és a sze-
retet egyaránt az Istent hordozza, az Istennel való mély közössé-
get tartalmazza. 

Mély megilletődéssel állunk meg Luther előtt: a Szentírás az ő 
számára élete végéig nyitott könyv maradt, amelynek megérté-
séért szüntelenül fáradozott. Kész volt félretenni saját előző ma-
gyarázatát és ú ja t keresni, ha úgy látta, hogy nem találta meg 
az íráshely igazi értelmét. Küzdött a Szentírás szavával, még ha 
az olvasott mondat első pillanatra nem fért is össze Isten igéjének 
megismert világosságával, és nem nyugodott, míg választ nem 
kapott. Bárcsak tudnánk mi is életünk végéig a Szentírásnak ilyen 
alázatos, kutató olvasói lenni! 

Amit Luther János-magyarázataiban megfigyeltünk, abból most 
már világosabban érthetjük, miért kell a reformáció egyházainak 
vállalni a továbbvivő feladatot: a reformátorok páli igehirdeté-
sétől soha el nem szakadva, s mégis Jánoshoz János szemével, 
gondolkozásával közeledni, az ő mondanivalóját külön megérteni. 
Azt keresni és megtalálni, amit János üzen a mai kor keresztyén-
ségének. 
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Jézus a Krisztus 

5,1—12 

(1) Mindenki az Istentől származik, aki hiszi, hogy Jézus a 
krisztus, és mindenki, aki szereti nemzőjét, szereti a tőle szár-
mazottat is. (2) Arról ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten 
gyermekeit, ha az Istent szeretjük, és a parancsait megtesszük. 
(3) Mert ez az Isten iránti szeretet, hogy a parancsait megtart-
juk; és a parancsai nem nehezek. (4) Mert minden, ami az Isten-
től származik, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőz-
te a világot, a hitünk. (5) Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, 
aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? (6) Ez az, aki jött víz és vér 
által, Jézus Krisztus; nem csupán a vízzel, hanem a vízzel és a 
vérrel; és a Lélek az, amely tanúságot tesz, mert a Lélek az 
igazság. (7) Mert három tanúságot tevő van: (8) a Lélek, a víz 
és a vér, s (ez) a három egy. (9) Ha az emberek tanúságtételét 
elfogadjuk, az Isten tanúságtétele nagyobb; mert ez az Isten ta-
núságtétele, hogy tanúságot tett a Fiáról. (10) Aki hisz az Isten 
Fiában, az Isten tanúságtétele benne magában van. Aki nem 
hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt a tanúságté-
telben, amellyel tanúságot tett az Isten a Fiáról. (11) £ s ez a 
tanúságtétel, hogy örök életet ajándékozott az Isten nekünk, és 
ez az élet a Fiában van. (12) Akiben a Fiú, abban az élet; akiben 
nincs az Isten Fia, az élet sincs meg benne. 

A szakasz összefoglalása szinte az egész levélnek. A szerző nem 
tud úgy ismételni, hogy tovább ne lépne vagy mélyebbre ne ha-
tolna. Itt is ez történik. Megfigyelhetjük előbbi gondolatok visz-
szatérését, a levél vonalvezetésének köröző mozdulatát és a kap-
csolódó ú j mondanivalót — tömör, hitvallásszerűen fogalmazott 
mondatokban. Olyan záróakkord, melyben az előző motívumok 
megszólalnak, s ú j variáció is belecsendül a hatalmas erővel zúgó 
befejezésbe. 

(1) „Mindenki az Istentől származik, aki hiszi, hogy Jézus a 
krisztus". A „származik" szó görög megfelelője — amint már 
szóltunk róla — a „nemzeni", „szülni" kettős jelentéssel rendel-
kezik. A levél a „nemzeni" értelmében használja, de nem annak 
sajátos jelentésében, hanem általánosabb tar ta lmában: az ige az 

224 



eredet, a származás valóságos megjelölésére szolgál (lásd részle-
tesebben 2,29-nél). Az Istentől való származás a keresztyén ember 
ú j létére utal, melyet Isten a Krisztusról szóló igehirdetésben, a 
keresztségben, a Szentlélek ajándékozásával adott. János evangé-
liuma az esemény megjelölésére ugyanazt a szót „felülről szület-
ni", „Lélektől születni" szókapcsolatokban használja, ami megfe-
lel a levélben az „Istentől származás" jelentéstartalmának. Pál „ú j 
teremtménynek" nevezi a hivő ember ú j egzisztenciáját (2 Κ 
5,17—18). 

A mondat azt jelenti, hogy az Istentől nyert ú j lét ismertetőjele 
a Jézusról szóló hittétel elfogadása: „Jézus a krisztus". A „krisz-
tus" szó itt nem tulajdonnév, ahogy a levél egyébként használja, 
hanem a messiás görög megnevezése, akit az Ószövetség népe vá r 
(J 1,41; 4,25). A levélben azonban nem hagyományos jelentésben 
szerepel, hanem azonos képzettartalmat hordoz, mint az „Isten 
Fia" (lásd 2,22-nél). Ezért itt is váltakozva használja a szerző 
ugyanannak a hittételnek elmondására (1. 5. ν.) A Jézus Krisz-
tusba vetett hit helyére azért kerül a róla szóló tan, mert a há t -
térben a tévtanítókkal folyó küzdelem húzódik. Ezt azonban nem 
lehet úgy magyaráznunk, mintha a tan elfogadása a levélben 
elnyomná a személyes hitet. Néhány mondattal arrébb már a 
kettő egybeforr: „aki hisz az Isten F i á b a n . . . " (10. v.). 

„és mindenki, aki szereti nemzőjét, szereti a tőle származottat 
is". A mondat elárul ja: a Krisztus-hitre mint az Istentől szár-
mazás ismerte tő jelére azért tért vissza a levélíró, hogy hozzákap-
csolhassa a szeretetre buzdító figyelmeztetést. Az emberi élet ter-
mészetes jelensége, az édesapa és a testvérek iránti szeretet, szol-
gál mintának. Mint olyan sokszor Jánosnál és az Újszövetségben, 
a kép nem csupán hasonlat, hanem valóságot fejez ki képies 
nyelven. A keresztyén ember Istentől kapta létét (az eredeti szö-
veg pontosan így hangzik: „ . . . szere t i azt, aki őt nemzette"). Az 
Isten iránti gyermeki szeretetből következik azoknak az embe-
reknek szeretete, akik ugyanúgy valóságosan gyermekei Istennek 
a hitben. Átsugárzik a mondaton az Isten atyai szeretetének bizo-
nyossága, mely már szerepelt a levélben, éppen valóságos Isten-
gyermeki mivoltunkkal kapcsolatban (3,1). A keresztyén ember 
TÍj létének és a szeretetnek kapcsolatát Péter első levele hasonló 
módon ragadja meg (1 Ρ 1,22—23). 
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Ebbe a versbe bele van sűrítve az egész megelőző fejezet (4.): 
Jézus isteni küldetéséről vallott meggyőződés és a testvérszeretet-
re biztatás. Ez a kettő pedig hozzákapcsolódik a levél még előbbi 
fejezetének (3.) alapgondolatához, Isten-gyermekségünk valósá-
gához. 

(2) „Arról ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, 
ha az Istent szeretjük, és a parancsait megtesszük". Kétséges, 
hogy az „arról" visszafelé az előző versre, vagy előre mutat-e a 
mondatra. A kétféle szóhasználat a levélben váltakozik. Ennek 
megfelelően két értelme lehet a mondatnak. Ha az előző verset 
folytatja: az Isten iránti szeretet ismertetőjele az Isten gyerme-
kei iránt tanúsított szeretet. Ebben az esetben felcserélt szórend-
del értelmileg így hangzanék a vers: „Erről ismerjük meg: ha 
szeretjük az Istent, szeretjük az Isten gyermekeit, és parancsait 
megtesszük" (Schnackenburg). Ez az értelmezés belesimul ugyan 
a levél eddigi érvelésébe (4,21), viszont a vers szövege annyira 
egybehangzóan nem így szól a kéziratokban, hogy nincs jogunk 
átalakításához. Marad tehát — bármennyire különösnek tűnik is 
— a szó szerinti jelentés (az „arról" előremutató értelemben sze-
repel) : az ellenőrizhetetlen Isten iránti szeretet lesz az eddig ép-
pen megtapasztalhatóságáért dicsért testvérszeretet ismertetője-
lévé. A szerző ezzel a megfordítással nyilván más oldalról is meg 
akarta mutatni : Isten-szeretet, test vér szer etet, Isten parancsainak 
cselekvése teljesen egybefonódik, egyik a másiknak lesz mutató-
jává, mert vagy megvan egyszerre mind a három, vagy egyiket 
sem lehet megtalálni a keresztyénnek nevezett embernél. Ε ma-
gyarázatunk helyességét alátámasztja a következő vers is. 

(3) „Mert ez az Isten iránti szeretet, hogy a parancsait megtart-
juk". Isten akaratának cselekvése itt m á r nem csupán a keresz-
tyén emberben működő agapé-szeretet ismertetőjele (mint 2,3—5-
ben), nem is csak az Isten iránt való szeretetünk mutatója (mint 
a megelőző versben: 5,2b.), hanem ez a cselekvés maga az Isten 
iránt tanúsított szeretet. A levél ismét rámutat, hogy az Isten-
szeretet nem forró belső élmény, mint amilyen a gnosztikusoknál 
is ismert volt, nem egyszerűen érzelem, amire később a középkor 
Krisztus-misztikája hajlott, hanem — tett, Istennek engedelmes-
kedés. A kör bezárult: mivel az Isten parancsai közül a legfonto-
sabb, valamennyit átfogó, sőt mindegyik lényeget alkotó a szere-
tet parancsa, azért az Isten iránt való szeretetünk azonos az egy-
más i ránt tanúsított szeretettel. 
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„és a parancsai nem nehezek". Ε megjegyzéshez a kiindulópon-
tot az előző megállapítás adta. A levélíró meg akarja nyugtatni 
olvasóit, hogy parancsaival nem lehetetlent kíván az Isten. János 
egészen más oldalról nézi Isten követelő akaratát, mint Pál apos-
tol. Jánosnál hiányzik Pál vívódó kérdése: lehet-e Isten törvé-
nyét teljesíteni? A levélben Isten egyetlen „parancsa": a Krisz-
tus-hit és egymás szeretete (3,23). Hinni és szeretni — ez azonos 
az Istentől nyert ú j léttel. Nem megy ugyan magától egyik sem, 
mert a hit és szeretet feladat is, de János szerint az Istentől szár-
mazó ú j életben mégis valóság mindkettő. Isten „parancsait" (töb-
bes szám) közelebbről nem részletezi. Nyilvánvaló, hogy a szerző 
nem — mint a késői-zsidó rabbinista irodalom — a könnyebben 
és nehezebben teljesíthető parancsolatok között tesz különbséget 
a megállapításával, mert éppen azt hangsúlyozza, hogy Istennek 
valamennyi parancsa nem nehéz. Itt is, mint a levélben másutt, a 
„parancsok" szó értelme általánosságban hangzik (lásd 2,3-nál): 
velük a levélíró Istennek a keresztyén ember életére vonatkozó 
erkölcsi akaratát jelöli meg, melynek legfőbb tartalma a szeretet. 

A mondatnak nyilván lelkipásztori célja van, ami különben az 
egész levelet áthatja: biztatni akar a keresztyén élet élésére. Ilyen 
bátorítással már előbb is találkoztunk, amikor az olvasók keresz-
tyén állapotának tényeit sorolta fel biztatásul (2,12—14). Most is 
rátér hasonlóra, a következő mondatban, hitük győzelmes erejé-
nek hangsúlyozásával (4. v.). Viszont ebben a versben Isten aka-
ratának teljesíthető voltával biztat a keresztyén életre. 

Feltehetően ószövetségi gondolat hatása alatt formálódott a le-
vélíró megállapítása (5 Móz 30,11—14). Ezt az ószövetségi rész-
letet az elgörögösödött zsidóság gyakran felhasználta. János mon-
datát csak az egész levél összefüggésében szabad értelmeznünk: 
az Istennel közösségben élő embernek nem nehezek az Isten pa-
rancsai. Az Isten szeretetét megtapasztalt és továbbadó, az Istent 
szerető hivő ember esetére érvényes a megállapítás. Így teljes 
összhangban van a prófétai ígéretekkel (Jer 31,33) és Jézusnak 
a gyülekezeti hagyományban megszólaló szavával: „Az én igám 
jó és az én terhem elhordozható" (Mt 11,30). A levélírónak báto-
rító megjegyzése nincs ellentétben a keresztyén ember meg nem 
szűnő bűntudatával (1,8—10). A hivő ember készségéről van szó, 
mellyel fogadja Isten útmutató akaratát, meglátva benne Isten 
szerető szándékát. Ö a parancsaival is áldást ad. Ez a szemlélet-
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mód folytatódik, ú jul meg Luther Márton Kiskátéjában. Luther 
a tízparancsolat magyarázatában mindenütt továbbvezet a puszta 
tilalomnál, és megmutatja a parancsolatokban Isten feltáruló ado-
mányait, melyekkel hálásan élhetünk. 

(4) „Mert minden, ami az Istentől származik, legyőzi a világot". 
Az „ami" görög megfelelője semleges nemű, mert a vers második 
fele a hitről szól, melyet a keresztyén ember Istentől kapott ú j 
létével nyert. Noha így a használt vonatkozó névmás nem sze-
mélyre, hanem dologra utal, a mondat értelmileg személyekre vo-
natkozik: a hivő emberekre, akiknek Istentől teremtett új lénye 
a győzelem ígéretét kapta. A megállapítás Isten parancsainak az 
előző versben említett teljesíthető voltával van kapcsolatban. 
Azok ugyan nem nehezek — mondta előbb biztatóan a levélíró —, 
de most megvilágítja a másik oldalt: Isten akaratának betöltése 
nem sikerülhet a hivő embernek harc, küzdelem nélkül, mert. 
vonzza a „világ". A levélből ismételten kitűnt, hogy a „világ" 
János számára főként az embervilágot jelenti, de a hangsúly an-
nak belső mivoltán van. A „világ" a levélíró szótárában olykor 
egyszerűen az Istentől való távollét, az istenellenes lét megjelölé-
sévé válik. A „világ legyőzése" nem az Istentől távoli embervilág 
meghódítására céloz. A keresztyén embert fenyegeti az Istentől 
való elszakadás veszélye és bűnök elkövetése. Éppen Isten akara-
tának cselekvése, a szeretet megvalósítása közben lesz ez nyi l -
vánvaló —, így kapcsolódik ez a mondat az előző versekhez. Ű j r a 
meggyőződhetünk arról, hogy a szerző az Istentől való származás-
sal nem tulajdonít a hivő keresztyénnek isteni, bűntelen termé-
szetet. 

Az Istentől ú j létet nyert keresztyén ember győz azon az erőn, 
mely az igazi Krisztus-hittől való elfordulásra, Isten erkölcsi aka-
ratának semmibevevésére, a szeretet parancsának megtagadására 
akarja vonni. Ez az olvasott mondat jelentése a szakasz világos 
összefüggésében. A keresztyén embert végső soron belülről fe-
nyegető „világ" legyőzése tehát Krisztus-hitének és szeretetének 
megőrzését jelenti. Már ebből is nyilvánvaló, hogy a háttérben 
itt is a keresztyén tévtanítókkal folyó küzdelem jelentkezik. Azok 
akarják a gyülekezet tagjait téves tanaikkal helytelen Krisztus-
hitre, felelőtlen életre és az igazhivő keresztyének gyűlöletére in-
dítani. Bennük jelenik meg a levélíró számára a „világ". János a 
közvetlen látóhatárt figyeli, s a gyülekezetnek a gnosztikus tév-
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tanítóktól megkísértett helyzetében szólaltatja meg szavait. Ezt 
az értelmezést alátámasztja az egybevetés a megelőző fejezet kez-
dő szakaszával (vö. 4,4-et 5,4—5-tel). A levélíró fogalmazása az 
egyes hivő életébe helyezi a győzelmet (1. v : „mindenki, aki" ; 
4. v.: „minden, ami"; 5. v.: „ki az, aki"). Mindez kétségtelenné 
teszi, hogy a szöveg eredeti jelentése nem vonatkoztatható az egy-
ház világmissziójára. A győzelem személyes téren jelentkezik, a 
keresztyének hithűségében, erkölcsi életfolytatásában, szereteté-
ben és a tévtanítókkal szemben való megállásban. Ε két front szo-
rosan összefügg, mert éppen a gyülekezetet fenyegető tévtanítók 
veszélyeztették az egyes keresztyének hitét és etikai magatartását. 

János belehelyezi a „győzni" eszkatológikus fogalmát a keresz-
tyén ember jelenébe, sőt nem elégedik meg a jelen idejű fogalma-
zással — „legyőzi" —, még bizonyosabbá akar tenni a győzelem-
ben, ezért megismétü múlt időben: 

„és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a hitünk". A „le-
győzte" szó igealakja (aorisztosz) a múlt adott pontjára utal, de 
lehetséges, hogy ebben az esetben egyenlő ér tékű a perfektum-
rnal, mely az egykor történt cselekmény mai eredményére teszi a 
hangsúlyt. Az előző nyelvtani esetben a mondat Jézus Krisztus 
győzelmére vonatkozik a „világ" meghatározó eleme, az Istentől 
való idegenség felett. Ez a győzelem a levél látóhatárán Jézus 
földi életében, különösen kereszthalálában összpontosul. Ez így 
azt jelentené: hitünk belekapaszkodik a döntő Krisztus-esemény-
be, melyben kiáradt ránk is Isten szeretete és megtörtént a bűn-
től való szabadulás (4,9—10). Krisztus keresztfai győzelme osz-
tályrészévé lesz a később élő keresztyéneknek. Hasonlót fejez ki, 
csak más árnyalattal, a másik nyelvtani lehetőség: ebben az eset-
ben a mondat az olvasók múltjában a hitrejutással bekövetkezett 
győzelemre, és annak a jelenbe is nyúló következményére vonat-
kozik. Győztesek, azaz Istenhez tartoznak. 

A levélíró nem fél attól, hogy félreérthetik fogalmazását: mint-
ha a keresztyén ember hite lenne erős, győzelmes, és nem az 
Isten, aki a hitet adta. Ez a gondolat távol van tőle. János evangé-
liumában és leveleiben a „hit" főnévi formában egyedül itt talál-
ható, másutt mindig a „hinni" igét használja. De éppen ezen a 
helyen telik meg hitfogalma új vonással: nemcsak Jézusról mint 
Isten küldöttéről, kinyilatkoztató járói vallott meggyőződést jelen-
ti (1. 5. v.), hanem Istennek bennünk dolgozó és minden más von-
zást legyőző erejét is. 
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A vers értelme tehát: a hi t által részesei lettünk Krisztus meg-
váltó győzelmének, és Istennek a Krisztus-hitben dolgozó ereje 
megőriz attól, hogy elveszítsük az Istennel való közösséget, elsza-
kadjunk tőle. így irányul a vers a gnosztikus keresztyén tévta-
nítás vonzásának elhárítására. Az írásmagyarázat eszközeivel nem 
igazolható, hogy a „világ legyőzésének" (4—5. v.) van olyan távo-
labbi értelme is, mely az emberiség végső megtérésének eszkato-
lógikus reménységét tartalmazná. Ez a kérdés nem jön elő ebben 
az összefüggésben. 

A Holt-tengeri Tekercsekben szereplő kumráni zsidó közösség 
szintén átélte a győzelem bizonyosságát, a várakozás feszültségé-
ben, de ott külső harcra készülődtek, az Isten ellenségeiként szá-
mon tartott embervilággal. A győzelmi hang Jánosnál is erőtelje-
sen jelentkezik, de ő nem az embervilággal folytatandó erőszakos 
küzdelemre gondol, hanem a hivők belső harcára a téves hit és 
könnyelmű életmód kísértésével. Az embervilágból János látóte-
rében e harc közben a keresztyén tévtanítók jelennek meg; velük 
szemben sem szerepel eszközként erőszak, hanem a vallástétel 
Krisztusról. 

Lehetséges, hogy a levélíró határozottan gördülő, veretes mon-
datát az antik pogány győzelmi mondások analógiájára képezte, 
szembeállítva azokkal. Szarapisz istenségről — akinek kultusza 
Egyiptomból terjedt el a hellénizmus korában — századunk ele-
jén előkerült emlékek sejtetik ezt (például ilyen mondás: Mindent 
legyőzöl, Szarapisz!). Ha így van, ez ismét jel arra nézve, hogyan 
használta fel az Újszövetség korának gondolatformáit a keresz-
tyén mondanivaló kifejezésére. 

(5) „Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jé-
zus az Isten Fia?" A hit győzelmes erejét az előző mondat nyo-
mán úgy ismétli, hogy hozzáteszi a hit tartalmát: „Jézus az Isten 
Fia". Nem szabad a későbbi századok egyházi vitáira gondolnunk 
Krisztus személyének isteni méltóságáról. Jézus Isten volta a já-
nosi Krisztus-kép elengedhetetlen vonása (J 1,1; 17,5; 20,28). De 
a levél folyamán az „Isten Fia"-megjelölésben nem ez a vonás 
tör elő, hanem a földön já r t Jézus isteni küldetésének, kinyilat-
koztató művének üdv jelentősége. A mondat egyúttal bevezetés a 
szakasz hátralevő részéhez, melyben a történeti Jézus megváltó 
műve és a megdicsőült Krisztusba vetett hit kapcsolódik össze 
elválaszthatatlanul (6—12. v.). 

A kérdőjeles állítással a szerző a helyes Krisztus-hit győzelmét 
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hirdeti meg az egyház életében. „A hivők és az egyház történetébe 
belevonja a levél Krisztus történetét, úgyhogy a gyülekezetről és 
az egyes hivő emberről mondja azt, ami eredetileg Krisztusra ér-
vényes." (Preisker). A levélíró az egyházon belül jelentkező tév-
tanítással szemben a Krisztusról vallott igaz hit, tiszta tan felül-
kerekedését jósolja. Merész jóslat volt ez abban a pillanatban, 
amikor nagyon is borotvaélen billegett a helyzet a szerző látókö-
rébe eső keresztyén területen. Valóban csak abból a meggyőző-
désből táplálkozhatott, hogy az igazi Krisztus-hitben nem emberi 
vélekedés, hanem Isten ereje dolgozik. Aligha lehetne szebb jeli-
gét írni Luther reformációja fölé, 450 esztendő távlatából, mint 
a most olvasott jánosi mondatot, annak a keresztyén tévtanítás el-
len irányuló élével. 

(6) „Ez az, aki jött víz és vér által, Jézus Krisztus". Jézus „jö-
vetele": az ő földi élete. Két sarkpontja János evangéliumában 
keresztsége és halála. Jézus megkeresztelkedésének János evangé-
liumában külön jelentősége is van: ekkor ismerte fel őt Keresz-
telő János és tett róla tanúságot (J 1,32—34). Jézus keresztségé-
vel kezdődött mindegyik evangélium szerint küldetésének telje-
sítése. A levél a „víz által" megjelöléssel Jézus megváltó mun-
kájának erre a kezdetére utal. A „vér által" a halálára céloz. A 
„vér" szemléletes, de már elvonttá lett fogalom Jézus halálának 
megjelölésére (1,7). Keresztsége és halála átfogja, s jelzi is Krisz-
tus földi megváltó munkáját . A két esemény egyúttal a most 
kezdődő gondolatmenet alapjául szolgál. 

„nem csupán a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel". A „víz" és 
„vér" szavak előtt a görögben az elöljáró változása feltehetően 
csak stílusbeli változatosságra törekvés az író részéről. A máso-
dik eseményt, Jézus halálát, nyomatékkal ellátó ismétlés pedig 
vitatkozás a tévtanítokkal. Ezek elismerték Jézus keresztségének 
jelentőségét, természetesen saját értelmezésük szerint, de nem 
vállalták a megváltó haláláról szóló hittételt. A levélben szereplő 
tévtanítók felfogását pontosan nem ismerjük. Állításuk hasonlít 
távolról a korabeli kisázsiai Kerinthosz tanítására, aki szerint Jé-
zusra a megkeresztelkedésekor galamb alakjában szállt a meny-
nyei Krisztus hatalma, de ez szenvedésekor elvált tőle, s már csak 
az ember-Jézus halt meg (lásd 4,2-nél). A levélből összeállítható 
vázlatos rajz csupán annyit mutat, hogy a szóban forgó tévtaní-
tók tagadták Jézus halálának üdvözítő jelentőségét. A mondat 
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velük szemben hangsúlyozza, hogy Krisztus halála megváltói 
munkájának elengedhetetlen része. 

De hogyan győződnek meg erről az olvasók? „és a Lélek az, 
amely tanúságot tesz". A Szentlélek tanúskodik arról, hogy mit 
jelent Jézus keresztsége és halála, s ezzel együtt egész megvál-
tó életműve. Nem olvasunk közelebbit a Lélek tanúságtételének 
módjáról. János evangéliuma révén azonban megvilágosodik, 
hogy a Szentléleknek ez a belső meggyőző, hitet ébresztő munkája 
a mindenkori Krisztus-hirdetők szaván át történik. A Szentlélek 
munkája nem mágikus, sem emberi történéstől független, hanem 
tanúságtevők kellenek hozzá. A Krisztus-prédikációban a Szent-
lélek dolgozik. Jézus szava János evangéliumában a Szentlélek és 
a tanítványok tanúságtételéről nem két különböző cselekvést je-
lent, hanem azonos eseményt (J 15,26—27). 

Azért teheti ezt a Lélek, „mert a Lélek az igazság". Az „igaz-
ság" (alétheia) Jánosnál az Isten önmagát feltáró valósága, irgal-
mas lényének kinyilatkoztatása. A Szentlélek fe l tár ja az isteni 
valóságot, nem az emberi lélek mélyén megszólaló titokzatos 
hangként, hanem az igehirdetésben. Ez a valóság pedig, ami Jé -
zus életében tör tént : szavaiban, tetteiben, sorsa eseményeiben 
Isten kinyilatkoztató és üdvözítő cselekedeteként végbement. 

A vers értelme: Jézus földi életének, különösen is halálának 
megváltó jelentőségéről a Szentlélek a Krisztus-hirdetők vallomá-
sában tanúskodik. Érdekes különben, s nagyon hozzásimul a tar-
talomhoz, hogy a mondat a korabeli prédikációk szokásos formu-
lájával kezdődik: „Ez az, a k i . . . " 

János sajátos kettős értelműségének megfelelően, csillámló szó-
használata alapján, számolhatunk azzal, hogy a vers „vízzel és 
vérrel" szavain halványan átcsillan a gyülekezeti keresztség és az 
úrvacsora, amire a levél a következő versekben tér rá. Ha szabad 
lélektani szempontból is kutatnunk az írásmű születését, a levél-
ben ismételten megfigyelt képzettársítás viszi itt is tovább a gon-
dolatmenetet. A „víz és vér" szavak, melyek itt elsősorban Jézus 
keresztségét és halálát jelölik, a levélíró számára nyomban transz-
paranssé lettek: áttetszik raj tuk a keresztyén keresztség és úr-
vacsora. Ez az átfénylő látvány indít ja el a következő gondolatot 
( 7 - 8 . v.). 

Nem lehet felderíteni, hogy a levél írásának rejtett lélektani 
és gondolati folyamatába mennyiben játszott bele János evangé-
liumának egy megjegyzése a Jézus haláláról beszámoló elbeszé-
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lésből. A keresztfán már holtan csüngő Jézus oldalából dárdaszú-
rásra „azonnal vér és víz jött ki" (J 19,34). Ε csodaszerű vonásnak 
(víz nem jön a halott test megsebzésekor) mélyebb értelme van, s 
feltehetően a mondat életre hívója is nyilván ez volt: a keresztség 
és az úrvacsora szentsége Jézus kereszthalálából fakad. A gondo-
lat és a szó összecsengése párhuzamot mutat az evangélium e 
megjegyzése és a levélben háromszor egymás után ismétlődő „víz-
és vér" között. (A párhuzamot nem erőtleníti, hogy a két szó 
sorrendje az evangéliumban fordított.) 

(7—8) „Mert három tanúságot tevő van: a Lélek, a víz és a vér". 
A gondolat azonos az előzővel, és mégis változik, mint ahogyan 
egy folyó tovahullámzik: ugyanaz a vízfodor, de más alakban. 
Az előző vers zárógondolata a Szentléleknek Krisztus történetét 
megvilágító tanúságtételét tartalmazta. Az ú j gondolat is ezzel 
kezdődik: elsőnek a Lélek tanúságtételét említi, de melléje lép 
még két másik tanú. A zsidó bíráskodási eljárás tűnik elénk. Az 
Ószövetség hangsúlyozza, hogy „két vagy három tanú szava" szük-
séges (5 Móz 17,6; 19,15). Ezt a „bizonyítási eljárást" János evan-
géliuma is használja. Jézus mondja a zsidóknak: „A ti törvénye-
tekben is meg van írva, hogy két embernek igaz a tanúságtétele. 
Én vagyok az, aki tanúságot teszek önmagamról, és tanúságot 
tesz rólam az Atya, aki elküldött engem" (J 8,17—18). 

Krisztus mellett három tanút vonultat fel a levélíró: a Szent-
lélek mellé odahélyezi azt a két tényezőt, mely már az előző 
versben is szerepelt: „víz és vér". Ez a két szó ott eseményt je-
lölt: Jézus megkeresztelkedését és halálát. Az igei alak világosan 
mutatta, hogy a múlt meghatározott pontján végbement történés-
ről volt szó. Itt azonban jelen idejű tevékenységet végez a „víz és 
a vér": tanúságot tesznek a Szentlélekkel együtt. Közben jelen-
tésváltozáson ment át a levélíró gondolatfűzésében a két szó. Már 
nem Jézus keresztségére és halálára utalnak, hanem a gyüleke-
zetben használt két szentségre: a keresztyén keresztségre és az 
úrvacsorára. Nem tar that juk váratlannak a két, jelzésként hasz-
nált szó reflektorának ezt a más irányba fordulását. Előbb már 
megfigyeltük, hogy az előző versben is kezdett átcsillanni a „víz 
és vér által" szókapcsolaton e képzetek aktuális gyülekezeti jelen-
tése: a gyülekezeti keresztség és az úrvacsora. Így nem csodálko-
zunk, hogy a levélíró az újabb gondolatát már ebbe a változott 
irányba viszi. „Mert" — kezdi, mintha magyarázná az előzőt, de 
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nem magyaráz, hanem a szavaknak, gondolatának ú j fordula-
tot ad. 

Ebben a két versben a Szentléleknek a gyülekezeti igehirdetés-
ben Krisztusról tanúskodó munkáját erősíti a keresztség és úrva-
csora hasonló szerepe. A három tanú vallomása megegyezik: „s 
(ez) a három egy". Az igehirdetés, a keresztség, az úrvacsora 
ugyanarról győz meg: Jézus Krisztus életében, halálában Isten 
szeretetének megváltó eseménye ment végbe (6. v.; 4,9.14). A má-
sodik és harmadik „tanúban" is az első tanú, a Szentlélek dolgo-
zik. Felesleges az a vita, vajon a Lélek tanúságtételén a levélíró 
a Szentlélek belső meggyőző erejét érti-e, vagy az igehirdetés ta-
núságtételét, mert ezt a szembeállítást a jánosi gondolatvilág nem 
ismeri. Sokkal erőteljesebben jelentkezik Jánosnál a realizmus, 
hogysem megtűrne ilyesfajta szétválasztást: az igehirdetés külső 
dolog, a Szentlélek tanúságtétele lelki tény. Nyilvánvaló, hogy a 
Szentlélek tanúságtételében itt a belső, hi tre vivő, rejtett mun-
kálkodásáról van szó, de ez a működés a Krisztus-hirdetésben, sőt 
a keresztségben és az úrvacsorában történik. 

Bár János evangéliumából nyilvánvaló a gyülekezeti igehirde-
tés és a Szentlélek tanúságtételének egybefonódása (lásd 6. vers 
magyarázatát fentebb), mégsem állhatunk itt meg. A jánosi gon-
dolkozás többféle jelentésben csillámló szavai, képzetei, vagy 
amint egyik kutató szemléletesen meghatározta: „lebegő fogal-
mai" (Strathmann), ellene állnak a szöveg racionalizálásának. Já -
nosnak egy-egy szava, mondata néha olyan mélységet takar, 
melyben több különböző gondolat is hullámzik. A szavak ilyenkor 
jellé válnak, nem egy, hanem több utalásuk, jelzésük van. Ε sej-
telmes fényű további jelentések lehetőségei közül szeretnék egyet 
idevetíteni. 

A „Lélek, víz és vér" három misztérium megjelölése (Windisch): 
a Szentlélek vétele, a keresztség és az úrvacsora. A Szentlélek el-
nyerését a levél az olvasók múltjának meghatározott pontjára, 
keresztyénségük kezdetére teszi, összefüggésben a Krisztusról ka-
pott tanítással és keresztségükkel. A Szentlélek vétele ebben a 
személyes értelemben sem válik el az igehirdetéstől, de ebben a 
jelentésben a Szentléleknek a hivő emberben való maradására 
külön hangsúly esik (2,20.27). A Szentlélek vételének jele a helyes 
Krisztus-hit, a Krisztusról szóló vallástétel, a testvérszeretet (3,24; 
4,2.13). A most olvasott versben tehát a Lélekről mint a hivő ke-
resztyén maradandó „birtokáról", Istentől kapott tartós ajándé-
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káról is szó van. A Szentléleknek a hivő emberben maradása és 
munkálkodása ezek szerint nincs szüntelenül formálisan az ige-
hirdetéshez kötve. Nem kétséges, hogy a levél egész gondolatvi-
lágát tekintve ez a jelentésárnyalat is ott rezeg a „Lélek" megje-
lölésben: a Szentléleknek a hivő emberben folytatódó kinyilat-
koztatása, mely azonban nem szakad el Krisztus történetétől, sem 
a gyülekezeti igehirdetéstől (J 14, 25—26. 1 J 2,27). A bennünk 
lakozó Szentléleknek erre a titokzatos tevékenységére is figyel-
meztet a Léleknek tanú szerepe. 

Megemlítek egy érdekes kísérletet a „Lélek, víz, vér" szavak 
magyarázatára. Eltérően a több egyházi területen használt ún. 
nyugati keresztelési szertartástól, a szír keresztelési rend — egé-
szen a VI. századig — olyan sorrendet mutat, mely egybevág Já-
nos levelének felsorolásával: a Szentlélek közlése (olajjal való 
megkenés formájában), keresztelés, úrvacsora vétel. Ennek alap-
ján az egyik kutató (W. Nauck), arra következtet, hogy János első 
levele ezen a helyen a kialakuló szír keresztelési menetet követi, 
s a „Lélek, víz, vér" szavakkal a szír keresztelési szertartásnak 
említett három mozzanatára céloz. Ε keresztelési rend hagyomá-
nya ugyan visszaér az első századig, mégis annak tükröződése a 
levél szövegében kellően meg nem alapozott feltevés, melyet nem 
tarthatunk valószínűnek. 

összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a két vers (7—8.) a Szent-
lélek Krisztusról való tanúságtételéről szól az igehirdetésben („Lé-
lek"), a keresztségben („víz"), az úrvacsorában („vér"). De benne 
lüktet a sorokban a Szentlélek vételének és belső bizonyságtételé-
nek misztériuma is. Sőt a „víz és vér" utalhat a keresztség és úr-
vacsora szimbólumára János evangéliumának passiótörténetében 
(lásd 6. vers magyarázatának végén); ebben az esetben a kereszt-
séget és az úrvacsorát úgy tekinti, mint Krisztus halála örök éle-
tet adó forrásának folytatását. A jánosi szöveg hallatlanul gazdag 
tükröződésekben. 

A 7—8. versbe jóval később betoldás került. Vitathatatlan, hogy 
a bővítés nem tartozik az eredeti szöveghez. A bővített szöveget 
itt közlöm, zárójelbe téve dőlt betűsen a későbbi betoldást: „Mert 
három tanúságot tevő van (a mennyben, az Atya, az Ige és a 
Szentlélek; és ez a három egy. És három tanúságot tevő van a 
földön), a Lélek, a víz és a vér. És ez a három egy." 

A bővített szövegrész legkorábban a harmadik században ke-
letkezhetett; először a negyedik század végén találkozunk vele. 
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A régi görög kéziratokból hiányzik, a görög egyházatyák és a ke-
leti fordítások sem ismerik. Késői latin nyelvű kéziratokban jele-
nik meg először. A hivatalos római katolikus fordításban, a Vul-
gatában 800 körül találjuk. Feltehetően magyarázó jegyzetként 
írták kezdetben a szöveg mellé, majd belekerült a szövegbe. Eras-
mus felvette újszövetségének 1522,-i kiadásába, innen került 
Luther halála után a német bibüafordításba (1581). A legújabb 
magyar fordítások csak jegyzetben vagy zárójelben közlik a két-
ségtelenül nem eredeti bővítést. Bár a római katolikus egyház 
pápai döntés következtében hivatalosan ragaszkodik hozzá, a leg-
több mai katolikus tudós sem fogadja el eredetinek. TJjabb kato-
likus fordítások zárójelbe teszik, s jegyzetben közlik, hogy ez a 
szövegrész, az ún. Comma Joanneum nincs benne az eredeti gö-
rög szövegben. 

A betoldott részlet keletkezését a Szentháromság kérdésében 
folytatott heves dogmatikai harcok hozhatták magukkal. A ma-
gyarázó jegyzetet egykori ismeretlen írója a szentháromságtan 
igazolásaként fűzte János gondolatához. Nyilván jóhiszeműen, de 
tévesen, mert a betoldás nem a levél eredeti mondatának gondo-
lati irányába visz, tehát a szöveg megvilágítására sem használ-
ható, sőt megzavarja az eredeti értelmét. A latin egyházban a 
magyarázó jegyzetet szívesen fogadták a szöveg kiegészítéseként 
a Szentháromságról szóló hittétel bibliai alátámasztására. 

(9) „Ha az emberek tanúságtételét elfogadjuk, az Isten tanúság-
tétele nagyobb". Az emberi tanúvallomás gondolata a 7. vers hát-
teréből adódik, ahol a bírósági eljárásban a tanúk szerepére fi-
gyeltünk fel. Ez adhatta a továbbvivő mozzanatot az írónak: ha 
emberi tanúk megbízható kijelentése hitelre talál, Isten meggyőző 
kijelentésének nagyobb a bizonyító ereje. Az „emberek tanúság-
tétele" tehát nem a Krisztus-hirdetők szavát jelenti, hanem csak 
hasonlat. 

„Isten tanúságtétele" ismét János evangéliumában használatos 
formula. Értelmét csak onnan világíthatjuk meg. Jézus beszél ta-
nítványainak arról, hogy nemcsak egy ember, Keresztelő János 
tett mellette tanúságot, hanem az Atya. Isten tanúságtétele első-
sorban maga Jézus működése: megváltói küldetésének végzése 
tanúskodik Jézus mellett (J 5, 36—37: a „cselekedetek" szó itt Jé-
zus egész kinyilatkoztató működését jelenti). Nincs olyan bizo-
nyíték, amely mintegy kívülről győzne meg arról, hogy Jézus 
Isten küldötte, Megváltó. Szavai, tettei, életének eseményei: ez az 
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igazolása Istentől (J 8,18). Persze, ez az értelemnek nem bizonyító 
érv, csak a hitben válik meggyőzővé. A hit köréből nem lehet ki-
lépni, hogy a hiten kívül levő történelmi vagy logikai, értelmi 
támpontot kapjunk Krisztus isteni küldetésének bizonyító erejű 
igazolására. „Csak a hit előtt tárul fel a hit tárgya. A hit az egyet-
len bejárat" (Bultmann). Az „Isten tanúságtételének" a fenti ér-
telme a levélben csupán annyiban módosul, hogy a módjára, mi-
kéntjére — Jézus földi működésének belső meggyőző erejére — 
már alig esik hangsúly, hanem a tartalmára: 

„mert ez az Isten tanúságtétele, hogy tanúságot tett a Fiáról". 
A múlt idejű igealak János evangéliumát követi (J 5,37), s így a 
mondat utal Istennek Jézus életművében adott bizonyítására. Is-
ten történeti tanúságtételének tartalma ugyanaz, mint a gyüleke-
zet hitének (1 J 5,5) és vallástételének (4,15): Jézus az Isten Fia! 
Isten tanúságtételének és a hitnek ez az azonos tartalma kulcsot 
ad a következő versek értelméhez. 

Az „Isten tanúságtétele" nem összefoglaló megismétlése az elő-
ző versekben szereplő három „tanú" hasonló tevékenységének 
(6b—8. v.). Amint ott láttuk, lényegében nem három, hanem 
egyetlen hatóerő működik, a Szentlélek, aki Krisztus életművé-
nek megváltó jelentőségéről az igehirdetés, a keresztség, az úrva-
csora által győz meg, ezekhez kapcsoltan és mégis a keresztyén 
ember maradandó „birtokaként" — belülről, a hivő lelkében (ez a 
„kenet"). A Szentléleknek mindehhez a jelenben folyó meggyőzé-
séhez most a levél hozzákapcsolja Isten múltbeli tanúságtételét: 
Jézus megváltó művének belső meggyőző erejét. Istennek ez a 
tanúságtétele a jelenbe is belenyúlik, így gyűrűznek tovább a 
szerző gondolatai: 

(10) „Aki hisz az Isten Fiában, az Isten tanúságtétele benne ma-
gában van". Isten történeti tanúságtételének elfogadása a Krisz-
tus-hitben történik meg. Aki hisz Jézusban, az Isten kinyilatkoz-
tatójában és a világ Üdvözítőjében, az a szívébe zárta Isten egy-
kori és máig is ható tanúságtételét Krisztusról. Ε mondatban nem 
arról van szó, hogy a hivő ember lelke mélyén megszólal Isten 
hangja, hanem arról az előbb említett meggyőző erőről, melyet 
Krisztus élete, földi munkája képvisel. Ezt nevezte János Isten 
tanúságtételének, s ezt sajátítja el a keresztyén ember a Krisztus-
hitben. (Az eredeti szöveg szó szerint így hangzik: Isten „tanú-
ságtételét bír ja saját magában".) A hitben maradandó birtokunk 
Istennek ez az egykori tanúságtétele Jézus Krisztusról, az ő Fiáról. 
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„Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt a 
tanúságtételben, amellyel tanúságot tett az Isten a Fiáról". Az elő-
ző mondat folytatásaként itt sem a Szentlélek belső bizonyságte-
vésére kell gondolnunk, hanem Istennek Krisztus életművében 
adott meggyőzésére. Istent hazudtolja meg, aki nem hajol meg az 
igehirdetésből elénk táruló Krisztus-esemény meggyőző ereje 
előtt. A mondat éle a gnosztikus tévtanítók ellen irányul, akik 
nem hitték, hogy a názáreti Jézus életében és halálában Isten üd-
vözítő munká ja ment végbe. 

Az egész vers éles szembeállításával nem elitélni akarja a hi-
tetleneket, hanem Krisztus mellett való döntésre, hitre hív. A hit 
nem más, mint visszhang, felelet Istennek arra a bizonyító vallo-
mására, melyet Jézus Krisztus földi működése magában foglal. 
A keresztyén hitben így lesz jelenné a múltbeli üdvtörténeti ese-
mény, teljes meggyőző erejével. Kétségtelen, hogy János azért is 
különösen közel áll a modern emberhez, mert a keresztyén eg-
zisztenciális gondolkozás úttörője, első, és az Üjszövetségben kizá-
rólagos, képviselője. Számára a hit jelen eseményében sűrűsödik 
össze minden: Isten üdvözítő tette Jézus életében, halálában; má-
ba nyúló bizonyítása Krisztus életművének meggyőző erejével; a 
Szentlélek mai megvilágosítása, és — amint látjuk a következő 
versekben — az örök élet. 

(11) „Es ez a tanúságtétel, hogy örök életet ajándékozott az 
Isten nekünk, és ez az élet a Fiában van". A mondat elején álló 
mutató névmás („ez") előremutat a tanúságtétel tartalmára és 
áldására, melyet a levélíró a mellékmondatban jelöl meg. Isten 
tanúságtétele Jézus földi munkájában, valamint a Szentlélek ta-
núságtétele az igehirdetésben, keresztségben, úrvacsorában, a hi-
vők szívében — egyetlen bizonyosságot hirdet: Isten ajándéka az 
örök élet, melyet a történeti Jézus életművében adott a hivő em-
bernek (múltbeli történést fejez ki az igealak, melynek eredménye 
a jelenbe nyúlik; az „adni" jelentésű görög igét azért fordítot-
tuk az „ajándékozni" szóval, mert eredeti jelentésében az a ján-
dékozás értelme benne van). Ez az élet Krisztusban érhető el 
(jelen idő: „van"). A Krisztus-hitben az örök élet a miénk, az 
Isten ajándékaként. Az örök élet jelen valóságát és Krisztushoz 
kapcsoltságát húzza alá a gondolatmenet utolsó láncszeme: 

(12) „Akiben a Fiú, abban az élet; akiben nincs az Isten Fia, az 
élet sincs meg benne". Egyszer már használta a levélíró Istennel 
kapcsolatban a „bírni" igét (lásd 2,23-nál). Most Krisztussal kap-
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csolatban megismétli a merész fogalmazást. Szó szerint: „Aki bír-
ja a Fiút, bírja az életet; aki nem bír ja az Isten Fiát, nem bírja 
az életet". A korabeli vallásos vágyódás szokásos kifejezését al-
kalmazza az író: „Istent bírni". Formailag messzebb lép itt a le-
vél János evangéliumánál, amelyben ugyanez a gondolat megma-
rad a hit viszonylatában: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van" 
(J 3,36). Nincs okunk rá, hogy Krisztus „bírását" másképpen értel-
mezzük, mint a hit nagyon reális kapcsolatát Krisztussal. Erre 
mutat a levél egésze. János evangéüuma sem csökkenti a „hisz" 
szó használatával a Krisztussal való kapcsolat teljes, valóságos és 
tartós voltát. Az evangélium és a levél párhuzamos állítása tehát 
azonos jelentésű, csak a „bírni" szó alkalmazásával még erősebb 
hangsúlyt ad a levélíró a Krisztussal való közösség realitásának. 

A vers jelentése: a Krisztusba vetett hittel, vagy annak elmu-
lasztásával dől el az ember örök sorsa. Ε hitben az ember már 
most az örök élet birtokába jut. A mondat második fele nem fe-
nyegetés, hanem inkább megállapítás — s ezzel figyelmeztetés a 
hívőkhöz — a tévtanítókról, akik azt vélik, hogy az igazi, helyes 
Krisztus-hit nélkül is övék Isten és az isteni élet (2,23). Az egész 
vers újra felhívás a Krisztus mellett döntő hitre. 

Az örök élet jelenvaló volta nem érinti eljövendő teljességét, 
amit az őskeresztyénség a feltámadás reménységével fejezett ki. 
Jánosnál azonban a hangsúly a jelen beteljesülésére esik: a hitben 
miénk Krisztus, a Krisztussal való közösségben miénk Isten és 
az igazi, az örök élet, melynek fő tartalma a szeretet, a már meg-
rajzolt három irányú mozgásában. A hitben megkapott jelen be-
teljesülés szerves része János előbb említett keresztyén egzisz-
tenciális gondolkodásának. 

Feltűnő lehet, hogy János levelében jelentős súly esik Jézus 
halálára, de nincs szó a feltámadásáról. Ezt a körülményt a levél 
olvasóinak szellemi helyzete magyarázza: a gnosztikus keresz-
tyéneknél a „mennyei Krisztus" nem volt vitatott, annál inkább a 
názáreti Jézusnak, különösen is halálának üdvözítő jelentősége. 
De az egész levél kimondatlanul is a feltámadt Krisztust hirdeti. 
A jelen idejű igealak, mely a Krisztusban hinni, őt vallani, róla 

. tanúságot tenni szókapcsolatokban végig található, továbbá a le-
vélírónak mindent a jelenbe-sűrítő keresztyén egzisztenciális gon-
dolkozása is mutatja, hogy a hit tárgya nem egyszerűen a törté-
neti Jézus, hanem a jelen láthatatlan Krisztusa, aki azonos a ná-
záreti, egykor meghalt s feltámadt Jézussal. 
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5,1—12 magyarázatának összefoglalása 

Az Istentől ú j létet kapott keresztyén embert jellemzi a hit, 
mely a názáreti Jézusban felismeri és vallja a Megváltót. A hivő 
embernek Isten és Isten gyermekei iránt való szeretete elválaszt-
hatatlan, egyik a másiknak jele és hitelesítője. Isten akaratának 
cselekvésével fejezzük ki iránta való szeretetünket. Ha szeretjük 
Istent, nem lesz nehéz akaratát teljesítenünk. Ez küzdelmet jelent 
ugyan a „világ", azaz az Istentől való elszakadás vonzásával, az 
olvasókat fenyegető téves Krisztus-hit és felelőtlen életfolytatás 
kísértésével, de a harc nem reménytelen. A győzelem már meg-
történt Jézus Krisztus művében. Megismétlődött életünkben, ami-
kor hitre jutottunk. S folytatódik, mert Istentől kapunk erőt, hogy 
megmaradjunk az igaz hitben és a szeretetben. 

A „világ" legyőzése a levél olvasói számára mindenekelőtt: a 
helyes Krisztus-hitet megtagadó keresztyén tévtanítás elhárítása. 
Ennek eszköze a Jézus személyének és életének, halálának meg-
váltó erejébe vetett hit, mely győz az ellentétes felfogás vonzere-
jén. Krisztus küldetéséhez döntő módon hozzátartozott halála: Is-
ten megmentő szeretetének csúcspontja. Hitünknek ezt a közép-
pontját a keresztyén ellenfelek tanításával szemben hangsúlyozza 
a levél. 

Jézus Krisztus megváltó személyéről és művéről a Szentlélek 
tár ja fel az isteni igaz valóságot. Tanúságtétele a gyülekezeti ige-
hirdetésben és a hivők szívében megy végbe, sőt a két szentség-
ben, a keresztségben és az úrvacsorában is. A Szentlélek tanúság-
tételét megelőzően Isten maga tett meggyőző vallomást Krisztus-
ról, Jézus személyének és működésének belső hitelével, ami a ta -
nítványok idejétől a jelenig hat. Isten eme tanúságtételének el-
fogadása a keresztyén hit. A hiten kívül hozzáférhető bizonyíték 
Krisztus megváltó jelentőségéről nincs. 

A Jézus Krisztusról szóló egybehangzó tanúságtételnek — le-
gyen az a Szentlélek mai munkája , vagy Jézus életművének bel-
ső meggyőző ereje — azonos a mondanivalója: Jézus Krisztus 
által ajándékozta Isten nekünk az örök életet, és ez a Krisztusba 
vetett hitben már most a miénk. 
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Befejezés és utóirat 

5,13—21 

(13) Ezeket í r tam nektek, hogy tudjátok, örök életetek van, 
akik hisztek az Isten Fiának nevében. 

(14) És ez a bátor bizalom, amely van bennünk iránta, hogy ha 
valamit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. (15) És 
ha tudjuk, hogy meghallgat minket, bármit kérünk, tudjuk (azt 
is), hogy (máris) beteljesültek azok a kérések, amelyeket kér-
tünk tőle. (16) Ha valaki látja, hogy a testvére vétkezik, nem ha-
lálra (vivő) bűnnel, kér je (Istent), és adni fog neki életet, azok-
nak, akik nem halálra (vivőén) vétkeznek. Van halálra (vivő) bűn; 
nem arra vonatkozólag mondom, hogy könyörögjön (Istenhez). 
(17) (Isten akaratának) minden megszegése bűn, de van halálra 
nem (vivő) bűn. 

(18) Tudjuk, hogy senki nem vétkezik, aki az Istentől szárma-
zik, hanem az Istentől származott (ember) hű marad Hozzá, és a 
gonosz nem nyúl hozzá. (19) Tudjuk, hogy az Istentől vagyunk, 
és az egész világ a gonosz (hatalmá)-ban van. (20) És tudjuk, 
hogy az Isten Fia eljött, és adott nekünk felfogóképességet, hogy 
megismerjük a Valóságos (Isten)-t és a Valóságos (Isten)-ben 
vagyunk —, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ez a valóságos Isten 
és örök élet. (21) Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. 

(13) „Ezekeí írtam nektek, hogy tudjátok, örök életetek van, akik 
hisztek az Isten Fiának nevében." Ez a vers tűnik a levél eredeti 
befejezésének. Tartalmilag a megelőző szakasz összefoglalása, visz-
szacseng benne a levél kezdete, és ú j megvilágításba kerül az 
egész irat célja. A befejezés mégsem magából a levélből adódott, 
hanem János evangéliumát követi. Az evangélium eredeti záró-
mondata, a függeléket képező 21. fejezetet megelőzően: „Ezek pe-
dig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a krisztus, az Isten 
Fia, és hogy ezt hivén, életetek legyen az ő nevében" (J 20,31). 
Az evangélium és a levél azonos gondolatú, hasonló szövegű be-
fejezése egyik legvilágosabb bizonyítéka, hogy a levélíró nemcsak 
a jánosi teológiában élt benne, hanem ismerte János evangéliu-
mát, s tudta, hogy az a vers az eredeti, elsődleges befejezése. A le-
vél szerzője a zárónak szánt mondatával árulja el leginkább a szo-
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ros történeti kapcsolatot, amely János evangéliumához fűzi. Kö-
zelebbről azonban ezt a kapcsolatot történeti homály fedi. 

János evangéliumának befejezéséhez képest a levélnek ez a 
mondata nem annyira missziói, hitre hívó, hanem az üdvbizo-
nyosságban megerősítő. Mindaz, ami a levélben az igazi Krisztus-
hit melletti megmaradásra és a keresztyén életfolytatásra, külö-
nösen a szeretetre vonatkozó intés, figyelmeztetés volt, nem érinti 
az alapvető bizonyosságot az olvasók jelenvaló örök életéről. Ez a 
mondanivaló rendkívüli hangsúlyt kap azzal, hogy írója utolsó 
szónak szánta. A gyülekezeti helyzet ellenére nem kételkedik ab-
ban, hogy olvasói az Isten életkörén belül vannak, mert hisznek 
Jézus Krisztusban. Visszatekintve azt ta r t ja írása céljának, hogy 
ennek bizonyosságára emlékeztesse őket. A „tudjátok" görög 
megfelelője az „ismerni" igével azonos jelentésben szerepel; ezzel 
a szóval még egyszer határozottan céloz arra, hogy a helyes hitű 
keresztyének vannak az igazi ismeret birtokában. 

Az „Isten Fiának nevében" utal János evangéliumának elejére, 
ahol a Krisztus-hitről először van szó (1,12). Ugyanezeket a sza-
vakat használta a levél akkor is, amikor a Krisztus-hitről össze-
foglalóan szólott (3,23). A „név" magát a személyt jelöli, mégpe-
dig a név tartalmának jelentőségében. Hinni Isten Fiának nevé-
ben azt jelenti, hogy hiszünk Jézus Krisztusban mint Isten Fiá-
ban, aki Istennel való teljes egysége folytán kinyilatkoztatta, 
megmutatta őt. 

A 14—21. versek utóirat a levélhez. A szerző maga írta később, 
vagy mások csatolták a levélhez a jánosi teológiai műhelyből. 
Részben stíluskülönbségek is érezhetők, ezenkívül olyan ú j fogal-
mak kerülnek elő benne, amelyek a levélben nem fordultak elő, 
sőt János evangéliumában sem, s általában idegenek a jánosi gon-
dolatvilágtól („halálra vivő bűn" és „halálra nem vivő bűn", „bál-
ványok"). Viszont a tartalmi és stílusbeli hasonlóságok jelzik, 
hogy a szakasz mindenképpen a levél utóirataként született, így 
annak folytatását képezi. 

(14) És ez a bátor bizalom, amely van bennünk iránta, hogy ha 
valamit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket". Az utó-
iratnak ez az első mondata nem kapcsolódik közvetlenül a meg-
előzőkhöz, hanem a levél egyik részletének ad további hangsúlyt 
(3,21—22). A mondatot kezdő formula („és ez") szokatlan haszná-
latú itt, mert a levélben általában az előző gondolatot kapcsolja 
össze a következővel. Az előző verssel ezen a helyen nincs kapcso-
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latban, szerepe csupán annyi, hogy a levélből ismétlendőnek tar -
tott témát felvesse. Ez pedig a hivő ember bizodalmas kérő imád-
sága. Az „iránta" az említett levélbeli részlet alapján Istenre vo-
natkozik. Hasonlóan Isten akaratára utal a mondat. János evan-
géliumában Jézus többször is biztatja tanítványait a kérésre, a 
legszélesebb tárgykörben (14, 13—14; 15,7.16; 16,23—24). Itt a le-
vél utóiratában az imádság tárgyait illetően korlátozást olva-
sunk: az Isten akaratának megfelelő kérésekről szól. Ez azonban 
csak más kifejezése annak, amit az evangéliumban is találunk. 
Ott Jézus a vele való közösségtől tette függővé a tanítványok 
imádkozását (ezt jelenti az „én nevemben"). János evangéliumá-
ban az egész összefüggés mutat ja , hogy a kérések tárgyát nem a 
mindennapi emberi élet vágyai, óhajai, hiányai alkotják, hanem 
a tanítvány feladatának teljesítése, a keresztyén élet élése. Ezt 
írja körül a levél azzal, hogy Isten „akarata szerint" történő ké-
réseinknél számolhatunk a meghallgatás bizonyosságával. Az „Is-
ten akaratának cselekvése" az Újszövetségben a keresztyén élet 
tartalmának, a jó cselekvésének megjelölése (Zsid 13,21 stb.). Is-
ten meghallgatja imádságunkat, bármit kérünk tőle a keresztyén 
élet megvalósítása, szeretetünk gyakorlása érdekében. 

(15) „És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, bármit kérünk, 
tudjuk (azt is), hogy (máris) beteljesültek azok a kérések, amelye-
ket kértünk tőle." A kétszeres „tudjuk" a bizonyosságot fejezi ki : 
tudatában vagyunk. Hatszor ismétlődik ugyanez a szó a szakasz-
ban hangsúlyosan, a határozott meggyőződés nyomatékával látva 
el a mondanivalót (13. 15. 18—20. versek). Itt az imádság meg-
hallgatásának bizonyosságát a szerző annyira valóságosan veszi, 
hogy a kérések jövőbeli beteljesülését a jelenbe vetíti, és megtör-
téntnek tekinti. Mivel bizonyosak vagyunk kéréseink meghallga-
tásában (a mondat elején a „ha" nem feltételes, hanem következ-
tető jellegű), a kérteket megkapottnak vesszük. Az eredeti szöveg 
a „bírni" igével fejezi ki: máris birtokoljuk. A jövőbeliségnek ezt 
a kikapcsolását lehetővé teszi az előző versben is használt görög 
ige elsődleges jelentése: Isten „hall" minket, amikor bármit ké -
rünk tőle (14. v.). Isten hall, azaz meghallgat: ez a jelen esemé-
nye. S éppen ezért annyi, mintha máris megtörtént volna. Jézus-
nál találunk erre példát János evangéliumában: Lázár feltámasz-
tása előtt már megtörténtnek veszi, hogy Isten meghallgatta ké-
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rését (J 11, 41—42). A hivő embert imádkozása közben a meghall-
gattatásnak nemcsak bizonyossága, hanem jelenvalósága töltheti 
el: amit csak hite, szeretete, szolgálata, Krisztussal való közössége 
erősítésére kér Istentől, máris az övé. 

(16) „Ha valaki látja, hogy a testvére vétkezik, nem halálra 
(vivő) bűnnel, kérje (Istent), és adni fog neki életet, azoknak, akik 
nem halálra (vivőén) vétkeznek. Van halálra (vivő) bűn; nem arra 
vonatkozólag mondom, hogy könyörögjön (Istenhez)." Az utóirat-
nak ez a második tárgya kapcsolódik az előzőhöz: az imameghall-
gatás témájáról most a közbenjáró imádságra tér át az író. A 
„halál" hagyományos keresztyén nyelvhasználattal a kárhozatot 
jelenti. A szerző különbséget tesz a keresztyéneknél kárhozatra 
vivő és kárhozatra nem vivő bűn között. A közbenjáró imádságra 
csak az utóbbi esetben buzdít. Hozzáfűzi: nem mondja ugyanezt a 
kárhozatra vivő bűnt elkövető keresztyén ember esetében. Érte 
nem biztat könyörgésre. A szöveg nem ad támpontot arra nézve, 
hogy milyen bűnökre gondol a levélíró. A kutatók a legkülön-
bözőbb magyarázati lehetőségekkel próbálkoztak. Két megoldási 
irányt látok a vers írásmagyarázati problémájának megfejtésére. 

Az egyik értelmezési lehetőség: a szerző a kárhozatra vivő bű-
nön a Krisztus-hittől, a gyülekezettől való elszakadást érti. Ez a 
magyarázat beleillik a levél és az egész Újszövetség összefüggésé-
be. A levél célja a gnosztikus keresztyén tévtanítás által fenyege-
tett keresztyének megerősítése a hitben és az egymás i ránt való 
szeretetben; megőrzésük a szerző és társai képviselte közösségben 
(1,3), a gyülekezetben, az egyházban. Ha valaki megtagadja a gyü-
lekezet tagjai közül az igazi Krisztus-hitet, arról kiderül, hogy 
nem is tartozott Istenhez (4,3). Innen érthető, ha a levélíró a hite-
hagyó keresztyénért a közbenjáró imádságot nem tar t ja szüksé-
gesnek és lehetőnek, mert dualista gondolkozásánál fogva az Is-
tentől való és nem az Istentől való emberek között áthidalhatatlan 
szakadékot lát (4,6). 

Az Újszövetség más könyvei szintén egyetlen bűnt, a hitevesz-
tést mondják egyedül végzetesnek. Ettől óvja a keresztyéneket a 
Zsidókhoz írt levél (6,4—6; 10,26—31). Ebbe az irányba vág, hogy 
János evangéliuma α bűnnek a Jézus Krisztussal szemben való 
hitetlenséget tartja (16,9). Hasonló értelmű a Szentlélek elleni bűn 
az első három evangéliumban (Mk 3,29 stb.). Ezen a tágabb újszö-
vetségi háttéren János levelének megállapítása ugyancsak ezt az 
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értelmet nyeri: a kárhozatra vivő bűn a keresztyének életében 
az, ha a Krisztus-hitet megtagadják. 

A szöveg fogalmazásának komolyan vétele azonban nem en-
gedi, hogy ennél a megoldásnál megálljunk. 

A másik magyarázati lehetőség: a korai-katolicizmusnak a zsidó 
törvényeskedésbe való visszahajlása jelentkezik ebben a gondo-
latban. Ε mellett az értelmezés mellett szól a szöveg elemzése, 
valamint az apostoli atyák irataival való érintkezés. A görög szö-
veg fogalmazása arra mutat, hogy nem egyetlen, hanem több-
féle kárhozatos bűnről szól az író, tehát nem lehet egyedül a 
Krisztus-hittől való elszakadásra korlátozni a nevezett bűnt. A 
halálra vivő és nem vivő bűnről azonos módon egyes számban 
fogalmaz a szerző (16—17. v.), mivel pedig a nem halálos bűn 
nyilván nem egyfajta bűnt jelent, a halálos bűn sem egyetlen 
bűnt foglal magába. Az általános megfogalmazás is (névelő nél-
kül: „halára vivő bűn") nehezen lenne összeegyeztethető egyetlen 
bűnre, a hittagadásra való leszűkítéssel. A használt formula — 
magyarul: valamilyen bűnnel vétkezni — emlékeztet ószövetségi 
szóhasználatra, amelyben egyes vétkekről van szó (3 Móz 5,10.13). 
A „látja" szó is arra a tapasztalásra utal, amikor valaki a másik-
nál egy nyilvánvaló bűnt vesz észre. Ezenkívül a levél soha nem 
említi egy lélegzetre a gyülekezettől elszakadt antikrisztusi eret-
nekeket együtt a „testvérekkel", a helyesen hivő keresztyénekkel, 
mint itt történnék az első magyarázat fennforgása esetén. Ha nem 
tételezünk fel ismét bizonyos mértékű pongyola fogalmazást, a 
szöveg szerint több cselekedetbeli bűn lebeghetett a szerző szeme 
előtt, mely kárhozatra visz. 

Ezt a feltételezést megerősíti az erős gondolati párhuzam az 
apostoli atyák irataival, melyekben később megfigyelhetők a ko-
rai-katolicizmus hasonló hajtásai. Ε művekben többször szerepel 
a második megtérés, a másodszori bűnbánat kérdése. A keresztség 
megtisztít a múlt minden vétkétől, a megkeresztelt ember képes 
Isten parancsainak megtartására, tehát a keresztyén embernek 
legalábbis a durva bűnöktől távol kell tartania magát —, ez volt 
általában a felfogásuk. Ha mégis elkövet súlyos vétket a hivő, 
erre az esetre vonatkozólag megoszlottak a vélemények az apos-
toli atyák között. Az egyik álláspont szerint a keresztség után 
nagy bűnökre Isten bocsánatát nem lehet elnyerni, csak a minden-
napi élet elkerülhetetlen vétkeire. De az irgalmas Isten külön ki-
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nyilatkoztatással — í r ja „Hermas Pásztora" (a második század 
harmincas évei tá ján) —, a közelgő vég előtt még egy utolsó ke-
gyelmi lehetőséget adott a második bűnbánatra, csak azoknál, akik 
már régebb óta keresztyének és ismét bűnbe estek; a friss megté-
rőknek ez nem jelent menlevelet a vétkezésre, rá juk nem érvé-
nyes az ú j kegyelmi lehetőség. A másik álláspont szerint Isten a 
Krisztus haláláért lehetőséget ad a keresztyén embernek a ke-
resztség után is bűnbánatra (Római Kelemen első levele). 

A két álláspont vi tá ja beletorkollott a „bűnbánat szentségének" 
kialakulásába. A keresztség után elkövetett bűnökre a püspök, 
bizonyos számú böj tnap elteltével, a bűnbánónak Isten bocsánatát 
nyújtotta, kézrátétellel a Szentlelket is adta mint a keresztségkor, 
és visszavette a gyülekezetbe. Egyes egyházi területeken vitás 
maradt, vajon az ún. halálos bűnökre kiterjeszthető-e a második 
és további bűnbánat lehetősége. Halálos bűnnek 200 körül az 
egyházban általában a bálványimádást, a gyilkosságot és a nemi 
bűnöket tartották. 

Ez a történeti áttekintés alátámasztja János levele most olva-
sott helyének említett második magyarázati lehetőségét. A korai-
katolicizmusnak ez a jelensége a zsidó törvényeskedésbe való visz-
szahajlást mutat ja . A bűnök osztályozása ugyanis megtalálható az 
Ószövetségben: különbséget tettek tévedésből, véletlenül elköve-
tett vétkek (3 Móz 4,2 stb.) és súlyos bűnök között, melyekért ha-
lál járt (3 Móz 20 stb.). Ilyenfajta különbségtétel az Újszövetség-
ben János levelének utóiratán kívül nem fordul elő. A vétek-
lajtstromok a páli levelekben más célt szolgálnak: figyelmeztet-
nek arra, hogy a keresztyének vegyék komolyan életükben a bűn-
nel való küzdelmet. 

Ε magyarázati felfogás esetén nyitva marad a kérdés, hogy az 
utóirat szerzője milyen egyes meghatározott bűnökre gondol. A 
szerző az olvasók előtt ismertnek tételezte fel a kárhozatra vivő 
bűnöket, akár ítélőképességük, még inkább a keresztyén köztu-
dat alapján. Ezért nem részletezi. Olyan nagy bűnökre gondolha-
tott — ha ezt a magyarázatot fogadjuk el —, melyek a következő 
században halálos bűnöknek számítottak. Amennyiben a korai-
katolicizmus elhajlása jelentkezik ezekben a versekben, ezzel 
szemben nyugodtan hivatkozunk magára a levélre: a hivő ke-
resztyén ember bűnbánatra való rászorultsága komolytalanná 
válnék abban a pillanatban, ha ez csak „kisebb" vétkekre vonat-
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kőznék (vö. 1,8—9). Könnyebb és súlyosabb vétkek megkülönböz-
tetését a levél legélesebb szakasza sem ismeri (3,8—9). Hivatkoz-
hatunk az Üjszövetség egészére is. Krisztus evangéliumával szem-
ben állna az a vélekedés, hogy vannak Isten részéről megbocsát-
hatatlan vétkes tettek. A keresztyén testvéri felelősség korláto-
zása idegen az apostoli gondolkodástól és hagyománytól (Jk 5,19— 
20). önmagában véve nincs egyetlen bűn sem, mely kényszerítő-
leg kárhozatra vezetne. Minden bűnre van bocsánat Istennél, me-
lyet a keresztyén ember bűnbánó hittel fogad el. Nincs és nem 
lehet határa a másokért mondott közbenjáró imádságunknak. 

A két magyarázati lehetőség egybe is fonódhat, ezt tartom leg-
valószínűbbnek: a kárhozatra vivő bűnön a szerző a Krisztus-
hittől való elszakadást érti, de már feltűnik a háttérben s bele-
játszik a mondatok fogalmazásába a halálos és nem halálos bűnök 
később megszilárduló osztályozása a korai-katolicizmusban. 

Ennél is fontosabb annak meglátása, hogy a hangsúly ebben a 
versben a közbenjáró imádságon van. A szerző lelkipásztori szó-
val arra készteti olvasóit, hogy amikor észrevesznek keresztyén 
társuk életében valamilyen bűnt, hibát, tévedést, vigyék Isten elé 
imádságban. Benne van ebben a biztatásban a testvéri felelős-
ség és az imádság hatalma, egyúttal a szeretet legtapintatosabb 
út ja is: Istenhez fordul a másik meg javulása érdekében. Bele-
fonódik a lelkipásztori biztatásba az a megrendítő tudat, hogy 
keresztyén ember végleg elvesztheti hitét és elkárhozhat. A hivő 
ember belekerülhet olyan hitehagyásba, amelyből nincs Istenhez 
visszavezető út. A keresztyén egyház belső összetartására igen 
jellemző a másokért mondott imádság s annak megrázó felisme-
rése, hogy a gyülekezetből való kiszakadás lehetetlenné teszi az 
Istenhez való tartozást. 

Még egy megjegyzés: tisztázatlan a szövegben, hogy az „adni 
fog neki életet" szövegrész jövőbe mutató megállapításának ki-
csoda az alanya. A mondatszerkezet szerint az illetőért imádkozó 
keresztyén ember —, ami azt jelenti, hogy megszerzi részére 
imádságával Isten kegyelmét. Hasonló gondolatot találunk Jakab 
levelének végén (5,20). A jánosi gondolkodásban ez a fordulat tel-
jesen szokatlan lenne, mert az örök élettel kapcsolatban min-
dig az Isten „adta", „adja" megjelölés szerepel. Ezért a mondat 
alanyául Istent kell vennünk, noha ez nem nyelvtani, hanem tar-
talmi szempontból következik. 
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(17) „(Isten akaratának) minden megszegése bűn, de van halál-
ra nem (vivő) bűn." Az előző gondolathoz tartozik, amellyel már 
foglalkoztunk. „Isten akaratának megszegése" (a görögben egy 
szó: adikia) Isten követelésének áthágását jelenti (magyarázat 
1,9-nél). Isten életünkre vonatkozó parancsainak (2,3; 3,23 stb.) 
minden megsértése bűn. Ezt a szerző azért hangsúlyozza, hogy 
előző szavai alapján a „halálra nem vivő bűn" súlya ne csökken-
jen az olvasók szemében. Megismétli fordított formában megkü-
lönböztetését a bűn két faj tájáról . A versben van szövegkritikai 
bizonytalanság, mely azonban nem változtat a lényegen: egyes 
kéziratokból hiányzik a „nem" tagadó szó. Ha ez lenne az eredeti 
szöveg, a mondat ismét nyomatékosan hangsúlyozza, hogy van 
halálra vivő bűn. 

(18) „Tudjuk, hogy senki nem vétkezik, aki az Istentől szárma-
zik, hanem az Istentől származott (ember) hű marad Hozzá". Az 
utóirat harmadik gondolati egysége az itt kezdődő három vers 
(18—20.), melyek mindegyikét ugyanaz a határozott meggyőződés 
vezeti be: tudatában vagyunk. A levél egyik jellegzetes gondola-
tát veszi elő az utóirat szerzője a most olvasott versben: az Isten-
től származott ember, akinek lényét Isten ha t ja át a hitben és a 
szeretetben, nem követ el vétket. Ε megállapítás magyarázatával 
már foglalkoztunk (lásd 3,9-nél). 

A mondat második felében bizonytalan a szöveg (a „hanem" 
szótól végig). Legvalószínűbb „az Istentől származott" olvasás-
mód, személyt jelölően. Érthető rajta a hivő keresztyén ember. 
A folytatásból adódó értelmezési nehézségek miatt egyesek Jézus 
Krisztusra vonatkoztatják. Krisztusról azonban János ill. az Új-
szövetség másut t nem szól úgy, mint itt hangzanék ebben az eset-
ben: „az Istentől Született (nemzett)". Ezzel az olvasásmóddal si-
mább lenne a gondolat: Jézus Krisztus megőrzi „őt", a hivő em-
bert (ugyanígy J 17,12-ben). Ha a hivő ember az alany — ezt fo-
gadjuk el —, akkor két változat lehetséges a különböző kéziratok 
szerint: „az Istentől származott ember megőrzi önmagát", vagy: 
„Öt", azaz Istent. Az utóbbi látszik az eredetinek, bár Jánosnál 
másutt ez a szókapcsolat nem szerepel. Ebben az esetben a „meg-
őrizni" szónak egyik ritkább, de használatos jelentése értendő: 
„nem elveszíteni". Ebben a jelentésében használja a szót többek 
között az egyik pásztori levél („a hitet megőriztem": 2 Τ 4,7). En-
nek megfelelően fordítottuk a szövegrészt: „hű marad Hozzá", 
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Istenhez. Az Istentől új létet nyert hivő ember nem veszíti el az 
Istent. A bűn kerülése tehát Isten újjáteremtő cselekvésének és a 
keresztyén ember Istenhez való hűségének következménye. Ta-
lálunk még egy olvasásmódot egyes kéziratokban: az „Istentől 
származott" helyett „Istentől származás" a mondat alanya: ez 
őrzi meg a hivő embert. 

A felsorolt szövegváltozatok között csupán a fordítás érdekében 
kell döntenünk, egyébként mindegyik lehetőség lényegileg ugyan-
azt az értelmet adja: az Istentől származás, a Jézus Krisztussal 
való közösség biztosítja a keresztyén embert Istenhez kapcsoló 
szál erős, tartós voltát. Fordításunk azt a szöveget mutatja, me-
lyet leghihetőbbnek tartunk, egyrészt a kéziratok egybevetése 
alapján, másrészt azért, mert ez a legnehezebb olvasásmód. Régi 
szövegkritikai szempont, hogy általában a legnehezebb szöveg 
számít eredetinek, mert a változtatások mindig könnyítést, értel-
mezést, magyarázatot szoktak tartalmazni. 

„és a gonosz nem nyúl hozzá". A „gonosz" itt — mint a levél-
ben — a sátán, az ördög megjelölésére szolgál (lásd 2,13-nál stb.). 
Az állítmányul szolgáló ige eredeti jelentése: „érint"; a szó ártó 
céllal történő hozzányúlást fejez ki. A hivő keresztyén embernek 
nem árthat a sátán — ez az éi'telme a mondatnak. Nem a kísér-
tésektől való mentességre vonatkozik, hanem biztatást ad, hogy 
az Istentől kapott ú j létben a keresztyén ember nincs kiszolgál-
tatva az ördög hatalmának, nem kényszerű a vétkezés. 

Az egész vers tovább fokozza a levélnek már ismert egyik té-
telét, hogy a keresztyén ember nem cselekszik bűnt (lásd 3,9-nél). 
A mondat szó szerinti értelmezése megoldhatatlan nehézség elé 
állítja az írásmagyarázót. A „nem vétkezik" kijelentésnek nincs 
olyan megszűkítése, mintha csak a megelőző versekben említett 
..halálra vivő bűnök" cselekvését tartaná a szerző lehetetlennek a 
keresztyén ember életében. így a megállapítás ellentétben van az 
előbbi gondolattal, mely számol a keresztyén emberek vétkezé-
sével (16a.v.). Vagy pedig — mint egyik kutató véli (Windisch) — 
a szerző itt mondja ki végső és legigazibb véleményét a problé-
máról; minden más állítása csak kivétel és engedmény (16—17.ν; 
1.8—2.2): ez az igazi álláspontja. Ezek szerint, bár elismeri a levél, 
hogy fordulnak elő bűnök a keresztyén ember életében, de azok 
csak kivételt jelenthetnek: a keresztyénnek nincs szüksége már a 
megbocsátó kegyelemre, mert az Istentől származással teljesen 
ú j emberré lett (J. Schneider). 
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Az utóiratnak ebben a versében nyoma sincs a bűn kérdéséről 
a keresztyén felelet másik pólusának, az állandó bűnbánatnak és a 
bűnbocsánat bizonyosságának, ahogyan a levél elején láttuk a ke-
resztyén igazság paradoxonját (1,5—10). Az utóirat szerzője a le-
vélnek csupán egyik tételét emeli ki önmagában. Ezt az állítását, 
hogy a hivő ember „nem vétkezik", csak erkölcsi erőfeszítésre 
való késztetésnek tar that juk. A levélre jellemző lelkipásztori biz-
tatás jelentkezik itt közvetett formában. Ennek megfelelően hely-
telenül értelmeznénk a szerző szándékát, ha mondatának tovább-
menő súlyos teológiai és gyakorlati következményeit akarnánk 
megvonni (lásd magyarázatunkat a kérdésről 3,10 után). 

(19) „Tudjuk, hogy az Istentől vagyunk, és az egész világ a 
gonosz (hatalmá)-ban van". Az előző vers után, az utóiratnak ez a 
második ünnepélyesen hangzó megállapítása. Ugyanúgy a „tud-
juk" kezdő szóval ad neki nyomatékot az író. A jánosi dualizmus-
nak talán legélesebb megnyilatkozása. Az „Istentől lenni" megál-
lapítás ebben a mondatban nemcsak a hivő ember ú j létének Is-
tentől való származását jelenti, hanem lényének eredeti Istenhez 
tartozását is magában foglalhatja. A hívőkön kívüli ember világ 
a sátán hatalmában van. Az ördögnek mint a világ uralkodójának 
képzete az iráni dualizmusból hatolt be a zsidóságba, és azon át az 
Újszövetségbe is (lásd részletesen 2,13-nál és 3,8-nál). A gnosz-
tikus jellegű irodalomban különösen elterjedt. A Holt-tengeri Te-
kercsekben olvassuk: „A sötétség angyalának kezében van min-
den uralom az igazságtalanság fiai fölött; a sötétség útjain jár-
nak ők". János evangéliuma a „világ fejedelmének" nevezi (12,31; 
14,30; 16,11). 

Az eredeti jánosi gondolkozás azonban áttöri az egyoldalú 
gnosztikus felfogást, s a világot, az embervilágot kettős nézőpont 
alatt szemléli. Az utóiratban csak az egyik aspektus jelentkezik. 
A másik szemléleti szögből a világ Isten szeretetének, Krisztus 
váltságművének tárgyaként jelenik meg (J 3,16. 1 J 2,2; 4,14). 
Még így is hiányzik a jánosi látásmódból Isten teremtő és gond-
viselő hatalma az egész világ fölött. De itt a levél utóiratában a 
kettős jánosi szemlélet egyoldalúvá válik. Amint a keresztyén 
ember vétkezésének kérdésében (18.v.), a „világ" kérdésében is 
elveszíti az utóirat a jánosi teológia dialektikus látását (19.v.), 
melyet a levélben jól megfigyelhettünk. Ez a vers a világra vonat-
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kozóan csupán a keresztyén gnosztikus szemléletet tartalmazza, 
amit a kinyilatkoztatás egész fényében nem vállalhatunk. Isten és 
a „sátán" uralmát nem lehet úgy megosztani, hogy a hivők Isten 
köréhez tartoznak, a Krisztusban nem hivő embervilág azonban 
a sátán hatalma alatt van. Az utóirat állítását csak részigazságnak 
vehetjük keresztyén szempontból. A „gonosz" kérdéséről már 
szóltunk a levél folyamán. 

Az utóirat e megállapításába belejátszhattak azok a sötét ta-
pasztalatok, melyeket az első század fordulóján élő keresztyén-
ség a környezetében, Kisázsiában is szerzett. A kis keresztyén 
gyülekezeteket a pogány vallási kultusznak, a keresztyének ellen 
irányuló gyűlöletnek, az egyházból kiszakadó tévtanításnak olyan 
hatalmas méretű árnyai vették körül, ami érthetővé teszi, ha eb-
ben a versben a szerző megfeledkezett a világra vonatkozó má-
sik, pozitív jánosi szemszögről. 

(20) „És tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és adott nekünk fel-
fogóképességet, hogy megismerjük a Valóságos (Isten)-t". Ε soron 
következő harmadik hangsúlyos megállapítás középpontjában 
Krisztus áll. Az „eljött" ünnepélyes vallásos szó az antik korban 
az istenség megjelenésére a földön. Itt Jézus Krisztus kinyilatkoz-
tató és megváltó művére utal. Az „adott nekünk" már az író és az 
olvasók életében történt eseményre mutat : a mennyei Krisztus 
megajándékozta őket olyan belső lelki érzékkel, ami lehetővé tette, 
hogy megismerjék az Istent. Az ember természetes gondolkodási 
képességének lehetetlen Isten lényének megragadása. Ehhez kü-
lön adottságra van szükségünk, ami nem születik velünk. A „fel-
fogóképességen" nem a hitet érti a szerző, hanem belátást, gon-
dolkozási irányt jelöl vele, amely nélkül nem juthat valaki hitre, 
Isten megismerésére. Ez a közbeeső láncszem az ember természe-
tes gondolkozása és Isten kinyilatkoztatásának megragadása kö-
zött. A hit nem egyszerre születik, hanem megismerő folyamat 
eredménye, amelyre a képességet Krisztustól kapjuk. A szerző 
nem szól arról, miként lesz mienk e felfogóképesség. Nyilván a 
Szentlélek megfoghatatlan, titokzatos munkája révén, ahogyan 
Pál apostol vallotta (1 Κ 2,12). Itt a vers középpontjában annyira 
Krisztus áll, hogy a szerző az ő közvetlen belenyúlásának tekinti 
e képesség adományozását. 

Az „Isten" szót nem említi legtöbb kézirat, hanem így jelöli 
meg: „a Valóságos". Görög megfelelője az „igazság" (alétheia) 
szóból képzett melléknév. Az „igazság" jánosi értelemben — aho-
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gyan ismételten foglalkoztunk vele — Isten igazi valóságát, való 
lényét jelenti, amint feltárja előttünk. „A Valóságos" szó eredetije 
ennek megfelelően nem csupán Isten létezését állítja, hanem igazi 
Isten voltát hangsúlyozza, mégpedig önmagáról adott kinyilatkoz-
tatásának teljes tartalmában. 

Az eredeti görög szó értelmét jól fejezi ki „a Valóságos" ma-
gyar szó, hiszen nemcsak azt tartalmazza, hogy Isten „a Létező", 
hanem hogy ő igazában Isten, az, aminek kinyilatkoztatta magát. 
(A magyar nyelv értelmező szótárában a „valóságos" melléknév 
jelentése: 1. valóban létező, meglevő, valódi; 2. igazán, valóban az, 
aminek látszik.) Különben a Niceai Hitvallásnak egyházunkban 
érvényes mai magyar liturgikus szövege szintén így fordítja a 
latin szót (verus), mely megfelel János levele szóban forgó görög 
szavának: „h i szek . . . a valóságos Istentől született valóságos Is-
tenben". Fordításunkban azért is előnyben részesítettük a „való-
ságos" szót a magyar bibliafordításokban hagyományos „igaz" 
szóval szemben, mert ez utóbbit jobb fenntartanunk a dikaios gö-
rög szó fordítására (Istenre vonatkozó használatában lásd 1,9-nél). 
A „valóságos" fordításon kívül még az „igazi" fordítás jöhet 
számba. 

A szerző Istent az igazi Istenként állítja elénk, szemben a po-
gányok hamis isteneivel (vö. 1 Th 1,9). A görög Ószövetség ezzel 
a szóval nevezi Istent a nem valódi, hamis istenektől való elhatá-
rolásként (És 65,16). János evangéliumában ugyanez a görög szó 
szerepel Jézus főpapi imádságában: „hogy ismerjenek téged, az 
egyedül valóságos I s t e n t . . . " (17,3). ö t megismerni, azt jelenti, 
hogy az egyetlen igazi Istent megtaláltuk, és vele közösségbe ke-
rültünk. A levélíró hangsúlyozza, hogy a hivő keresztyének éle-
tében ez történt meg, s ennek következtében a valóságos, igazi 
Istennel maradandó kapcsolatban, állandó közösségben vannak: 
„és a Valóságos (Isten)-ben vagyunk". A valódi Isten tárta fel ma-
gát a hívőknek a hit megismerésében, s ez által állnak ők most 
Isten lényének hatókörében, az isteni valóság terében, vannak Is-
tennel közösségben. 

Az Istennel való mély, szoros, meg nem szűnő közösségünk to-
vábbra is elválaszthatatlan Jézus Krisztustól. Ezért egészíti ki a 
szerző az „Istenben vagyunk" megállapítást ezzel a hozzátétellel: 
„—, az ő Fiában, Jézus Krisztusban". Az Istennel összefűző kap-
csolatunk a Krisztussal való közösségben áll fenn. Krisztuson kí-
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vül nincs, nem lehet összeköttetésünk Istennel. Az út Istenhez 
Krisztuson át vezet (1,3. J 14,6b és 17,21). 

„Ez a valóságos Isten és örök élet". A versnek ez az utolsó meg-
állapítása nyelvtani szempontból szólhat Istenről vagy Jézus 
Krisztusról, mert a kezdő mutató névmás vonatkozhat a versben 
említett megelőző utolsó személyre (Jézus Krisztus) vagy az utolsó 
előtti személyre (Isten). Tartalmi érvek alapján Krisztusra kell ér-
tenünk, mert Istent János iratai nem mondják „örök életnek", vi-
szont Jézust több alkalommal is, mindjárt a levél elején (1,2). Ez-
zel elérkeztünk a legmerészebb jánosi kijelentéshez Krisztusról. 

Krisztust „Istennek" Pál apostol egyetlen helyen nevezte, tehát 
ez nála elszigetelten fordul elő, és vitatott, hogy ott a megjelölés 
Jézusra vonatkozik-e (R 9,5). Krisztus istenségének tudata még 
előbb, az őskeresztyénségben megfogamzott, s Pál is vallotta az 
„Űr" megnevezéssel. Az „Isten" név Jézusra alkalmazása azon-
ban Jánosnál töri át a teológiai tartózkodást (J 1,1). Jánosnál lesz 
az Űjszövetségben első alkalommal határozott hitvallássá Jézus 
Krisztusról, hogy ő — Isten! Jézus nemcsak megmutatta Istent 
saját személyének, életének tükrében; benne nemcsak láthatóvá, 
hallhatóvá, felfoghatóvá lett az Isten, hanem ő maga Isten! Így 
borul le Tamás a feltámadott Krisztus előtt: „ . . . az én Istenem!" 
(J 20,28). A jánosi teológiának ez a vonala tetőzik a levél utóira-
tában, a most olvasott versben: Krisztus „a valóságos Isten"! 

Figyeljünk a névelő használatára. Ezzel fejezi ki az író, hogy 
Krisztus azonos az Atyával. Annyira egy vele, hogy nincs szükség 
már az Isten Fia megkülönböztető névre. Nincs szükség a név-
elő elhagyására az „Isten" megnevezés előtt (János evangéliumá-
nak bevezetésében még névelő nélkül olvastuk: „és Isten volt az 
Ige" 1,1). Nem csupán személyes viszonylatban hangzik ez, mint 
Tamásnál az „én Istenem", hanem általános érvénnyel: Krisztus 
a valóságos, igazi Isten! 

Krisztus és az Atya között véghezvitt teljes azonosításban van 
merészség. Kitűnik ez, ha összehasonlítjuk János evangéliumá-
nak kijelentésével, melyben ugyancsak szerepel a „valóságos Is-
ten" szókapcsolat: „Az örök élet pedig az, hogy ismerjenek Té-
ged, az egyedül valóságos Istent, és azt, akit elküldtél, Jézus 
Krisztust" (17,3). Az „egyedül valóságos Isten" itt az Atya, mel-
lette Jézus a Fiú. Így indul a levél utóiratának vallástétele is 
(20a.v.), csak a végén lendül Krisztus és Isten teljes azonosságá-
ba. Lehet ez a fogalmazás teológiai szempontból félreérthető, de 
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nincs az Űjszövetségben még egy mondat, amelyben ilyen tömö-
ren benne lenne Krisztus valóságos Isten voltának és ugyanak-
kor a monoteizmusnak, az egyistenhitnek megvallása. Nem más 
ez a vallástétel, mint János evangéliumának Krisztusról szóló 
alapvető tanúságtétele, Jézus és Isten, a Fiú és az Atya — egy! 

Dogmatikailag pontosabbá teszi az itt olvasott megállapítást 
régi magyarázók szövegváltozata: vesszőt tesznek a „valóságos" és 
„Isten" szavak közé. A szöveg ebben az esetben így olvasandó: 
„ez a Valóságos, Isten és örök élet". A vessző kettős pont értelmé-
ben számít: Jézus Krisztus a Valóságos, ti. ő Isten és örök élet. Je-
lentése: Jézus Krisztusban találkozunk az igazi Istennel, amint 
feltárta magát nekünk, s ez a Jézus maga is Isten. Alapjában véve 
a két változat között nincs lényegi különbség, hiszen a fordítá-
sunkban követett eredeti szövegforma (Jézus Krisztus „a valósá-
gos Isten") ugyanezt mondja, s távol van tőle olyan gondolat, 
mintha Krisztus Isten helyére lépne, elfedné az Atyát. Éppen el-
lenkezőleg: az igazi Istent, az Atyát hordozza, nyilvánítja ki ön-
nön mivoltában. 

A hihetetlenül sűrített hitvallásnak van Krisztusról még egy 
állítása: ő „örök élet". A megjelölés nem Jézusra vonatkoztatva 
hangsúlyozza, hogy övé az örökkévaló isteni lét. Róla többet már 
nem lehetne mondani, mint amit mondott: ő a valóságos Isten. Ez 
a kijelentés mindent magában foglalt, az örök élet birtoklását is. 
Az ú j megjelölés azt mondja el, hogy kicsoda ő a hívőknek: az 
örök élet adója. A vele való közösségben mienk az igazi élet, mely 
itt hagyományos jelzőjével szerepel, s kiemeli múlhatatlanságát. 

Az egész vers a Krisztusról szóló jánosi tanítás legerőteljesebb 
összefoglalása: hitünk középpontja Jézus Krisztus. Mindent ál-
tala kapunk a keresztyén életben: Isten megismerését, az Istennel 
való közösséget, az örök életet. Krisztus nemcsak kinyilatkoztatta 
nekünk az Istent, hanem egyedül benne, vele, általa vagyunk és 
maradunk kapcsolatban Istennel, annyira, hogy számunkra Krisz-
tus hordozza az igazi, valóságos Istent. 

(21) „Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól". Gyakorlati 
lelkipásztori tanács, mely látszólag minden kapcsolat nélkül kö-
vetkezik az előző versek három, „tudjuk" szóval kezdődő hitval-
lásszerű kijelentésére. A „bálvány" szó János irataiban (a Jelené-
sek Könyvét nem számítva) csak itt fordul elő. Főleg Pál hasz-
nálja származékaival együtt. A szó a kiábrázolt pogány isteneket 
jelentette. Képek csupán, tehát benne van a szó képzettartalmá-
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ban, hogy valóság nélküliek. Viszont az ószövetségi és nyomában 
a páli gondolkozás világosan kifejezte, hogy noha nem valódi is-
tenek, de démoni erők vannak mögöttük (5 Móz 32,17. 1 Κ 10,19— 
21). A figyelmeztetés itt a levél végén a keresztyén hivők pogány 
környezetéből támadó vonzásra utal. A korabeli pogány szertar-
tások fénye, sokszor szexuális vonatkozása, misztikus bűvölete, az 
áldozati lakomák élménye kísértést jelentett a keresztyének Krisz-
tus-hitére. A figyelmeztető óvást talán a megelőző vers gondolata 
idézte elő: az igazi, valóságos Istenről ment tovább a képzettár-
sítás a bálványokra. 

A bálványimádás, melytől az Újszövetség ismételten óvja a hí-
vőket, széles körű fogalommá vált a század végére, János első le-
velének keletkezési idején. A mágia különösen elterjedt volt ab-
ban a korban. Mindenféle pogány babona hódított keresztyén kö-
rökben is. A „Tizenkét apostol tanítása" (Didaché) ebben az idő-
ben részletesen óvja a keresztyéneket a jóslás és varázslás legkü-
lönbözőbb formáitól: jóslás csillagokból, madár röptéből, állati 
bélből, álmokból; varázsszövegek mondogatása, varázsétel vagy 
varázsital beadása, melytől gyűlölet vagy szerelem ébredését, el-
lenfelük megbénulását várták. János levele utolsó versében a po-
gány kultusztól és szokásoktól való tartózkodásra int az utóirat 
szerzője. Viszont nem érződik a mondaton, hogy szó lenne a csá-
szár szobra előtti áldozásról, melyet a keresztyének elleni perek-
ben kívántak a vádlott hívőktől. 

Visszatekintve az utóiratra: az imádság meghallgatásáról (14—• 
15.V.), bűnt elkövető keresztyénekért való könyörgésről (16—17. 
v.), az Istentől származó hivő emberről, a világról és Krisztusról 
(18—20.v.), a pogány istenek kultuszáról (21.v.) elhangzottak la-
zán sorakoznak egymás mellett, mint utólagos megjegyzések a 
levélhez. Az utóirat vegyes összetételű: részben kiemel egyes 
gondolatokat a levélből, részben a levéltől független gondolatokat 
pendít meg. A levél teológiájából merített, hangsúlyozni kívánt 
tételekben, az ünnepélyes hármas, hitvallás jellegű összefoglalás-
ban (18—20.v.) szerzőjük teológiai radikalizmusát figyelhetjük 
meg. A levél gondolatainak ez a továbbélezése egyfelől a gnosz-
tikus keresztyénség irányába mutat, másfelől Krisztus istenségé-
nek legmerészebb magasságába emelkedik. A kárhozatra vivő és 
nem vivő bűn megkülönböztetésével a hitehagyástól óv, de már a 
korai-katolicizmus közelségét is érezzük a halálos bűnök homályos 
körvonalaiban. Az utóirat váratlan, törésszerű vége (erre nem 
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lehet megokolást találni) jellemzi az utóirat természetét: nem akar 
ú j , önálló gondolatmenetet adni. 

Mindez együttvéve hihetővé teszi, hogy az utóiratot nem ké-
sőbb a levél szerzője, hanem a jánosi kör bizonyos mértékben 
más lelkiségű és gondolkozású tagja fűzhette hozzá. A levéllel 
mégis egységet alkot, s legsűrítettebb versében a Krisztusról val-
lott újszövetségi tanítás végső pont já t adja. Ezzel János Krisztus-
ról szóló tanításának hagyatékát nyújtja, mely mintegy előre 
megrajzolja a következő századok egyházi vitáiból kibontakozó 
hitvallást Krisztusról. Ez az örökség visszhangzik majd a IV. szá-
zad kezdetén a Niceai Hitvallásban: „Hiszek az egy Ür Jézus 
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, az Istentől született Isten-
ben, a Világosságtól született Világosságban, a valóságos Istentől 
született valóságos Istenben, aki az Atyától született minden idő 
előtt, született, nem teremtetett, egylényegű az Atyával, és általa 
lett minden; aki értünk emberekért és üdvösségünkért eljött a 
mennyből, testet ö l tö t t . . . " 

5,13—21 magyarázatának összefoglalása 

A levél eredeti befejezése egyetlen vers: a Krisztusban hívőket 
erősíti megkezdődött örök életük bizonyosságában (13.v.). 

A további versek a levélnek talán más kéztől származó utóirata: 
egymás mellett sorakozó megjegyzések. Biztat a kérő imádság bi-
zakodó bátorságára: a máris megtörtént meghallgattatás tudata 
töltheti el azokat, akik Istenhez keresztyén életfolytatásuk érde-
kében fordulnak kéréssel. Késztet a közbenjáró imádságra a vét-
kező keresztyénekért, kivéve, ha végleg elszakadtak a Krisztus-
hittől. Ε szavaiban már halványan előrevetül a korai-katolikus 
irányzat felfogása a halálos és nem halálos bűnökről, ellentétben 
az egész levéllel és az IJjszövetséggel. Három ünnepélyesen hang-
zó mondatában szól először a hivő ember bűntől való tartózkodá-
sáról és Istenhez ragaszkodó hűségéről. Azután, részigazságként, 
az emberfölötti gonosz hatalmáról az Istentől elszakadt ember-
világ felett. Végül pedig Krisztus művéről és személyéről: a va-
lóságos Istennel kapcsol közösségbe, s ő maga azonos vele. Záró, 
váratlan megjegyzése óvja a keresztyéneket a pogány környezet 
hitüket gyengítő hatásától. 
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K I T E K I N T É S 

Az Isten megismerése 

A keresztyénségnek nincsenek lezárt kérdései. Ha valamiről az t 
gondolta, hogy ezen már igazán túl van, félre lehet tenni, nem ér-
dekes, az élet — vagy inkább az Isten — „tréfája", hogy egyszer-
csak új ra felbukkan megoldatlanul, soha nem ismert élességgel, 
feleletet követelve. Napjainkban ez történik az Isten-kérdéssel. 
Az egyház gondolkodói és a keresztyén emberek azt vélhették, 
hogy Isten létezése és megismerése a keresztyén hit számára nem 
probléma többé. S ma ott tartunk, hogy hovatovább a teológiának 
legsúlyosabb, legbonyolultabb kérdésévé lesz maga az Isten. János 
első levelének utolsó előtti verse segítségünkre lehet az áldásokat 
rejtő homályban, mely rászállt az Isten alakjára a huszadik szá-
zadban. 

„Isten halott!" — Jean Paulnak, Herder tanítványának nyomán, 
Nietzsche (fl900) kiáltotta bele a világba, s ez a kiáltás úgy verő-
dött vissza az elmúlt évtizedekben nyugati gondolkodók művei-
ben, hogy ma már nemcsak filozófiai érdeklődésű embereket fog-
lalkoztat. Régebbi korokban Isten valósága magától értetődőnek 
tűnt, alakja azonban az utolsó kétszáz évben elhalványodott, bi-
zonytalanná vált az emberi tudatban. Az emberi elme azt vélte, 
hogy Isten nem létezik úgy kívüle, mint ahogyan van a Nap, Hold, 
csillagok. Ha pedig csak a gondolatai között létezik, nem csupán 
egy szép eszme-e, ami adhat erőt, vigasztalást az életben, de pusz-
tán képzelet szüleménye, és nem valóságos Isten? 

Van keresztyén szempontból előnye, hogy idáig elérkeztünk. 
Hiszen sok keresztyén ember még mindig azt véli, hogy Istent 
bizonyítani lehet, mint mondjuk egy matematikai képletet, vagy 
egy nem látható, de számításokkal megállapítható, mérhetetlen 
távolságban úszó égitestet. Az öreg königsbergi bölcsnek, Kant-
nak (|1804), az újkori filozófia nagy gondolkozójának köszönhet-
jük, hogy az Isten-kérdés megoldására az emberi ész hallatlan erő-
feszítéseit végbevitte, és kudarcát élete végén megmutatta. Meg-
vallja: „Értelmetlen dolog kérdezni, hogy van-e Isten". Az embe-
ri gondolkodásnak nincs felelete erre a kérdésre. 

Szabó Lőrinc (|1957) a modern ember értelmi kételyét és ugyan-
akkor titkos sóvárgását öntötte megrázó sorokba: 
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De szeretném, ha volna isten, 
ha volna, s úgy volna, ahogy 
a fák vannakf . . . ] 
mert rettenetes, hogy az ember 
út ja oly silány s oly rövid 
a földi portól a veszendő 
húson át vissza a porig. [ · · · ] 
Por és por közt porladok és bent 
istenekkel vagyok tele . . . 
De nekem más kellene, nékem 
egy külső isten kellene, 
egy külső, közönséges isten, 
isten, aki úgy van, ahogy 
a fák vannak, isten, akit nem 
én, a sóvárgás, alkotok, 
isten, aki nem büntet azzal, 
hogy elbúvik a vak elől, 
ilyen isten menthetne csak meg 
a halál fé lelmeitől[ . . . ] 

Jézus élettörténete azzal az igénnyel lép fel, hogy benne az em-
ber találkozhat a „külső Istennel" mint magunkon kívül levő va-
lósággal, nem csupán gondolatainkban született fogalommal. Is-
tennel, aki nem magamból lép elő mint legnagyobb, akit én te-
remtek meg sóvárgásommal, mert szükségem van rá támaszul az 
életben, hát még a halálban. Jánosnak az a mérhetetlen szolgálata, 
hogy Jézus élettörténetét ebből a leghatalmasabb szempontból 
nézte: Jézus nemcsak szólt Istenről, gondolatokat közölt róla, ha-
nem saját emberi személyében, cselekedeteiben, életsorsában, ha-
lálában, az embereknek megváltást szerző művében megmutatta, 
kicsoda az Isten, mit tett értünk, mit szánt nekünk. Vele és benne 
emberi történelemmé alázkodott az Isten. Az inkarnáció teológiai 
tétele ezt jelenti. 

Jézus halálával nem szűnt meg a vele kapcsolatos történet. 
Folytatódott — másként, a feltámadt, megdicsőült Krisztus földi 
útján. Emberi módon szólva: abban a hatásban, amit Krisztus ha-
lála után is kiváltott! Ennek a folytatódó hatásának történeti do-
kumentumai a rákövetkező évtizedekben az Üjszövetség könyvei, 
köztük János levelei. Ezek vitathatatlanul bizonyítják, hogy em-
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berek hittek a feltámadásában, visszaidézték életét, szavait, és meg 
voltak győződve, hogy nem magukból támadó, hanem isteni su-
gallat segítségével gondolkoztak el mélyebben Jézusról a fenn-
maradt hagyomány nyomán, az őket körülvevő ószövetségi és 
zsidó vallási igazságok, sőt a hellénizmus fogalmai segítségével. 
Amit róla hirdettek, küzdve az ő megértésének tisztaságáért, tel-
jességért — történelem, a hatására alakult és tovább gyűrűző 
mozgalom, a keresztyénség korabeü története. 

Ez a darabka első századi történelem az, ami rajtunk kívül van, 
s nem gondolataink alkotásaként, hanem — egyelőre mondjuk 
csak így — a múlt eseményeként beszél Istenről. Ez az esemény 
azonban — a názáreti Jézusnak és a keresztyénség első évtizedei-
nek története, amint az Újszövetségben elénk tárul — nem nyit-
ható fel egyedül a történeti kutatás és az ókori irodalomkritika 
eszközeivel. Azoknak is, akik átélték, nekünk is, akik visszapil-
lantunk rá, e külső eseményben, történelmi fejezetben Isten csak 
hittel ragadható meg. Isten Jézus életében csak rejtetten lett tör-
ténetté. Hasonlóan rej tet t a megdicsőült Krisztus továbbvezető 
út ja a történelemben. A hit szeme szükséges ahhoz, hogy a ná-
záreti Jézus tanításában és élete eseményeiben, a halála után róla 
továbbalakuló, kibontakozó hivő emberi meggyőződésben: az Új-
szövetségben, a valóságos Isten nyilvánvalóvá legyen. Akkor is 
így volt, amikor Jézus a földön járt. Halála után, az Újszövetség 
kialakulása idején, az ő élő voltát megtapasztalok esetében hason-
lóképpen. Ma sincs másként. 

De nem kell átugranunk az évszázadokat. Van megszakítatlan 
történeti összeköttetésünk az első századi eseménysorozattal, az 
Újszövetség világával. Az azóta élt keresztyén igehirdetők láncán 
át ér hozzánk a tanúságtétel az első század Jézusában megtapasz-
talt Istenről. A nemzedékek élő közvetítésében egyre gazdago-
dott, mélyült annak a darabka történelemnek, a benne rejtetten 
megmutatkozó Istennek, teológiai nyelven: a Jézus Krisztusban 
végbement kinyilatkoztatásnak megértése. Az egyház hivő gon-
dolkodásának évezredes és mai sugaraiban van előttünk a régi 
esemény és a róla szóló könyv. 

Jézus Krisztus „külső" valóság az Újszövetségbe és az egyház 
igehirdetésébe foglaltan, az előttünk élt és ma élő emberek hité-
ben. De csak „belső" valóságként lesz meggyőző bizonyossággá 
bennünk, ha az őt hordozó újszövetségi történet megértéséhez 
érzékünk, felfogóképességünk támad, nyilván nem magunktól. 

259 



Közelebbről miként jelentkezik Krisztus valósága a hivő ember-
ben? Ezt a kérdést most nem vallásos módon tesszük fel, hanem 
egészen világiasan. Mi az a forma, eszköz, melyen át a hivő em-
ber megtapasztalja Jézus Krisztus valóságát, mivoltát? A róla való 
gondolat, melyet természetesen érzések átszőnek, kivételesen akár 
álmok, látomások is kísérhetnek. Elsőrendű módon a gondolata-
ink útján lép elénk az élő Jézus Krisztus. Krisztus a hivő ember 
gondolataiban történeti és jelenvaló, személyes valóságként: ez 
emberi, földi realitásként szemlélve az Isten megismerésének for-
mája. A színhely, ahol a valóságos, igazi, kegyelmes Istennel ta-
lálkozunk, a Jézus Krisztusról — nem magától, hanem az igehir-
detésben dolgozó Szentlélek hatására — ébredt gondolataink. 

Szokatlannak tűnik keresztyén fülnek ez a megállapítás. Egye-
sek a hivők közül ta lán azt vélik, hogy ezzel az Istent illúzióvá, 
csupán az emberi agy alkotásává tesszük. Éppen ellenkezőleg: az 
Istennel való találkozás lélektanilag leírható, emberi folyamatá-
nak adjuk meg a transzcendens távlatot, mélységet. Az Isten-gon-
dolat bennem, az emberben ébred a Jézus Krisztusról szóló közlés 
hatására, de e gondolatban nemcsak magammal találkozom, mint-
ha én teremtettem volna ezt a képzetet. Ezt a gondolatunkat az a 
hit táplálja, feszíti, teszi törhetetlenné, hogy gondolatunk mögött 
nem csupán agyunk működése, a Legnagyobbat, Istent teremtő 
vágyunk rejlik, hanem külső valóság: az első században élt Jézus, 
a halála után tanítványai hitében tovább dolgozó, a róla szóló ige-
hirdetésben azóta is, ma is jelenlevő Krisztus. Az igazi, irgalmas 
Istent csak így lehet megismerni: a Krisztusba vetett hitben, és-
pedig nem tárgyi hűvösséggel, hanem egyszerre és együtt alázatos 
személyes boldog elismerésével. 

Ezen az emberi színhelyen, a Jézus Krisztusról való hivő gon-
dolatunkban magasodik fölénk Isten. Nem Isten-eszménk van 
többé. Nem objektív érvénnyel megválaszolhatatlan kérdésünk: 
létezik-e Isten? Szubjektív, személyes, alanyi gondolatunk teré-
ben, mégis saját magunkkal összetéveszthetetlenül, kényszerítő-
leg, letagadhatatlanul, teljes hatalmával és főként megrendítő sze-
retetével lenyűgözően elénk lép az Isten. Isten, aki mérhetetlenül 
több és nagyobb személynél, de értünk, emberekért személlyé 
lett, velünk személyként találkozik, mert másként nem tudnánk 
megismerni. Isten csak egyféleképpen létezik valóságosan az em-
berek számára — személyes élő Istenként a Krisztus-hitben. 

Tudjuk pedig, hogy Isten Fia eljött, és adott nekünk felfogó-
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képességet, hogy megismerjük a valóságos Istent. Az igazi, való-
ságos Istennel vagyunk közösségben az ő Fiában, Jézus Krisztus-
ban. Mondta János. 

Por és por közt porladok és bent 
istenekkel vagyok tele . . . 
De nekem más kellene, nékem 
egy külső isten kellene, 
egy külső, közönséges isten, [ · · · ] 
isten, aki nem büntet azzal, 
hogy elbuvik a vak elől, 
ilyen isten menthetne csak meg 
a halál félelmeitől: 
ezt várom, őt [ . . . ] 
[ . . . ] De, ja j , nem hiszek[ . . . ] 

Ez őszinte, igaz emberi szó. Több: sikoly. Amint sikoly az „Isten 
meghalt!" nietzschei kiáltás is. Termő homály szállt századunk-
ban az Isten alakjára. Ebben a homályban mondjuk, vívódva a 
soha le nem zárható Isten-kérdéssel, mondjuk magunknak és egy-
másnak, másoknak: a „külső" Istenhez, a valóságos, kegyelmes 
Istenhez találunk gondolataink porondján a Krisztus-hitben. Isten 
a hivő emberben gondolattá lesz, másképpen nem tudnánk őt 
megragadni a hitben, de maga az Isten nem emberi gondolat, ha-
nem transzcendens valóság, mindenek teremtője, mindenható ura. 

Ezzel a hittel körültekintve a makrokozmoszban, a világmin-
denségben és a mikrokozmoszban, a parányok s az atomok vilá-
gában, körülnézve a zúgó történelemben és az emberi életben, 
egyszerre számtalan jel villan fel Istenről. Nem más és nem több, 
mint jel, mely túlmutat önmagán, az Isten nagysága felé. Ezek-
nek a jeleknek láttán mérhetetlenül gazdagodik a hivő ember Is-
ten-megismerése. A Szentírás fényében és e jelek villanásában ki-
bomlik a mindent átfogó, nagyszabású látvány a teremtő, gond-
viselő, ítélő és megváltó Istenről. Ebben a hivő világ- és életszem-
léletben úgy rendeződnek el a dolgok, hogy értelmünket, akara-
tunkat, érzelmeinket igénybe veszi, magasba röpíti és szolgálatra 
indítja a Jézus Krisztusban hozzánk lehajolt, közénk jött Isten. 
A Krisztus-hittel így jár együtt Isten megismerése a végtelenség 
távlatában, az emberi értelem szédületes élményeként is. 
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J Á N O S M Á S O D I K L E V E L E 

B E V E Z E T É S A L E V É L H E Z 

Formája és tartalma vitathatatlanná teszi, hogy személyes so-
rokat tartalmazó, adott alkalomra szóló valódi levél egy gyüleke-
zethez. 

A címzett „úrnő és gyermekei" képies megjelölése a keresztyén 
gyülekezetnek. Az asszony a gyülekezetet, gyermekei a gyülekezet 
tagjait jelentik. A szóhasználatnak ószövetségi háttere is van: „Je-
ruzsálem", Isten népe — „asszony"; és tagjai — a „fiai" (És 54). 
A levél e szóhasználatának eredetét nem az édesanya képének a 
gyülekezetre alkalmazásában kell keresnünk. Szokás volt abban 
az időben, hogy az „úrnő" megtisztelő címet politikai községre 
alkalmazták. Innen mehetett át egyházi területre a szóhasználat. 
Tertullianus a karthágói gyülekezet ünnepélyes megjelölésére 
használja később egy alkalommal. A levél él a szó szimbolikájá-
val: közben is használja (4.v.). A búcsúzásnál ebben a képies érte-
lemben nevezi saját gyülekezetét a címzett „nőtestvérének" (13. 
ν.). A levélíró megbecsülését akarta kifejezni a címzett gyülekezet 
i ránt : a megszólítás alkalmazásának ez lehetett a fő indítóoka. Az 
előttünk ismeretlen gyülekezet feltehetően Kisázsiában vagy ta-
lán Szíriában élt. 

A levélíró név nélkül így jelöli magát: „az öreg" (a görög szó-
ból lett a magyar „presbiter"). Nem jöhet számításba a korabeli 
keresztyén gyülekezetek presbiteri tisztsége. Ezeknek a gyüleke-
zeti elöljáróknak feladatköre egyébként távolról sem a mai pres-
biteréhez, hanem inkább a lelkészi szolgálathoz hasonlítható. Ab-
ban az időben ez a gyülekezeti hivatal nem fordult elő magáno-
san, hanem mindig testületi keretben. Gondoljunk arra a jelenet-
re, amikor Pál apostol magához hivatta az efezusi gyülekezet 
„presbitereit", véneit, hogy búcsút vegyen tőlük (Csel 20,17—38). 

Az egyes szám használatát nem magyarázhatjuk úgy, hogy egy 
keresztyén gyülekezetből dogmatikai eltérések miatt kirekesztett 
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presbiterről van szó (így E. Käsemann;. Ilyen helyzetre János 
harmadik levele alapján lehetne következtetni, de ott is hibás az 
említett feltevés. János második levele viszont arra mutat, hogy a 
levélíró egyházi tekintélye nem kérdéses saját gyülekezetében, 
ahonnan a levelet ír ja (13.v.), sem a címzett gyülekezetben. 

Arról sem lehet szó, hogy a levélíró szerénységből nevezné csak 
magát apostol helyett presbiternek. Ezt a feltevést éppen az azo-
nos írói megjelölésű harmadik levél cáfolja meg: nem lehet elkép-
zelni, hogy a levélíró megtépázott egyházi tekintélyének helyre-
állítása érdekében nem hivatkozott volna apostolságára. 

A megjelölés mindenképpen a szerző egyházi szerepének, tekin-
télyének meghatározását tartalmazza, nem csupán magas életko-
rát jelenti. Így egyetlen lehetőségünk marad „az ö reg" önmegje-
lölés magyarázatára, és ez kézenfekvő, világos megoldást ad. Pa-
pias és Irenaeus, második századbeli egyházi írók ismételten így 
nevezik a régebbi nemzedéknek azokat a köztiszteletben álló idős 
tagjait, akikre úgy tekintettek nagyobb keresztyén körben mint 
az apostoli hagyomány és tanítás őrzőire, közvetítőire. Ezek le-
hettek „az apostolok tanítványai", ahogyan Irenaeus nevezi, de 
nem szűkíthető rá juk a megjelölés. 

János második és harmadik levelének írója is ilyen „öreg", az 
idősebb keresztyén nemzedék tagja, kora egyházának egyik ta-
nítója, a jánosi iratokban foglalt hagyomány letéteményese. Eny-
nyit árul el róla írása. Nem hivatkozik arra, még megtámadott 
helyzetében, a harmadik levélben sem, hogy Jézus valamelyik 
apostolának, akár Jánosnak közvetlen tanítványa lett volna. Ez 
kétségtelenné teszi, hogy nem apostoli tanítvány, hanem a ke-
resztyén hagyomány bizonyos ágának, éppen a jánosi keresztyén-
ségnek jellegzetes képviselője, élő kezese korában. 

Nevét nem írja le, nem volt rá szükség, hiszen csak ő volt ilyen 
„öreg" fenti értelemben széles keresztyén területen. Az eddigiek-
ből nyilvánvaló, hogy János apostol nem lehetett, de arra sincs 
semmi bizonyítékunk, hogy a Papias által említett „János pres-
biter" lenne. Papias a már meghalt „öregek", apostoli tanítványok 
mellett a még élő kisázsiai „öreget" Jánosnak hívja. Ez a közlés 
azonban nincs nála összekapcsolva János második és harmadik 
levelével, melynek élén „az ö r e g " megnevelés szerepel, sőt Pa-
pias nem is tud erről a két levélről. 

Meg kell elégednünk azzal a végeredménnyel, hogy János má-
sodik és harmadik levelének névtelen szerzője régebbi keresz-
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tyén hagyomány élő tanújaként volt ismert nagyobb egyházi t e -
rületen, s ez a hagyomány nem volt más, mint amit János evan-
géliumában és első levelében találunk. Mivel pedig az első század 
fordulóján a gnosztikus keresztyénség saját tévtanításának iga-
zolására bőségesen hivatkozott kitalált apostoli hagyományokra, 
sőt Papiasnál is olvasunk fantasztikus, de a hitelesség igényével 
fellépő hagyományt a régiektől származtatva —, ez a korabeli 
bonyolult helyzet érthetővé teszi, ha János második és harmadik 
levelét író „öreg" egyházi tekintélye, bár jelentős lehetett, de nem 
volt teljes és kétségbevonhatatlan. Neki, a „jánosi keresztyénség" 
örökösének szeretettel, de szívósan kellett küzdenie a hatókörébe 
eső keresztyénség területén a rábízatott tanításért. Ezt a küzdel-
met már a második levele is mutatja. Ebben ugyanis azt kéri a 
szerző az idegen gyülekezettől, hogy maradjanak meg Krisztus 
tanításánál, és ne engedjék be otthonukba a tévtanító vándorpré-
dikátorokat. Még élesebben jelentkezik majd egyházi küzdelme a 
harmadik levélben. 

Ha most számbavesszük a rokon jánosi iratokat, egymáshoz va-
ló viszonyuk így tekinthető át: a második és harmadik levél szer-
zője feltétlenül azonos. Ε két levél nyelvezete és mondanivalója 
szorosan érintkezik János első levelével. Feltételezhetjük közös 
szerzőjüket. Talán ez a közös szerző írta János evangéliumának 
függelékét (21. fejezet). Ebben az esetben a második és harmadik 
levél írója, az „Öreg" volt János evangéliumának (1—20 fejezet) 
és a benne jelentkező jánosi irányzatnak letéteményese az evan-
gélium szerzőjének halála után. így két személyre szorítkoznék a 
jánosi iratok szerzősége. Ha így volt, akkor is létezhetett a „jánosi 
kör", a tanítványi csoport az evangélium írója, majd halála után 
az evangélium függelékének és a három levélnek írója körül. 

Ha pedig az evangélium utolsó fejezetének és János leveleinek 
írója más személy, sőt — ami nem tekinthető egészen kizártnak — 
ha az első levél és a második-harmadik levél írója szintén más 
személy, akkor három ill. négy író között oszlik meg az iratok 
szerzősége, a két nemzedéket magában foglaló körben. (János 
első levelével kapcsolatban mindig a fő szerzőt említjük, aki meg-
írta a levelet, s most figyelmen kívül hagyjuk az utóirat — 5,14— 
21 — szerzőjét, aki szintén ugyanebből a körből származhatott.) 
Az evangélium (1—20 fejezet) szerzője volt a legnagyobb szabású 
egyéniség, a hagyomány teremtője. A többiek az ő hagyományá-
nak, hitbeli és szellemi örökségének hordozói, továbbvivői. 
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A második és a harmadik levél csak nehezen került be a ká-
nonba, tehát a bibliai iratok közé. Noha 200 körül már mindkettőt 
használják, a negyedik században még nincsenek mindenütt el-
ismerve mértékadó szentiratnak. A szír egyház csak a hatodik 
században veszi fel véglegesen a szent könyvek közé. Az újszö-
vetségi iratok közé történő besorolásuk kisebb teológiai jelentő-
ségük miatt késhetett, valamint azért, mert írójuk „presbiternek" 
nevezte magát, és így kezdetben nem tartották apostoli szárma-
zásúnak a két levelet. Felvételüket az Újszövetségbe elsősorban 
annak köszönhették, hogy később mégis János apostoltól származ-
tatták, s így az első levéllel együtt jánosi levélgyűjteményt képez-
tek. Isten út ja i kiszámíthatatlanok: a szerzőség kérdésében történt 
tévedés segítette elő, hogy belekerültek az Újszövetségbe, ahol 
valóban helye van az első század vége körül keletkezett két kis le-
vélnek tartalmuknál fogva. 
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A L E V É L S Z Ö V E G E É S MAGYARÁZATA 

Címzés és üdvözlet 

1—3. vers 

(1) Az öreg az (Istentől) kiválasztott úrnőnek és gyermekei-
nek, akiket én igazán szeretek, és nemcsak én, hanem mindazok 
is, akik megismerték az igazságot —, (2) az igazság miatt, amely 
bennünk marad és velünk lesz örökké. (3) Kegyelem, irgalom, 
béke lesz velünk Istentől, (az) Atyától és Jézus Krisztustól, az 
Atya Fiától, igazságban és szeretetben. 

Pál apostol fejlesztette ki az antik görög levélforma alapján a 
keresztyén levélmintát. A szokásos világi forma csak röviden tar-
talmazta a küldő és a címzett megnevezését, valamint egyszerű 
jókívánságot. Pálnál a levélkezdésnek mind a három tényezője 
keresztyén tartalmat, teológiai mélységet kapott (például 2 Κ 1,1— 
2). János második levelének írója ismeri az így kialakult apostoli 
levélformát, de módosítja jellegzetes jánosi nyelvén. 

(1) „Az öreg az (Istentől) kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, 
akiket én igazán szeretek". A küldő megjelölése szó szerint „öre-
gebb"-et jelent, de a középfok nem összehasonlítást fejez ki ebben 
az esetben, hanem hangsúlyozást. Ez a megjelölés itt — mint a be-
vezetésben részletesen kifejtettük — szélesebb egyházi körben is-
mert, kiemelkedő, megbecsülésben álló személyre mutat, aki meg-
előző keresztyén hagyomány őrzője, az egyház tanítója. Nem gyü-
lekezeti hivatalt tölt be, hanem személyi tekintélyével több gyü-
lekezetre terjed a felelőssége és munkája, anélkül, hogy erre kü-
lönleges megbízatás felhatalmazná. 

Az „úrnő" — erről is szóltunk a bevezetésben — jelképes meg-
jelölése annak a gyülekezetnek, ahová a levelet küldi. A görög 
szót korabeli levelekben is használták asszony megszólítására. 
„Gyermekei" — a gyülekezet tagjai. Ε kettős címzésnek megfe-
lelően váltakozik a levélben az egyes és többes szám második sze-
mélyű igealak használata. Az „úrnő" a gyülekezet egészét, „gyer-
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mekei" az egyes hívőket jelölik, tehát voltaképpen mindkettő 
ugyanazt jelenti. 

A jelképes asszony jelzője már nem szimbolikus: „kiválasztott". 
János evangéliumában a szó igei formája a tanítványoknak a vi-
lágból Jézus által történt kiválasztását jelölte (6,70; 13,18). A já-
nosi iratokban csak itt, a második levélben találkozunk a foga-
lomnak őskeresztyén, páli értelmével: a hivők üdvösségüket Isten 
örök kiválasztásának köszönhetik, de ez nem érinti az ember dön-
tési felelősségét Krisztus mellett vagy ellen. Ezt a hagyományos 
gondolatot alkalmazza a vers a szóban forgó gyülekezetre. Isten 
kiválasztásába vetett hit ennyire határozott, konkrét formát öl-
tött. Valószínűbb azonban, hogy ezen a helyen már megkopott a 
szó mélyebb jelentése, csupán a keresztyén gyülekezet megtisztelő 
jelzőjeként szerepel, amint Ignatiusnak a trallesi gyülekezethez írt 
levelében is találkozunk ilyen használattal. 

A levél másik címzettjei a jelképes úrnő „gyermekei". A szó 
talán többet is hordoz, mint az „asszony" szimbolikus kép to-
vábbvivő alkalmazását. Abban az időben a gyülekezet egésze hor-
dozta a missziói feladatot, s bár jár tak vándorprédikátorok, mégis 
a gyülekezet ölén nevelkedtek az ú j keresztyének. A gyönyörű 
magyar szóösszetétel, az „anyaszentegyház" itt találja meg bibliai 
alapját. 

A levélíró biztosítja a gyülekezetet szeretetéről. Ez nem annyira 
érzelmi fűtöttséget, mint inkább cselekvő, felelősséget gyakorló, 
szolgáló szeretetet jelez, mely valóban betölti az írót irántuk. 

„és nemcsak én, hanem mindazok is, akik megismerték az igaz-
ságot". Ezzel a hozzáfűzéssel a címzett gyülekezet köré vonja az 
egész egyházat, jellegzetes jánosi meghatározással. A Jézus Krisz-
tus által hozott és az ő személyében megtestesült kinyilatkoztatás 
— ez az igazság, amelynek megismerésére, elismerésére a hivők 
eljutottak. Megállapításának van polemikus éle is: minden igaz-
hitű keresztyén, tehát aki nem esett a gnosztikus tévtanítás csap-
dájába, szereti a megszólított gyülekezetet. Kijelentésével erősí-
teni akarja a levélíró a gyülekezet helytállását a helyes Krisztus-
hit mellett: gondoljanak arra, mögöttük sorakozik az igazhitű 
egyház. 

(2) „az igazság miatt, amely bennünk marad és velünk lesz 
örökké". Így jelöli meg a levélíró az okot, ami alapján hozzájuk 
fordul: az „igazság", az isteni valóság — mely egyformán eltölti 
őket, az írót s a gyülekezetet — készteti a levél megírására és — 
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halkan áttetszik ez is a szavakon — a felelősség gyakorlására. 
Most már harmadszor fordul elő, a levél első két versét tekintve, 
ugyanaz a görög szó, az „igazság" (alétheia), mégpedig csillámló 
jelentésben. Először csak annyit jelentett, hogy „igazán" (Ia.v.). 
Másodszor az isteni valóság feltárása, a kinyilatkoztatás értelmé-
ben hangzott (lb.v.). Most magát az isteni valóságot jelöli meg 
vele a szerző (2.v.). A jánosi gondolkozásban a kinyilatkoztatás 
hivő elfogadása a benne feltáruló isteni valósággal, Isten lényével 
tölti meg az embert, a vele való közösség értelmében s nem misz-
tikus feloldódásban. Az isteni valóság, melyet Jézus fel tárt és 
nyújtott, annyira magában rejti, hordozza Istent, hogy a személy-
telen fogalmazás („amely bennünk marad") átcsap szinte szemé-
lyes jellegűbe („és velünk lesz örökké"). Az „örökké" itt „min-
dig"-et és az „örökkévalóságot" egyaránt jelenti. János evangé-
liuma az „igazság", az isteni valóság Lelkéről beszél, mely Jézus 
ígérete szerint tanítványaiban marad (14,17). A vers azt jelenti: 
Isten, aki Jézus Krisztus által megmutatta magát, és a Szentlélek 
által jelen van a hivő emberben, meg nem szűnően közösségben 
marad vele, s ez a közösség egyképpen átfogja a levélírót és az ol-
vasókat. Változott fogalmazásban, de ugyanazt fejezi ki a levél-
kezdet, mint az első levél nyitánya (1,3). 

(3) „Kegyelem, irgalom, béke lesz velünk Istentől, (az) Atyától 
és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban és szeretetben". 
A páli levelek megszokott keresztyén üdvözlési formáját módo-
sítja. A kegyelem és béke kívánása még egy közbeeső taggal, az 
irgalommal bővül. Ugyanezzel a hármas köszöntéssel találkozunk 
a Timóteushoz írt két levélben, melyeknek János leveleihez való 
idői közelsége jelentkezik ebben a hasonlóságban is. Hasonló fel-
sorolást találhatunk Ignatiusnak később kelt egyik levelében, ahol 
a keresztyénüldözésekre tekintettel az állhatatosság járul negye-
dik kívánságnak (Smyrn 12,2). 

Az „irgalom" Isten kegyelmében rejlő érzületet, Isten együtt-
érzését hangsúlyozza. Az Ószövetségből átvett jelentése „kegyel-
mes hűséget" fejez ki. A „béke" hasonlóan ószövetségi nyomokon 
az üdv kívánása, mely az ember egész létét átfogja. A levélíró 
üdvözlésében nem bontható elemeire: a keresztyén ember Isten-
nel, önmagával, másokkal való békéjére, hanem mindezt össze-
foglaló állapotot jelent. Kegyelem, irgalom, béke tartalmilag egy-
befolyó keresztyén áldáskívánás. A jövő idejű fogalmazás és a 
szerző személyének belefoglalása („lesz velünk") a kezdő jókí-

269 



vánságot átfordít ja közös bizodalmas reménységgé: számíthatnak 
mindig Istennek ezekre az ajándékaira. 

A szokásos páli „a mi Atyánktól" helyett „Isten Atyától" f o r -
mulát használja szó szerint. Jézus Krisztus neve mellett pedig az 
„Ür" helyett az „Atya Fia" megjelölést alkalmazza. A jánosi gon-
dolkodás jellegzetessége domborodik ki ezzel: Krisztus Istennel 
való egységét és kinyilatkoztató küldetését hangsúlyozza. Kegye-
lem, irgalom, béke Istentől úgy jön, hogy Jézus Krisztus adja. 

Sajátosan jánosi az üdvözlés befejezése: „igazságban és szeretet-
ben". A -ban, -ben határozó rag görög megfelelője itt a módot 
jelöli, ahogyan Isten áldása megvalósul a keresztyén ember életé-
ben: Isten igazi lényének feltárulásában, a kinyilatkoztatás meg-
ismerésében, és a szeretetben, mely egyszerre hármas irányú, Is-
tentől hozzánk, tőlünk Isten és egymás felé. A jánosi keresztyén-
ség két fő eleme így lesz nyomatékossá az üdvözletben az utolsó 
szavak önmaguktól ható súlyánál fogva. 

Figyelmeztetés a szeretetre és óvás a tévtanítóktól 

4—11. vers 

(4) örültem nagyon, hogy találtam gyermekeid között (olya-
nokat), akik igazságban járnak, amint parancsot kaptunk az 
Atyától. (5) És most kérlek téged, úrnő, nem mintha új paran-
csot írnék neked, hanem amely kezdettől miénk, hogy szeressük 
egymást. (6) És ez a szeretet, hogy járunk a parancsai szerint; 
ez a parancs, amint hallottátok kezdettől, hogy abban járjatok. 
(7) Mert sok megtévesztő ment ki a világba, akik nem vallják> 
(hogy) Jézus Krisztus testben jön; ez a megtévesztő és az anti-
krisztus. (8) Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsétek, amit 
megszereztetek, hanem teljes jutalmat kapjatok. (9) Senkiben, 
aki túlmegy (ezen), és nem marad meg a Krisztus tanításában, 
nincs Isten; aki megmarad a (Krisztus) tanításában, mind az Atya. 
mind a Fiú az övé. (10) Ha valaki megy hozzátok és ezt a taní-
tást nem viszi, ne fogadjátok be a házba és ne üdvözöljétek; (11) 
mert aki üdvözli, osztozik a gonosz tetteiben. 

(4) A szerző örömének oka, hogy a gyülekezet tagjai közül töb-
beket igaz keresztyéneknek ismert meg: „örültem nagyon, hogy 
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találtam gyermekeid között (olyanokat), akik igazságban járnak". 
A fogalmazásból nem lehet következtetni, hogy az illetők több-
ségben vagy kisebbségben voltak-e a címzett gyülekezetben. Min-
denesetre a megállapítás nem az egész gyülekezetre vonatkozik. 
A helyzetet úgy kell elképzelnünk, hogy a címzett gyülekezetből 
néhányan felkeresték a levélírót. Róluk szerezte a jó benyomást. 
A „találtam" szó is találkozásra mutat. A szerző — jó pedagógiai 
érzékkel, Pálhoz hasonlóan — először az örvendetes tényt emeli 
ki a gyülekezet életéből, csak azután tér rá a figyelmeztetésre és 
az intésre. Az „igazságban járni" a hitet és a keresztyén életet 
egybefoglalóan jelenti (vö. 3 J 3). A levél egészéből következtetve 
nincs okunk arra, hogy itt csökkentett értelemben csupán „helyes 
cselekvésnek" vegyük ezt a szókapcsolatot, amint egyes írásma-
gyarázók mondják. Megfelel ennek a hozzáfűzés: „amint paran-
csot kaptunk az Atyától". A „parancs" az első levélhez hasonlóan 
a Krisztus-hitet és a szeretetet egyaránt magában foglalja (1 J 
3,23). A szó nyomban emlékezteti a levélírót a szeretet parancsára, 
mely Jánosnál mindenütt előtérbe nyomul: 

(5) „És most kérlek téged, úrnő, nem mintha új parancsot ír-
nék neked, hanem amely kezdettől miénk, hogy szeressük egy-
mást". A „kezdet" a keresztyén igehallgatás kezdetét jelöli a le-
vélíró és az olvasók életében. Itt talán még régebbre, a keresz-
tyénség kezdetére, Jézus tanítására is céloz vele. A gnosztikus ta-
nok újításával szemben hangsúlyozza Isten életünkre vonatkozó 
legfőbb akaratának, a szeretetnek régi, szilárd helyét a keresz-
tyén tanításban. Vagy talán azért tesz hangsúlyt a hagyományra, 
mert konzervatív keresztyének támadták őt a „jánosi teológia" 
ú j hangjáért az őskeresztyénség és Pál tanításához képest? Ez is 
feltehető, amint majd a harmadik levélnél foglalkozunk a kér-
déssel. 

A „szeressük egymást!" felszólítás a levél mondanivalójának 
élére nem csupán a szeretetnek a jánosi gondolkozásban elfoglalt 
kiemelkedő jelentősége miatt került. A többes szám első szemé-
lyű fogalmazás elárulja, hogy lehettek bizonyos nehézségek a 
levélíró és a gyülekezet között. Ezek nem közelítették meg a har-
madik levélből elénk táruló helyzet súlyosságát, de a jelek szerint 
mégis fennforogtak. A levélíró közte és a gyülekezet között levő 
viszonyt csak rejtetten érinti, nem kívánja előtérbe állítani, s 
nyomban rátér a szeretet parancsának általánosabb kifejtésére. 

(6) „Es ez a szeretet, hogy járunk a parancsai szerint; ez a pa-
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rancs, amint hallottátok kezdettől, hogy abban járjatok". Isten 
akarata a szeretet gyakorlása: ezt világítja meg két oldalról a 
mondat. Először arra mutat rá, hogy aki szeret, ezzel teljesíti Isten 
akaratát, de törekszik Isten más parancsainak megtételére is, he-
lyes keresztyén életfolytatásra (6a. v.). Azután pedig megfordítva 
mondja: Isten parancsa — amint az olvasók keresztyénségük kez-
detétől hallják az igehirdetésből — a szeretetben való élés (6b. v. 
„abban": szeretetben). Az Istentől jövő szeretet (agapé: 1 J 4,7— 
10) akkor van meg valóságosan a keresztyén emberben, ha tet té 
válik: Isten iránt való engedelmességgé és emberek iránt tanúsí-
tott szeretetté. 

(7) „Mert sok megtévesztő ment ki a világba, akik nem vallják, 
(hogy) Jézus Krisztus testben jön". A mondatot kezdő „mert" kö-
tőszó világossá teszi, hogy a levélírónak egyes gyülekezeti tagok-
ról szerzett jó benyomása valóban nemcsak a keresztyén életfoly-
tatásra, hanem a helyes Krisztus-hitre is vonatkozott (lásd 4. vers-
nél). Most tér rá a levél tárgyára, a szerző fő gondjára: a gnoszti-
kus keresztyén tévtanítók működésére. Az első levél hasonló 
megállapítása nyomán (2,19) feltételezhetjük, hogy a tévtanítók 
eredetileg a keresztyén gyülekezethez tartoztak. Mindenfelé nyil-
vánosan hirdetik tanaikat. A ..világba" nem csupán földrajzi meg-
határozás, a tévtanítók messzi út jainak jelzése, hanem teológiai 
minősítés is rejlik benne: az Istentől elszakadt embervilágba r a j -
zottak ki, melynek lényege, hogy „világ", azaz — jánosi szemlé-
lettel — az Istentől idegen lét hordozója. „Megtévesztőknek" h ívja 
őket, ami Jánosnál nem egyszerűen a félrevezetés vagy elcsábítás 
képzetét tartalmazza, hanem metafizikus hátterű szó. A tévtaní-
tók tévútra visznek, mely Istentől távol vezet, elszakít az örök 
élettől (a fogalmat lásd 1 J 1,8-nál és 2,26-nál). Jellemzésül ugyan-
azt állapítja meg róluk, mint az első levél: tagadják Krisztus 
földi életének, halálának kinyilatkoztató és megváltó jelentősé-
gét (lásd 4,2-nél). Ez is mutat ja , hogy a levél írójának hatásköre 
meghatározott földrajzi területre terjed, ahol ugyanaz az eretnek 
mozgalom fenyegeti, tépi az egyházat. Ezen a területen élő vala-
melyik gyülekezetnek szólt a levél. A vallani: a hitet, a tant és 
ezek szóbeli megnyilvánulását, hirdetését magában foglaló szó. 
A tévtanítók nem úgy hisznek és tanítanak, mint helyes. 

Feltűnő, hogy Krisztus „testben" történt jövetelét jelen idejű 
igealakkal fejezi ki a levélíró. Nem kétséges azonban, hogy a 
názáreti Jézus földi életére, és nem visszajövetelére, vonatkozik a 
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szöveg. A jelen idő használata tanszerű fogalmazást sejtet (Win-
disch). Az eredetiben jelen idejű melléknévi igenév talán hang-
súlyozza Krisztus földi életének és halálának maradandó jelentő-
ségét minden idők hivői számára. Jézusra vonatkozóan a „jön" 
ige János evangéliumában rendkívül jelentős és sokatmondó: Is-
tentől való küldetését, kinyilatkoztató és megváltó munkáját je-
löli. Ugyanilyen mély értelemben hangzik itt is. Már találkoztunk 
az első levélben ugyanezzel a meghatározással: vallani, hogy „Jé-
zus Krisztus testben jött". Az eltérés itt csupán a jelen idő hasz-
nálata („jön"). Az ismétlődés is mutatja, hogy kristályosodó hit-
vallási töredékkel van dolgunk (magyarázatot lásd 1 J 4,2-nél). 

Hirtelen a többes számú alany egyes számra változik: „ez a 
megtévesztő és az antikrisztus". Az első levélhez hasonlóan a ke-
resztyén tévtanítókban látja az író a keresztyén hagyomány apo-
kaliptikus alakjának megtestesülését (lásd 2,18-nál). A két kü -
lönböző megnevezés ugyanazt jelöli. Az első megjelölés a sajátos 
jánosi gondolatvilág fogalmával í r ja le az antikrisztust, mégpedig 
olyan szóval, amely szerepet játszott a régebbi keresztyén hagyo-
mányban is („megtévesztő": vö. Mt 24,4.5.11.24. 2 Th 2,3—11). 

(8) „Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsétek, amit meg-
szereztetek, hanem teljes jutalmat kapjatok". Ez már határozott 
követelés, figyelmeztetés, melyet szükségessé tett , hogy a gyü-
lekezet több tagja hajlott a tévtanokra. A mondat gondolati ta r -
talma, valamint fő fogalma, a „jutalom", csak itt fordul elő János 
evangéliumában és leveleiben. Egyáltalában nem hangzik jánosi 
módon, inkább zsidó örökség jelentkezik benne. A megszerzett 
üdv és az érdemek alapján járó jutalom gondolata ószövetségi 
hagyaték. Jézus, az őskeresztyénség és Pál is használja a „juta-
lom" szót, de széttörve annak eredeti, emberi teljesítményen ala-
puló jelentését. János evangéliuma már magát a szót is kiküszö-
böli, annyira idegen a gondolkodásától (J 4,36-ban fordul elő 
egyedül, de ott is csak hasonlatként szerepel). János szemében a 
keresztyén ember léte Isten teremtő munkájának eredménye (ezt 
fejezi ki az „Istentől származás": J 3. 1 J 3,9 stb.). Ennek követ-
kezménye minden jó, amit a hivő ember cselekszik (1 J 2,29). 

Ezért a mondat csak formális átvétel az őskeresztyén hagyo-
mányból, mely már átalakította a megszerzés és a jutalom ószö-
vetségi fogalmát. A levélíró inti olvasóit, legyenek résen, nehogy 
elveszítsék Krisztus-hitüket, amit fáradságos munkával „megsze-
reztek". A „megszerezni" szó képi tartalmát a megfeszítetten vég-
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zett kézi munkából meríti. János evangéliuma is használja, de 
paradox értelemben: dolgozni az örök életért azt jelenti, hogy 
végbemegy ra j tunk Isten munkája, hiszünk Jézus Krisztusban 
(J 6,27—29). Ehhez a jánosi gondolathoz kapcsoljuk a levél mon-
datát, s így az olvasók erőfeszítésén — ami nélkül nincs és nem 
képzelhető el hit és keresztyén élet — átizzik Isten munkája, me-
lyet Krisztus végzett el (J 4,34!). Ezt tennék tönkre, ha engedné-
nek a tévtanításnak. Az „elveszít" ige másik jelentése az eredeti-
ben: „tönkre tesz". 

Több kézirat, a fordításunkban alapul vett szövegtől eltérően, a 
következő olvasásmódot ad ja : „el ne veszítsétek, amit mi megsze-
reztünk", ti. fáradságos munkával. Ez a szövegváltozat eredetileg 
talán dogmatikai javítás volt, hogy könnyebbé tegye a mondat 
megértését. Azt a gondolatot tartalmazza, hogy az olvasók ne 
veszítsék el Krisztus-hitüket, melyet a levél írójának és társainak 
igehirdető, pásztori munkássága szerzett nekik, természetesen Is-
ten műveként. Nem valószínű, hogy ez lenne a mondat eredeti 
értelme. 

A Krisztus-hit megőrzésére biztat a szerző az üdvösség ígére-
tével: a „teljes jutalom", mely rájuk vár — nem érdemként, ha-
nem Isten irgalmas szeretetéből —, az örök élet eljövendő kitel-
jesedése. A jánosi teológia tud a jelenvaló örök élet jövőbeli tel-
jességre jutásáról, csak a hangsúlyt a jelenre teszi. A „teljes juta-
lom" szókapcsolatot megtaláljuk az Ószövetségben (Rúth 2,12). 
Az egész vers tartalmát és formáját az őskeresztyén teológiai 
örökségnek köszönheti. Az intő ige („vigyázzatok magatokra") is 
őskeresztyén eszkatológikus szó (Mk 13,9). Feltehetően i t t van a 
nyitja a jánosi gondolatvilágban szokatlan mondatnak: az előző 
versben az utolsó idők megtévesztőinek említése az őskeresztyén 
apokaliptikára terelte a levélíró figyelmét (vő. Mk 13,3—27., kü-
lönösen 6. és 22. vers), s a tévtanítás elleni óvásként most figyel-
meztetni akar az örök élet elvesztésének lehetőségére, ehhez pedig 
a hagyományos eszkatológikus gondolattárból veszi a szavakat és 
a tartalmat. 

(9) „Senkiben, aki túlmegy (ezen), és nem marad meg a Krisztus 
tanításában, nincs Isten". János evangéliumában Jézus „tanítása" 
egyszerűen Jézus szavait jelentette (7,17). Itt a levélben már van a 
szónak tanszerű értelme. „Krisztus tanítása" a róla szóló hittéte-
leket jelenti, ahogyan a levél idejében már eléggé kristályos álla-
potban megtalálhatók. Noha későbbi értelemben vett hitvallás, 
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vagy a hittételek rendszere még nem alakult ki, építő kockái egyes 
gondolatokban, megszilárduló formulákban már meglehetősen ké-
szek voltak (lásd magyarázatot 1 J 4,2-nél). Krisztus személyének 
és művének üdvjelentőségéről szóló mondatok vagy néhány sza-
vas formulák a keresztségre előkészítő tanításban is szerepeltek 
(E 4,20—21). A levélíró Krisztustól származó tanításnak mondja. 
Nyilván nem formailag érti, mintha már Jézus így mondta volna, 
hanem tartalmában vallja Jézusra és az őskeresztyénségre visz-
szanyúló tanításnak. Ezzel ú j r a a keresztyén hagyomány jelentő-
ségére mutat rá, szemben a tévtanítók újításaival. A kor eretnek 
mozgalma, mellyel harcban áll, továbblépett azon, amit a keresz-
tyénség kezdettől hirdetett. Annál súlyosabb vád ez a levélíró tol-
lából, mert a jánosi iratok a régebbi hagyományhoz képest jelen-
tősen ú j vonalat képviselnek. A levélnek ezt a megállapítását ép-
pen ezért nem konzervativizmus diktálja, hanem az igazi Krisztus-
hit féltése. Mindjárt igazolja ezt a véleményünket a következte-
tést megvonó megállapítás, merész teológiai fogalmazásával: nincs 
benne az Isten (ugyanígy: 1 J 2, 23). Az Isten bírása a vele való 
közösség legerőteljesebb, sajátos megjelölése Jánosnál. Istennel 
való kapcsolata szakad meg annak, aki túlmegy a Krisztus-hit ősi 
hagyományos tartalmán — ez a mondat értelme. 

„aki megmarad a (Krisztus) tanításában, mind az Atya, mind 
a Fiú az övé." Az előző megállapítás pozitív megismétlése. A 
„maradni" jellegzetes jánosi ige: a hűséget jelöli (lásd 2,27-nél). 
A levél írója a Krisztusról vallott hagyományhoz, az őskeresztyén 
és páli tanításhoz való hűséget helyezi az olvasók lelkére; nincs 
azzal ellentétben, sőt azt tartalmazza és viszi tovább a szerző já-
nosi gondolkozása. A Krisztusról szóló helyes igehirdetés hivő 
elfogadásán, megőrzésén fordul meg az Istennel és Jézussal való 
közösség, melyet a vers első feléhez hasonlóan újra bátran a 
„bírni" igével fejez ki (szó szerint: „bírja mind az Atyát, mind a 
Fiút"). Egyes kéziratokban változik a szórend: először a Fiú jön, 
azután az Atya —, ez felel meg a dogmatikai és gyakorlati sor-
rendnek : a Jézus Krisztussal való közösségben kerülünk mara -
dandó kapcsolatba Istennel. 

(10) „Ha valaki megy hozzátok és ezt a tanítást nem viszi, ne 
jogadjátok be a házba és ne üdvözöljétek". Ez már gyakorlati 
utasítás. Lehet, hogy az egész levél megírásának indító rugója. 
A tévtanítással szemben a teljes elzárkózás módszerét tartja meg-
valósítandónak a levélíró. Ignatiusnak valamivel később írt leve-
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lei hasonló helyzetet tükröznek: a tévtant vándorprédikátorok 
terjesztették. Az ő tanácsa is ez: „Térjetek ki előlük, mint vad-
állatok elől, hiszen veszett kutyák, álnokul harapnak" (Ign. Ef 7,1). 

János levele a tévtanítást hirdető vándortanítókkal szemben a 
vendéglátásnak az antik Keleten különösen is nagyra becsült gya-
korlását tiltja meg. Idegen gyülekezetek tagjainak elszállásolása 
és ellátása a keresztyének között mély értelmű kötelességnek szá-
mított (Zsid 13,1—2). A levélíró azt tanácsolja, hogy még a szo-
kásos világi köszöntést (Légy — vagy — legyetek üdvözölve) se 
mondják nekik. 

(11) „ . . . mert aki üdvözli, osztozik a gonosz tetteiben". A hét-
köznapi üdvözlés a zsidóknál vallásos áldáskívánásnak számított, 
míg a görögöknél csak az öröm és a szívélyesség kifejezése volt. 
A keresztyének a zsidó hagyományt vették át, mely szerint a kö-
szöntés közösségbe kapcsol a másik emberrel. A keresztyén gyü-
lekezetekben különösen is mélyen élték át a testvéri üdvözlést. 
Ezen a háttéren hangzik a levélíró figyelmeztetése: ha a gyüleke-
zet tagja akárcsak üdvözli a hozzálépő tévtanítót, ezzel részese 
lesz „gonosz tetteinek", vagyis közrehat a keresztyén tévtanítás 
terjesztésében. A közösség vállalásával mintegy menlevelet ad a 
tévtanító további működéséhez, a személyi bizalom révén előse-
gíti forgolódását a gyülekezetben. 

Ismét a jánosi dualizmussal találkozunk: az emberek között a 
Krisztus-hit, éspedig a helyes tanra épülő Krisztus-hit szerint tesz 
különbséget. Lehet az az eretnek keresztyén egyébként becsületes 
ember, nem számít, mert nagy tét forog kockán: az örök élet, 
amely döntően az igazi Krisztus-hithez és a belőle fakadó testvér-
szeretethez van kapcsolva. Számunkra ez már csupán egykorú 
gondolkodásnak számít, és nem időtálló keresztyén magatartás-
nak. Nem vállaljuk keresztyén hitünk és szeretetünk alapján, 
mert Isten és világ, hit és hitetlenség ill. téves hit között a sza-
kadékon át is hidat látunk — Isten szeretetének hídját, melyen 
a keresztyén szeretet hídja is épül a különböző meggyőződésű 
emberek között, tartozzanak bár keresztyén eretnekek vagy a 
nem-hivők közé. 

Változatlanul világol felénk a most olvasott szakasz alapvető 
mondanivalója: a felelősség keresztyén emberek hitéért, a Krisz-
tusról vallott tanítás helyességéért. Krisztussal és általa Istennel 
csak a tisztán hirdetett evangélium, s az ebből fakadó hit von kö-
zösségbe — ez a szakasz érvényes mozgató igazsága. 
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A levél befejezése 

12—13. vers 

(12) Sokat kellene írnom nektek, (de) nem akartam papíron és 
tintával (megírni), hanem remélem, hogy eljutok hozzátok, és 
személyesen beszélek (veletek), hogy örömünk teljessé legyen. 
(13) Köszöntenek a kiválasztott nőtestvéred gyermekei. 

(12) A levél rövidségét okolja meg az író. Több mindent sze-
retne még közölni a gyülekezettel, de erre az írásnál jobb lehe-
tőségnek tart ja a remélt találkozást, a közvetlen beszélgetést 
szemtől szembe. Rövid levelével közelgő látogatását is előkészíti. 
A tarsolyában levő beszélgetési témák nyilván az élőszó meleg-
ségét, átütő erejét és félre nem érthetőségét kívánják. A kis 
megjegyzés azt sejteti, hogy vannak a gyülekezet számára nem 
könnyű mondanivalói, akár egyes keresztyének hitbeli eltévelye-
dése, akár a gyülekezetnek vagy egyes tagjainak hozzá való vi-
szonya tekintetében. De lehetséges, hogy egyszerűen a tévtanítás-
sal kapcsolatos gondolatai kifejtésére találja jobbnak a közeli sze-
mélyes együttlétet. 

„hogy örömünk teljessé legyen". Κτ. első levél kezdetén jelölte 
meg írása céljának ugyanazt, amit most személyes látogatásától 
vár a levélíró: örömük hiánytalanná válását. Ha a többes számot 
(„örömünk") írói többesnek vesszük, akkor a gyülekezet helyes 
hite felől táplált aggodalmainak megszűnésére, a tévtanítással 
szemben remélt állásfoglalásukra céloz vele. Ha pedig a többes 
szám használatával a saját és az olvasók örömét fogja össze, 
ebben az esetben az egyház tanítója és a gyülekezet között levő 
kapcsolat akadályainak, talán nézeteltéréseknek megszűnését re-
méli. Erről is lehet szó, bár a hangsúly inkább az előzőn van: 
találkozásuktól azt várja, hogy ottlétekor személyesen meggyő-
ződhet az egész gyülekezetnek a tévtanítást elutasító határozott 
magatartásáról. 

János evangéliumában az „öröm" nem egyes örömöt jelent, ha-
nem az üdv birtokát, a nem-e-világi öröm teljességét (15,11). En-
nek bizonyos mértékig megkopott használatával találkozunk János 
két levelében (1 J 1,4. 2 J 12), bár az összefüggés az evangélium 
mélyebb gondolatával nyilvánvaló: az Istennel, Jézus Krisztussal 
való közösség öröméhez hozzátartozik a keresztyének — ebben az 
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esetben a levélíró és a gyülekezet — között fonódó szálak erős-
sége, a közös hit és a testvéri szeretet zavartalansága (lásd 1 J 
1,4-nél). 

(13) „Köszöntenek a kiválasztott nőtestvéred gyermekei". Ε zá-
róüdvözletben visszatér a szerző a levél szimbolikus nyelvhasz-
nálatához, melyet a címzésben megfigyeltünk (1. v.). „Nőtestvé-
red": a szerző tartózkodási helyén élő keresztyén gyülekezet. An-
nak „gyermekei": e gyülekezet tagjai. Ök küldik üdvözletüket a 
címzett gyülekezetnek, a jelképes asszonynak, az „úrnőnek". Is-
mét használja a „kiválasztott" jelzőt, immár saját lakóhelyének 
gyülekezetére. A hagyományos keresztyén megjelöléssel mindkét 
gyülekezet konkrét valósága mögött Isten szeretetének megnyil-
vánulását, hitre hívó cselekedetét villantja fel, ha ugyan nem 
sablonos, megszokott jelzőként alkalmazza a gyülekezetek emlí-
tésekor (lásd 1. versnél). A levélíró magánlevelével is ápolja a 
körülötte élő keresztyén gyülekezet testvéri kapcsolatát a távoli 
gyülekezettel. A záróüdvözlet a gyülekezetek testvériségének, 
összetartozásának bizonysága. 

A második levél magyarázatának összefoglalása 

Kora egyházának egyik tanítója, a jánosi hagyomány őrzője az 
„öreg", aki a levelet egy előttünk ismeretlen gyülekezetnek írja. 
Szeretetéről biztosítja, valamint megerősíti őket abban a tudat-
ban, hogy az igazhivő egyház szeretete veszi körül a címzett gyü-
lekezetet. Az apostoli levélforma hagyományos, közben már há-
romtagúvá bővült üdvözletével köszönti őket. Aldáskívánságának 
remélt hatását is hozzáfűzi: „igazság" és „szeretet" — Isten ki-
nyilatkoztatásának elfogadása és a szeretet élése. 

Örömét fejezi ki, hogy találkozott a gyülekezetnek olyan tag-
jaival, akik igaz keresztyének. A keresztyénség kezdetétől hang-
zó nagy parancsot helyezi szívükre, belefoglalva a közte és a gyü-
lekezet között levő viszonyt is: „szeressük egymást". A szeretet-
nek ez a kiemelése csak előkészítésül szolgál a levél fő gondjá-
hoz: elszaporodtak a tévtanítók, akik Jézus földi életének, halálá-
nak üdv jelentőségét tagadják. Inti a gyülekezetet, hogy a téves 
keresztyén tan elfogadásával ne kockáztassák üdvösségüket. Gya-
korlati utasítása: a vándorló tévtanítókat ne lássák vendégül, szó-
ba se álljanak velük. Hiszen puszta üdvözlésükkel antik keleti és 

278 



őskeresztyén értelemben olyan közösség keletkezik közöttük, 
amely részessé teszi őket is azok működésében. 

A többit majd élőszóval mondja el remélt közeli látogatásakor. 
Vannak dolgok, amelyeket jobb személyesen megbeszélni. A sze-
mélyes együttlét remélhetőleg meghozza mindannak eloszlását, 
ami most hiányossá teszi a levélíró örömét a gyülekezetben, a 
szerző és az olvasók örömét egymásban. Ez azonban több emberi 
örömnél — az Istennel és egymással való közösségnek, a jelen-
való örök életnek öröme. A búcsúzáskor tolmácsolja a lakóhelyén 
élő keresztyén gyülekezet tagjai köszöntését a távoli gyülekezet-
nek. 

279 





J Á N O S H A R M A D I K L E V E L E 

B E V E Z E T É S A L E V É L H E Z 

A kis levél végképp megoldhatatlannak látszó talányba bu r -
kolja írójának, az „öregnek" alakját. A magánlevélként írt sorok 
a következő helyzetet tükrözik: a címzett, Gájosz nevezetű keresz-
tyén férfi, olyan gyülekezetben él, amelynek vezetője, Diotrefész, 
a levélíró egyházi tekintélyét súlyos szavakkal tépázza, küldötteit 
nem fogadja, sőt munkájukat gyülekezete területén megakadá-
lyozza. Pedig Diotrefész nem tartozik a tévtanítók sorába. 

Ez a helyzet arra mutat, hogy a levélíró nem lehetett Jézus 
apostola, még apostol tanítványa sem, mert azzal szemben ilyen 
lépésekre nem ragadtathatta volna magát egyetlen keresztyén 
gyülekezet vezetője sem. Lehetett ellenben a keresztyén hagyo-
mány egyik ágának kiemelkedő képviselője, abban az értelemben, 
ahogyan Papias szól az „öregekről" (lásd János második levelé-
hez írt bevezetésünket). 

Diotrefész eljárásának közelebbi magyarázatául több feltevést 
szőttek a kutatók. Nincs kellő alapja annak az elképzelésnek, 
hogy a második és harmadik levelet író „presbiter" nem külön-
leges hagyományt őrző „öreg", hanem Diotrefész által a gyüle-
kezet elöljárói közül, a presbiteri kollégiumból dogmatikai okok-
ból kizárt, és így magányos presbiterré vált személy (Käsemann 
feltevése). Viszont közelebbről kell foglalkoznunk két eshetőség-
gel, mely Diotrefész és a presbiter viszonyának kulcsaként szá-
mításba jöhet. 

Az egyik lehetőség, hogy Diotrefészt egyházszervezeti törekvé-
sek vezették. Ε feltevés szerint Diotrefész a gyülekezeten belüli 
monarchikus (egyeduralkodó) püspöki vezetés eltökélt képvise-
lője, s ezért nem enged idegen befolyást gyülekezetében. Ennek 
megértéséhez szükséges néhány szóval megvilágítanunk a püspöki 
tiszt kialakulásának legrégibb történetét. Pál apostol, általában 
az apostoli kor gyülekezeteinek élén presbiteri testület állott. A 
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presbiterek püspöki („felvigyázói") felelősséget gyakoroltak (Csel 
20,17.28), a gyülekezet elöljárói voltak, és püspököknek is hívták 
őket (F 1,1). A további alakulás úgy történt, hogy a presbiterek, 
más néven püspökök közül egy kiemelkedő egyéniség vette ke-
zébe a gyülekezet irányítását. Így jött létre a többszemélyes gyü-
lekezeti püspökségből az egyszemélyes vezetés, a gyülekezeti mo-
narchikus püspökség. Az első század végén keletkezett Római Ke-
lemen első levele, mely még többes számban beszél a püspökök-
ről, s cserefogalomként használja a „presbiterek" megjelöléssel 
mint az Újszövetség, hivatalukat Krisztustól és az apostoloktól 
származtatja, noha a gyülekezet közössége választja őket (42,1—5; 
44,1—6). Ugyanígy egy másik irat a második század elejéről is 
több püspökről tud egy gyülekezetben, akiket az egész gyülekezet 
választ (Did 15,1—2). A római keresztyén gyülekezetben a máso-
dik század elején még nem található az egyszemélyes püspöki ve-
zetés. Ellenben Kisázsiában és Szíriában akkor már kifejlődött a 
monarchikus püspökség a gyülekezetekben. A monarchikus püs-
pöki tisztnek határozott képviselője volt Ignatius (1110—117 kö-
zött). 

Ehhez a fejlődéshez vezető, közbeeső történeti láncszem hiány-
zik, csupán azt lehet megállapítani, hogy az Űjszövetségben a 
Timóteushoz és Tituszhoz írt levelek már ebbe az irányba muta t -
nak azzal a szerepkörrel, melyet Timóteus Efezusban és Titusz 
Kréta szigetén betöltött (egyes kéziratok így is nevezik: „Efezus 
első — ill. második — püspöke", "Kréta első püspöke"). Ignatius 
leveleiben már teljes kialakulásában látható az egy gyülekezetben 
egy püspök intézménye, s körülötte a „presbiterek", azaz mai szó-
val: a lelkészek. Ignatius fáradozása arra irányult, hogy a gyüle-
kezet püspökének hatáskörét megerősítse, s kiterjessze a környe-
ző terület keresztyéneire is. ö a püspöki egyházszervezettel akar-
ja a gyülekezeteket megvédeni a tévtanítás veszélyével szemben. 
„A püspök a vezetést Isten helyett végzi, a presbiterek pedig az 
apostolok tanácsgyűlése helyett" — írja egy, Efezustól nem mesz-
sze levő város gyülekezetének (Magn. 6,1). 

Ha ebbe a történeti képbe beleillesztjük Diotrefész alakját, bár 
„püspök" elnevezés nem kerül elő vele kapcsolatban, nyilvánvaló 
a levélből, hogy nemcsak törekszik az elsőségre a gyülekezetben, 
hanem valóban gyakorolja is az egyeduralkodó vezetői hatalmat, 
függetlenül attól, hogy mi volt gyülekezeti tiszte. Az ő esete az 
Űjszövetségben legjobban (megközelíti közbeeső fokozatként a 
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későbbi fejlődést, amelyet Ignatius említett levelei tükröznek a 
gyülekezeti püspökségről már teljes kialakulásában. 

A másik lehetőség, hogy dogmatikai ellentét is volt Diotrefész 
és a levélíró között. Erre mutathat az a körülmény, hogy Diotre-
fész részéről hozott intézkedés a levélíró küldötteivel szemben 
ugyanaz a teljes elzárkózás, melyet János második levele a tév-
tanítókkal szemben tanácsol (vö. 2 J 10—11 és 3 J 9—10). Ez 
megfelel a keresztyén gyülekezetek korabeli gyakorlatának. Nem 
látszik valószínűnek, hogy az egyszemélyes gyülekezeti vezetés 
érdeke és más gyülekezetből történő belenyúlás elhárítása ele-
gendő ok lett volna Diotrefész kemény, keresztyén testvérek kö-
zött elképzelhetetlen lépésére. Diotrefész „gonosz szavainak", a 
levélíró ellen felhozott „jogosulatlan panaszainak" közelebbi tar -
talmát nem ismerjük, nem lehet kizártnak tartani, hogy ezek 
részben a szerző teológiájára is vonatkozhattak (3 J 10). A levél 
Diotrefészt nem vádolja tévtanítói szereppel, viszont a fordítottja 
fennállhatott: talán Diotrefész tekintett bizalmatlanul a jánosi ha-
gyomány gondolatkörében élő „öregre", s az igazhivő keresztyén-
ség védelmében szorította hátra saját gyülekezetében a levélíró 
egyházi tevékenységét, akadályozta küldötteinek megjelenését. 
Ez csak elképzelés, de tényként kell megállapítanunk, hogy a 
jánosi gondolkozás — minden alapvető egyezése mellett is — je-
lentősen eltér a korábbi keresztyén képzetvilágtól. Meglepő újsze-
rűsége, melyet a nagyjából hasonló időben keletkezett, késői ú j -
szövetségi iratokkal való összehasonlítás alapján még határozot-
tabban észlelünk, aggodalmat okozhatott a konzervatív keresz-
tyén hagyományt ápoló gyülekezetekben. A látszólagos gnosztikus 
veret János evangéliumán és levelein jól megfigyelhető. Ezért 
nem lenne elképzelhetetlen Diotrefész szembenállása az őske-
resztyén apostoli hagyományhoz való hűség hangsúlyozása alap-
ján. Lám, a kis harmadik levélnél vetődik fel előttünk teljes sú-
lyában a jánosi keresztyénségnek és iratoknak egyik legismeret-
lenebb történeti problémája: a jánosi irányvonal korabeli egy-
házi helyzete. 

A helyzet magyarázatát kínáló két lehetőség vázolása után, 
meg kell őszintén vallanunk, annyira keveset tudunk az első szá-
zad utolsó évtizedeinek közelebbi egyházi viszonyairól, hogy Dio-
trefész és a szerző között János harmadik levelében tükröződő 
éles szembenállást közelebbről kellő bizonyossággal megvilágítani 
nem sikerülhet. A sok feltevésre mind lehet felhozni ellenérvet, 
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viszont az elénk táruló levélbeli helyzetet nem szabad leegyszerű-
síteni arra, hogy csupán személyi ellentétekről, Diotrefész egyéni 
hiúságáról volt szó. Kétségtelenül csak annyi állapítható meg, 
hogy a levélíró Diotrefész szigorú intézkedései ellenére ragasz-
kodik missziói munkát végző (7—8. v.) küldötteinek megjelenésé-
hez az idegen gyülekezetben, Gájosz és keresztyén barátai segít-
ségével próbálja ezt elérni, ennek érdekében írja levelét. A levél 
azt a benyomást kelti, hogy az öreghez hű keresztyének kisebb-
ségbe szorultak Diotrefész gyülekezetében. Nem lehet eldönteni, 
hogy a levélíró miért látta elengedhetetlenül szükségesnek kül-
döttei szolgálatát az idegen gyülekezetben. Támaszpontra volt-e 
szüksége a pogányok között végzendő missziói munka érdekében 
azon a területen? A jánosi hagyomány alapján álló keresztyén-
ség mondanivalóját akarta megszólaltatni ott? Nem látott elegen-
dő missziói tevékenységet Diotrefész gyülekezetében, és ezt pró-
bálta erősíteni? Vagy ki tudja, milyen más okból? 

A második és harmadik levél szerzője nem hivatkozik apostoli 
jogfolytonosságra, mint a korai-katolikus monarchikus püspök-
ség előmozdítói teszik az apostoli utódlás (successio) elméletével 
(Római Kelemen első levele 42.). Nem rejtőzik hamis apostoli név 
mögé mondanivalója súlyának növelésére, mint az Újszövetség-
ben is van rá eset (2 P). Egyszerűen a Christus praesens, a „jelen-
való Krisztus" tanúja akar lenni (Käsemann) a jelen nyelvén, a 
jelen gondolatvilágában. Amint tanúságot tett János evangéliu-
mának írója (J 21,24), Krisztust hirdetve gnosztikus nyelven, de 
nem gnosztikus tartalommal! A második és harmadik levél szer-
zőjének is ugyanaz a törekvése, mint az első levél írójának — ha 
ugyan nem vele azonos személy —, hogy az egyetlen régi evangé-
lium, az igazi keresztyén hagyomány alapján hirdesse ú j nyelven, 
ú j fogalmakkal az élő Krisztust (1 J 1,1-—4). A névtelen öreg az 
ő jelene élő Krisztusának igaz tanúja volt az első század végén, 
s ezért lehet írásán keresztül a mi jelenünkben a mai Krisztus 
tanúja, ha figyelünk rá. 
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A L E V É L S Z Ö V E G E ÉS MAGYARÁZATA 

Gájosz vendégszeretetének jelentősége 

1—8. vers 

(1) Az öreg a szeretett Gájosznak, akit én igazán szeretek. (2) 
Szeretett (testvér), kívánom, hogy mindenben jól menjen a dol-
god és egészséges légy, amint a lelkednek jól van dolga. (3) Mert 
örültem nagyon, amikor testvérek jöttek és tanúságot tettek a te 
igazságodról, ahogyan te valóban jársz. (4) Nincs nagyobb örö-
möm annál, hogy hallom: a gyermekeim az igazságban járnak. 
(5) Szeretett (testvér), hűségesen cselekszel (mindazzal), amit csak 
végzel a testvérekért, méghozzá idegenekért, (6) akik tanúságot 
tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; jól fogsz cselekedni, 
ha Istenhez méltóan ellátod őket a továbbutazáshoz; (7) mert a 
Névért indultak útnak, (és) semmit sem fogadnak el a pogányok-
tól. (8) Nekünk kell tehát felkarolni az ilyeneket, hogy munka-
társai legyünk az igazságnak. 

(1) „Az öreg a szeretett Gájosznak, akit én igazán szeretek". 
A levélíró — mint második levelében — „az ö reg" megjelölést al-
kalmazza magára (lásd második levél bevezetésében és első verse 
magyarázatánál). A jánosi hagyomány őrzője, szélesebb egyházi 
terület kiemelkedő tanítója í r ja a levelet Gájosz nevű, másut t 
lakó keresztyénnek. Gájosz egy ismeretlen keresztyén gyülekezet 
jelentősebb tagja. Ezt nemcsak a levél befejezése mutatja, mely-
ben keresztyén baráti köréről van szó, akik hallgatnak rá, hanem 
már az a körülmény is jelzi, hogy a szerző alkalmasnak találja 
munkája támaszául az idegen gyülekezetben. Az Újszövetségben 
előforduló másik három Gájosz egyikével sem azonos a személye 
(Csel 19,29. — Csel 20,4. — R 16,23. 1 Κ 1,14). Gyakran előforduló, 
megszokott név. Gyülekezeti tisztséggel nem rendelkezett. A levél 
címzése egészen rövid, ami az Újszövetség levelei között leginkább 
hasonlóvá teszi a fennmaradt görög és római magánlevelekhez. 
Hiányzik a szokásos egyszavas üdvözlés, amely csak egészen 
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ritkán, tévedésből maradt el a korabeli magánlevelekben. Viszont 
a levélíró szeretetének kétszeres hangsúlyozása melegebbé teszi a 
kezdést, mintha csak a formális üdvözlő szót írta volna. A „sze-
retett" jelzőt Pál apostol is gyakran használta vele közelebbi vi-
szonyban levő keresztyének említésekor. 

(2) „Szeretett (testvér), kívánom, hogy mindenben jól menjen 
a dolgod és egészséges légy". A jókívánság megfelel a korabeli 
papirusz-levelekben található gyakori bevezető formulának, csak 
a „mindenekelőtt" megszokott kezdet helyett használja a szerző 
a „mindenben" megjelölést. Lehetséges, hogy ez elírás, s értelmi-
leg megfelel az említett szokásos kezdő szónak. A jókívánság 
a mindennapi életben való boldogulásra, a címzett további jó 
egészségére vonatkozik. Keresztyén hang a megszólításon kívül 
csak a folytatásban jelentkezik: 

„.. . amint a lelkednek jól van dolga". A jánosi irodalomban 
gyakran használt nyelvi sajátosság az „amint"-tal kezdett, az elő-
ző állítást megerősítő vagy megokoló mellékmondat. Gájosz belső 
élete, hitvilága rendezett. A levélíró kívánja, hogy ennek meg-
felelően életének külső dolgai is jól menjenek. „Lelked" (pszüché): 
a szó többféle jelentésű az Üjszövetségben, itt az emberi lelket 
mint az örök élet szervét jelöli. Az ember belső életének székhe-
lye a „lelke", ahol a hit születik, erősödik, a keresztyén elhatáro-
zások megfogannak, az örök élet tudatossá válik. Gájosz keresz-
tyén belső állapotának megjelölésére ugyanazt az igét használja a 
szerző, mint külső életének boldogulására (előrehaladást, ered-
ményt, sikert elérni). Ezzel a szójátékkal is összekapcsolja a cím-
zett belső életét és külső sorsát. Gájosz hivő lelki életére vonat-
kozó megjegyzés nem udvarias szólam, hanem a levél megírásá-
nak alapját adja. A szerző bízik Gájosz keresztyénségének szi-
lárdságában, ezért fordul hozzá kérésével. 

(3) „Mert örültem nagyon, amikor testvérek jöttek, és tanúságot 
tettek a te igazságodról". A levélíró ismerősei vagy éppen kül-
döttei jár tak az idegen gyülekezetben, s visszaérkezésükkor be-
számoltak neki Gájoszról. Ezzel a hírrel támasztja alá előbb mon-
dott elismerő megjegyzését („mert"). „A te igazságodról": Gájosz 
keresztyén hitének és életfolytatásának, különösen is szeretetének 
összefoglaló megjelölése. A jánosi értelemben vett „igazság", az 
Isten kinyilatkoztatott valósága jelen van Gájosz keresztyén hité-
ben és a szeretet gyakorlásában. Értelmezhetjük úgy is a szó Já-
nosnál szokatlan formában történő használatát, hogy rövidítése az 
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„igazságban jár" megjelölésnek, mely a kinyilatkoztatás által 
meghatározott életf oly tatást jelenti; ebbe a hit és szeretet egy-
aránt beletartozik. A hozzáfűzött megjegyzés — „ahogyan te va-
lóban jársz" — a szerző saját meggyőződésével erősíti meg a vett 
hír t : bizonyos benne, hogy úgy van, amint hallotta. 

(4) „Nincs nagyobb örömöm annál, hogy hallom: a gyermekeim 
az igazságban járnak". Ez a mondat megerősíti, hogy az előző 
versben szereplő „a te igazságodról" megjelölés valóban az „igaz-
ságban jár" értelmét foglalja magában. A szerző Gájosz fölött 
érzett örömét szélesebb összefüggésbe helyezi: mindig nagy örö-
möt szerez neki, ha arról hall, hogy a vele szoros kapcsolatban 
levő keresztyének Isten „igazságának", kinyilatkoztatott valósá-
gának megfelelően élnek, hisznek és cselekszenek. „A gyermeke-
im" jánosi nyelven nem jelenti az általa megtérített keresztyéne-
ket, mint Pál apostol szóhasználatában (1 Κ 4,15. G 4,19. Fm 10). 
János leveleinek gondolatvilágában „az Istentől nemzés" képzete 
annyira erős, s a „gyermekek", „gyermekeim" megjelölést ismé-
telten alkalmazza megszólításként általában keresztyénekre, hogy 
az „én" birtokos jelző hangsúlyozásával alkalmasint csak a közte 
és egyes keresztyének között levő szorosabb lelkipásztori kapcso-
latot fejezi ki. A levélíró olyan nyelvtani formában használja a 
birtokos jelzőt, ami az Üjszövetségben egészen ritka, csak János-
nál gyakori. Ezt a stílussajátságot a kisázsiai görög köznyelv is-
mertetőjelének tart ja egy feltevés (ez a kellően nem igazolt meg-
figyelés a levél keletkezési helyére vonatkozólag adhatna bizo-
nyos útmutatást). A levélírónak ebben a versben kifejezett örö-
me, mely találkozik a második levél hasonló megnyilvánulásával 
(2 J 4), arra mutat, hogy sok szomorú tapasztalata lehetett az ál-
tala ismert gyülekezetekben, ezért tölti el különös örömmel a jó 
hírek vétele. 

(5) „Szeretett (testvér), hűségesen cselekszel (mindazzal), amit 
csak végzel a testvérekért, méghozzá idegenekért". Ezzel már a 
levél tárgyát érinti a szerző. Rátér Gájosz keresztyén magatartá-
sának arra a megnyilvánulására, amely az adott helyzetben döntő 
fontosságú. Az „idegen testvérek": más gyülekezetből érkező ke-
resztyének. Az „idegen" görög megfelelőjének másik jelentése: 
„vendég". A mondat értelme mindenképpen ugyanaz. Gájosz a 
levélírótól jövő küldöttekkel jót tett. A következő versek muta t -
ják meg, hogy ez közelebbről mit foglalt magában. A „hűségesen 
cselekszel" szavakkal Gájosz megbízhatóságát emeli ki: nem csa-
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lódott benne a levélíró. A jelen idejű fogalmazással hangsúlyozza, 
hogy nemcsak köszönetet akar mondani Gájosz gondoskodó fá ra -
dozásáért, hanem továbbra is számít rá. Várja tőle, hogy fel-
karolja a gyülekezetbe érkező küldötteket. A „hűségesen" szó 
nem csupán módhatározó, a cselekvés minőségét jelezve, hanem 
a mondat élére helyezetten állítmány jellegű is: Gájosz e cselek-
vése közben megbízhatónak bizonyult. A hűség szava János evan-
géliumában és leveleiben egyedül itt fordul elő, noha a fogalom 
más vonatkozásában nagyon kedves Jánosnak (lenni, maradni va-
lamiben, valakiben). 

(6) „ . . . akik tanúságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet 
előtt": a küldöttek visszatérve a levélíró lakóhelyére, gyülekezeti 
öszejövetelen számoltak be útjukról, a távoli gyülekezetben ill. 
gyülekezetekben szerzett tapasztalataikról. Ennek során mondták 
el Gájosz melléjük állását, melynek jelentőségét fokozta, hogy 
abban a gyülekezetben feltehetően a többség ellenségesen fogadta 
őket és elzárkózott előlük (10. v.). Régi őskeresztyén gyakorlat, 
hogy a más gyülekezetekből hazaérkezők elmondták tapasztala-
taikat. A főként missziói jelentéstétel olyan személyes vonatkozá-
sú részletekre is kiterjedt, melyek az evangélium ügyével össze-
függésben voltak (Csel 14,27; 15,4). János evangéliumában és le-
veleiben itt fordul elő először az egyház, gyülekezet szó (ekklésia). 
A további versekben még kétszer találkozunk vele; a szóban forgó 
idegen gyülekezetet jelöli. 

„jól fogsz cselekedni, ha Istenhez méltóan ellátod őket a tovább-
utazáshoz". Az előző mellékmondatban szereplő „akik" és az itt 
szóba kerülő „őket" (az eredetiben mindkettő azonos vonatkozó 
névmás) ugyanazokat a személyeket jelenti, a fogalmazás leg-
alábbis erre mutat. Ezek szerint az illetők új ra úton vannak, vagy 
a közeljövőben útrakelnek, és rászorulnak Gájosz hathatós támo-
gatására, közelebbről arra is, hogy megfelelően felkészítse őket 
továbbvivő út jukra . A „továbbutazáshoz felszerelni, ellátni" tág 
jelentésű ige volt, vonatkozott élelmiszerről, pénzről, járműről, 
kísérőről történő gondoskodásra. A kis megjegyzés szintén bele-
világít a korabeli viszonyokba. Már Pál apostol is ismételten ilyen 
segítséggel folytatta missziói ú t já t a korinthusi gyülekezetből (1 
Κ 16,6. 2 Κ 1,16), és ugyanezzel a szóval kérte munkatársai u ta-
zásának támogatását (1 Κ 16,11. Tt 3,13). A továbbutazáshoz nyú j -
tott segítség nemcsak gyakorlati okokból, a kezdetleges utazási 
viszonyok miatt volt szükséges, hanem a keresztyének szegény-

288 



sége folytán is. Az otthoni gyülekezet nem tudta küldötteit annyi 
pénzzel ellátni, amennyire szükségük lett volna útközben, ezért 
alakult ki a szokás, hogy az út folytatásához a közbeeső gyüleke-
zetek adtak anyagi hozzájárulást. Az „Istejihez méltóan" a tovább-
utazó misszionáriusok ellátására vonatkozó megjegyzés. Isten igé-
jének szolgálatában állnak, Isten igéjét viszik, ehhez illő, meg-
felelő gondoskodásban részesítsék őket. Két szempontot is tartal-
mazott ez a nyomaték. Egyes pogány vándorfilozófusok nagyon 
elhanyagolt külsővel járták az országutakat, ne legyenek hozzá-
juk hasonlók Krisztus evangéliumának hírvivői. Másrészt ne 
kényszerüljenek rá a kéregetésre, ami haszonleső pogány kolduló 
papoknál elég gyakori jelenség volt abban az időben. 

(7) „mert a Névért indultak útnak, (és) semmit sem fogadnak el 
a pogányoktól". Ez a közelebbi megokolása annak, hogy „Istenhez 
méltóan" adjanak nekik utazásukhoz támogatást. A „Név" így 
magában Krisztus neve; másutt is találkozunk ilyen abszolút ér-
telemben való használatával (Csel 5,41; 4,12. Ign Ef 3,1; 4,1). 
Krisztus nevének érdekében utaznak a szóban forgó keresztyé-
nek, s ez azt jelenti, hogy a róla szóló evangéliumot, örömhírt 
hirdetik. Sőt — mivel a név magát a személyt jelenti — igehir-
detésük Krisztust hordozza, a jelenvalót. Itt derül ki világosan a 
szövegből, hogy misszionáriusokról van szó, akik az öreg lakó-
helyéről indultak útba nem is egyszer. Diotrefésznek a levélíró 
ellen forduló vádjai (10. v.) arra mutatnak, hogy elsősorban az 
öreg áll e missziói munka hátterében. Ezzel nem ütközik, ha a 
helyi gyülekezet megbízásából is mentek, aminthogy útjukról az 
egybegyűlt gyülekezet előtt adtak számot (6. v.). Az utóbbi körül-
mény jelzi, hogy a levélíró és a helybeli gyülekezet között össz-
hang uralkodott, amit a második levél is tükröz (2 J 13). 

A küldöttek úti feladata elsősorban a pogányoknak szóló misz-
sziói prédikálás volt, amint a mondatnak „pogányokra" utalá-
sa jelzi. Az ellátásukról történő gondoskodás megfelel Jézus egy-
kori utasításának és az általános őskeresztyén gyakorlatnak (L 
10,7. 1 Κ 9,14). A „Tizenkét apostol tanítása" (Didaché) — a má-
sodik század elejéről — a vándorigehirdetőkkel kapcsolatban már 
megszorítással él, nyilván visszaélések miatt, mert egyesek a ke-
resztyén missziói munkából üzletet csináltak: „Ami pedig az apos-
tolokat és prófétákat illeti, az evangélium rendelése szerint járja-
tok el: minden apostolt, aki hozzátok megy, fogadjátok be mint 
magát az Urat. Egy napnál hosszabban azonban ne maradjon; 
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ha mégis szükséges, akkor még egy második napot is (tölthet ott); 
ha azonban három nap marad, hamis próféta. Ha továbbmegy az 
apostol, ne vegyen magához semmit a legközelebbi éjszakáig (ele-
gendő) kenyéren kívül; ha pénzt kér, hamis próféta" (Did 11,3—6). 
János harmadik levelében ellenkező irányú nehézségekről hal-
lunk. ezért biztatja a levélíró Gájoszt a keresztyén vándorigehir-
detők gondos ellátására. Az öreg küldöttei rászorultak a baráti 
keresztyének áldozatkészségére, mert igehirdető szolgálatuk er-
kölcsi tisztasága és belső hitele érdekében nem voltak hajlandók 
elfogadni támogatást a pogány, ill. a keresztyénséghez még csak 
közeledő, hallgatóiktól. Ezért vonja le a következtetést a levélíró: 

(8) „Nekünk kell tehát felkarolnunk az ilyeneket". A „nekünk" 
nem a levélírót és Gájoszt kapcsolja össze, hanem szélesebb, álta-
lános jelentésű: a már régebben keresztyénné lett hívőket érti 
rajta. Az ő kötelességük a misszió munkájának elősegítése, a ván-
dorigehirdetők részére szállás, ellátás, útravaló nyújtásával. A 
vendégszeretet nagy fontosságú volt az egyház életének első szá-
zadában. ezért találkozunk az Újszövetségben többször is erre szó-
ló biztatással (R 12.13. Zsid 13,2). Volt ennek a feladatnak szere-
tetszolgálati jellege is: az idegenbe vetődő keresztyének otthonra, 
testvéri szívekre találtak, és ingyenes ellátásban részesültek. Kü-
lönös jelentőséggel bírt a vendégszeretet azokban az esetekben, 
amikor nem magánügyben utazó keresztyénekről, hanem gyüle-
kezeti küldöttekről. Krisztust hirdető vándorokról volt szó. Az 
evangélium terjesztése élőszóval történt. A misszió egy részét a 
helyi gyülekezet vonzása végezte, de Jézus egykori megbízatásá-
nak folytatásaként a második és harmadik nemzedékben is in-
dultak az evangélium követei más helyekre. A gyülekezetek meg-
bízásából utazó keresztyéneknek olyan feladataik is voltak, ame-
lyek nem kívántak különleges adottságot, de ugyancsak az evan-
gélium terjesztését és az egyház vérkeringését szolgálták: levelet 
vagy szóbeli üzenetet vittek felmerült gyülekezeti kérdések, ba-
jok elintézésére. A levélíró a keresztyén vándorigehirdetők támo-
gatásának személyes jelentőségéről is szól: 

„... hogy munkatársai legyünk az igazságnak". Annyira sze-
reti az „igazság" szavát a jánosi gondolkozás, hogy használata né-
mely esetben már közel jár a fogalom megszemélyesítéséhez (2 
J 2). Itt is szinte személyként beszél róla, de ezt a fogalmazást 
tárgyszerű követelmény vonta maga után: a jánosi értelemben 
vett „igazság", Isten való lényének kinyilatkoztatása elválaszt-
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hatatlan a Szentlélektől („az igazság Lelke": 1 J 4,6. J 16,13), mely 
Krisztusnak és Istennek megismerését, elismerését munkálja. így 
az „igazság" nem mozdulatlan, hanem dinamikus valóság. A hit 
születésében, mélyülésében megy előre a földön. Ennek a folya-
matnak közreműködői a Krisztust hirdető keresztyének, sőt mind-
azok, akik valami módon elősegítik ezt a szolgálatot. Ezért mondja 
a levélíró a vándormisszionáriusokat vendégül látó és további ú t -
jukra felszerelő keresztyénekről, hogy segítő munkatársai Isten 
igazi valósága feltárulásának más emberek életében. A szóhaszná-
lat különbözik, de az értelem ugyanaz, mint amikor Pál „az evan-
gélium előrehaladásáról" ír (F 1,12). Az „igazság munkatársának 
lenni": Krisztus evangéliumának szolgálatára céloz. Gájosznak 
a keresztyén küldöttek iránt gyakorolt vendégszeretete abban a 
korban az evangélium ügyét mozdította elő. 

Diotrefész elmarasztalása, Démétriosz ajánlása 

9—12. vers 

(9) Írtam egyet-mást a gyülekezetnek; de Diotrefész, aki közöt-
tük a vezetést magának követeli, nem fogad el minket. (10) Azért, 
ha elmegyek, emlékeztetni fogok a tetteire, melyeket cselekszik: 
gonosz szavakkal jogosulatlan panaszokat hoz fel ellenünk, és ez 
nem elég neki, (hanem) maga sem fogadja be a (tőlünk érkező) 
testvéreket, sőt akik akarják, azokat akadályozza és a gyüleke-
zetből kitaszítja. 

(11) Szeretett (testvér), ne utánozd a rosszat, hanem a jót. A 
jót cselekvő az Istentől van; a rosszat cselekvő nem látta az Is-
tent. (12) Démétriosz mellett tanúságot tett mindenki, maga az 
igazság is; de mi is tanúságot teszünk (mellette), és tudod, hogy 
a tanúságtételünk igaz. 

(9) „írtam egyet-mást a gyülekezetnek" — ezt a rövid levelet 
nem ismerjük. Feltehetően a levélíró gyülekezetéből indult ván-
dorprédikátorok ajánlását tartalmazhatta, melyet azok magukkal 
vittek. „ . . . de Diotrefész, aki közöttük a vezetést magának köve-
teli, nem fogad el minket". Az írói többes az ö reg személyét ta-
kar ja : az ő tekintélyét nem hajlandó elismerni az idegen gyüle-
kezet vezetője, Diotrefész. Az „elfogadni" szóval azt a görög igét 

291 



fordítottuk, mely a következő versben „befogadni" jelentésben 
szerepel, az eredeti szó kétféle értelmének megfelelően (W. Bauer). 
„Vendégszeretőn befogadni valakit", ez a szó alap jelentése; másik 
jelentése ebből következik: „elfogadni", „valakinek tekintélyét 
elismerni". Diotrefész elutasító magatartása az öreggel szemben 
gyakorlatilag abban'is megmutatkozott, hogy nem volt hajlandó 
küldötteit házába engedni. 

Diotrefész jellemzésére használt ige egyedül áll az Űjszövetség-
ben. A régebbi görög irodalomban is csak melléknévi formában 
fordul elő. Az összetett szó jelentése: „az első akar lenni", „a veze-
tést magának követeli". Ε magatartás mögött sokféle lelki árnya-
lat húzódhat meg: dicsőségvágy, hiúság, hatalmi önkény, uralom-
vágy, de a belső indítékról a levél nem ad felvilágosítást. Dio-
trefészt csupán kicsinyes emberi indulatok fűtötték, vagy tárgyi 
meggyőződés is vezette az akaratának kemény érvényesítésében? 
— erre nem kapunk feleletet. A továbbiakból nyilvánvaló, hogy 
a vezetői hatalom már Diotrefész kezében van, amit a levélíró 
nem is vitat el tőle, csak az eljárását helyteleníti, mellyel az ő 
munkáját megakadályozza abban a gyülekezetben. 

A levél keletkezésének idején végéhez közeledik az a missziói 
korszak, melyben az evangélium terjesztését nagyszabású utazó 
igehirdetők végezték, mint Pál és mások, illetve — mint jelen 
esetben az Öreg — egy kiemelkedő keresztyén egyéniség gyakorol 
felelősséget nagyobb területen a keresztyénség ügyéért, nem meg-
bízatás, hanem személyi tekintélye alapján, az általa képviselt ha-
gyomány erejénél fogva. Viszont még nem érkezett el a későbbi 
fejlődés, amikor több gyülekezet fölött alakul ki hivatalos egy-
házi irányítás, amint erre kezdeti fokon már Ignatius, Antiochia 
város püspöke igényt tar tot t a második század elején, amikor Szí-
ria tartomány püspökének nevezte magát. Ebben az átmeneti egy-
háztörténeti helyzetben Diotrefész, aki kezébe vette gyülekezeté-
nek vezetését, megtehette, hogy ne ismerje el az öreg egyházi te-
kintélyét, és elzárja az ú t j á t saját hatáskörében a más gyüleke-
zetből jövő missziói, egyházépítő munkának. 

Arra vonatkozólag már csak feltevés lehetséges, hogy Diotre-
fész magatartását nem pusztán egyéni természete, vezetői szerep-
re törése határozta meg, hanem állásfoglalásában a monarchikus 
gyülekezeti püspökség irányzata jelentkezik, vagy esetleg a kon-
zervatív egyházi gondolkodás kerül szembe a jánosi keresztyén-
séggel, melyet nyelvezete folytán gnosztikus keresztyén áramlat-
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nak tarthatott. Erről a két, bár nem bizonyítható lehetőségről 
részletesebben a harmadik levél elé írt bevezetésünkben szóltunk. 

(10) „Azért, ha elmegyek, emlékeztetni fogok a tetteire, melye-
ket cselekszik: gonosz szavakkal jogosulatlan panaszokat hoz fel 
ellenünk, és ez nem elég neki, (hanem) maga sem fogadja be a 
(tőlünk érkező) testvéreket, sőt akik akarják, azokat akadályozza, 
és a gyülekezetből kitaszítja". A levélíró szerint Diotrefész nyil-
vánosan meggyanúsítota őt és munkatársait. Adós marad a szö-
veg azzal, hogy mi képezte a jogtalan gyanúsítások tárgyát. Ez az 
olvasók előtt nyilván közismert, ezért nem tér rá az író. A jogo-
sulatlan kifogások nem vonatkozhattak a levélíró életfolytatására, 
erkölcsiségére, hiszen Diotrefész nemcsak az öreg ellen fordul, 
hanem annak gyülekezetéből érkező küldöttek ellen is. Nem tud-
juk, vajon más gyülekezet dolgaiba való beavatkozással vádolta-e 
Diotrefész a levélírót és annak gyülekezetét, vagy az ö r e g misz-
sziói munkáját kifogásolta valamilyen okból az idegen gyüleke-
zetben, esetleg az öreg keresztyén tanítását illette kritikával. A 
levélíró mondata mindenesetre elárulja, hogy Diotrefész meg-
indokolta gyülekezete előtt az öreggel való szembefordulását a 
maga módján. Ezt az indoklást tartja a levélíró rosszindulatúnak 
és alaptalannak. Diotrefész nemcsak saját személyében vonta meg 
támogatását az ö reg küldötteitől, hanem kemény intézkedéssel 
meggátolta, hogy gyülekezetének tagjai befogadják őket ottho-
nukba. Ha pedig valaki rendelkezése ellenére mégis megtenné, 
azt eltávolítja a gyülekezetből, egyeduralkodó vezetői hatalmánál 
fogva. 

Nem tűnik ki a szövegből, hogy sor került-e a fenyegetés vég-
rehajtására a levél megírása idején. Mindenesetre Gájoszt és ke-
resztyén barátait a levél éppen ennek az intézkedésnek várható 
hatásával szemben akarja felvértezni: meg ne inogjanak hűségük-
ben a levélíró és az általa irányított egyházi munka, missziói szol-
gálat iránt, hanem akár a gyülekezetből való kitaszítást is vállal-
va legyenek küldötteinek segítségére. Megjegyzem, hogy a „kita-
szítás" nem vehető a római katolikus egyházban később beveze-
tett kiközösítés jogi értelmében, de gyakorlati végrehajtása a gyü-
lekezet életéből valóban kizárta volna az érintett keresztyéneket. 
Ezek akkor a gyülekezeten kívüli kis közösségbe szorultak volna; 
ez meg is történhetett abban a gyülekezetben. A levélíró szemé-
lyes megjelenésekor készül szembeszállni Diotrefész gyanúsításá-
val és intézkedésével. Nem adja fel a harcot az ügyért, melyet 
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képvisel, ezt muta t j a szándéka, valamint az a körülmény, hogy 
Gájoszra határozottan számít, és az ő otthonára akarja építeni 
küldöttei munkájának folytatását azon a helyen. 

(11) „Szeretett (testvér), ne utánozd a rosszat, hanem a jót". A 
levélíró egyenesen Gájoszhoz intézi figyelmeztetését. Diotrefész 
esetéről is azért szólt — aminek már ismertnek kellett lennie Gá-
josz előtt —, hogy Gájoszt helyes döntésre segítse: a küldöttek 
befogadása mellett határozzon, függetlenül Diotrefész fenyegeté-
sétől; egyszerűen azért, mert ez a jó, s amit Diotrefész ebben az 
ügyben csinál, az a rossz. János leveleiben a „jó" és a ,,rossz" fo-
galma csak itt jön elő. Nem jellegzetes jánosi kategória. Az Új-
szövetség is ritkán használja a helyes keresztyén cselekedet meg-
jelölésére a görög filozófiának jelentős fogalmát, az erkölcsi 
,,jó"-t. A „rossz" a görög gondolkodásban és a hellénizmusban 
határozottan metafizikus hátterű képzet. A levél e mondatában a 
helyes és helytelen keresztyén magatartás minősítésére szolgál a 
két, ellentétes erkölcsi megjelölés. 

A ,,rossz" szó semlegesnemű használatával elkerülte a levélíró 
Diotrefész személyének közvetlen megbélyegzését. Nem őt mondja 
gonosz embernek, csak az eljárását jellemzi rossz tettként. A kö-
vetkező mondatban mégis sajátosan jánosi módon a szóban forgó 
kétféle magatartást, cselekvést mélyebb összefüggésbe állítja. Be-
levonja az Istenhez való viszony kérdéskörébe: „A jót cselekvő az 
Istentől van; a rosszat cselekvő nem látta az Istent". „Istentől 
van": Isten határozza meg a hivő ember egész lényét, gondolko-
zását és cselekvését. Ez nyilvánul meg a keresztyén küldöttek 
felkarolásában is — céloz rá a levélíró a sorok között. „Nem látta 
az Istent" (a per fek tum igealak a múltat és a jelent egyesíti ma-
gában itt is): Istent nem ismerte meg és nincs vele közösségben a 
hit által. Ezt mu ta t j ák a rossz tettek. Az itt kimondott tételt nem 
alkalmazza Diotrefészre. de a mondat árnyéka feltétlenül reá hull. 
Ez a súlyos fogalmazás csak növeli a problémát, mi lehetett az 
ellentét oka ket tőjük között, hiszen Diotrefészt nem tartja a levél-
író tévtanitónak. 

Ε versben az „Istentől lenni" és az „Istent látni" szókapcsolatok 
János első levele közelségére mutatnak (1 J 3,6; 5,18). Nyilván-
valóvá teszik, hogy János harmadik (és második) levele ugyan-
abból a szellemi, lelki táptalajból nőtt, mint János első levele. 

(12) „Démétriosz mellett tanúságot tett mindenki, maga az igaz-
ság is". Gyakori név. Az Apostolok Cselekedetei könyvében sze-
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replő hasonló nevű férfival természetesen nem azonos (Csel 19, 
24). A fogalmazásból kiviláglik, hogy Gájosz nem ismeri Démé-
trioszt. A mondat Démétriosz ajánlása. Így leszűkül a kör, ahová 
egyébként ismeretlen alakját elhelyezhetjük: a levél vivője lehet, 
vagy azok közé a vándorprédikátorok közé tartozhat — talán leg-
kiemelkedőbb személy közöttük —, akik érkezőben vannak Gá-
josz gyülekezetébe. Megbízatásában a két feladat egyesülhetett 
is. A róla szóló mondat gyakorlati célja világos: Gájosz fogadja 
őt teljes bizalommal és támogatással. 

Démétriosz mellett „mindenki" tanúságot tett: széles körben 
ismerték, több gyülekezetben is, és mindenütt jó hírnévnek, meg-
becsülésnek örvendett. Megbízhatóságát, rátermettségét, keresz-
tyén egyéniségét „maga az igazság" is tanúsította. Hasonló szó-
használat ez ahhoz, amivel előbb találkoztunk (8. v.): az író szinte 
megszemélyesíti az igazságot, Isten igazi valóságának kinyilatkoz-
tatását. Van olyan álláspont, hogy a szóhasználatnak nem szabad 
mélyebb jelentőséget tulajdonítanunk ezen a helyen: csak szóvi-
rág (Schnackenburg). Ha mégis keressük értelmét, így ragadhat-
juk meg: Démétriosz életében és keresztyén szolgálatában Isten 
irgalmas valósága jelentkezik, a kinyilatkoztatás ereje bizonyul 
meg, Istennel való közösségének nyilvánvaló jelei vannak. Más 
értelmezés szerint a mondatban a „mindenki" és az „igazság" 
egybefonódik: a „minden" keresztyén tanúságtétele azonos az 
„igazság" tanúságtételével, mert a kinyilatkoztatás a gyülekezetet 
meghatározó hatalom (Preisker). 

A levélíró elmondja saját vallomását is Démétrioszról: „de mi 
is tanúságot teszünk (mellette), és tudod, hogy a tanúságtételünk 
igaz". A „mi" írói többes: a levélíró saját véleménye és tapasz-
talata alapján ajánlja őt Gájosz támogató szeretetébe. Ennek pe-
dig különös súlya van Gájosz előtt. Az öreg egyházi tekintélyét 
és keresztyén egyéniségének megbízhatóságát Gájosz és barátai 
feltétlenül elismerik. Ajánló szava Démétrioszról ezzel válik dön-
tővé a címzett számára. 

Ε versben a mély értelmű „tanúság", „tanúságot tenni" jánosi 
fogalmak fakóbb jelentésben szerepelnek, eltérően János evan-
géliumának és első levelének sajátos szóhasználatától, amellyel 
már foglalkoztunk (lásd 1 J 1,2; 5,6—11). Itt a jelentésük ennyi: 
a levélíró az illető keresztyén magatartásáról közvetlen megfigye-
lése alapján örvendetes véleményt mond, érte a befolyását latba 
veti, és keresztyén hírnevéről jó bizonyítványt ad. 
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A szerző saját tanúságtételének megbízhatóságáról mondott sza-
va majdnem szó szerint egybecsendül János evangéliuma két 
megjegyzésével (J 19,35: „és igaz az ő tanúságtétele". 21,24: „tud-
juk, hogy igaz az ő tanúságtétele"). Mindkét mondat Jézus sze-
retett tanítványának János evangéliumában Krisztusról írt tanú-
ságtételére vonatkozik. János harmadik levele ugyanilyen szavak-
kal szól az ajánló sorok megbízhatóságáról. De csak formálisan 
hasonló János evangéliuma és harmadik levele szóban forgó meg-
állapítása, a tárgyi különbség igen nagy: ott a Jézusról szóló já-
nosi tanúságtétel megbízhatóságát hangsúlyozza, itt egy derék ke-
resztyén személyről mondott vélemény megbízhatóságáról szól. Az 
összecsendülés ismét bizonyíték, hogy a levélíró ismerte János 
evangéliumát függelékével együtt, s felhasználta a tanúságtétel 
megbízhatóságáról szóló stílusfordulatot emberi viszonylatban. 
János evangéliumának némely fénylő fogalma megfakulva ke-
rült felhasználásra a levelekben. A szavak értékcsökkenésétől a 
keresztyénség sem mentes. 

A levél befejezése 

13—15. vers 

(13) Sokat kellett volna írnom neked, de nem akarom (mind-
azt) tintával és tollal megírni neked; (14) remélem azonban, hogy 
csakhamar látlak, és személyesen fogunk beszélni. (15) Béke ve-
led. Köszöntenek a barátok. Köszöntsd a barátokat név szerint. 

(13—14) A magánlevél befejezése hasonló az előző gyülekezeti 
levél befejezéséhez (2 J 12). Mindkét esetben a levélíró további 
mondanivalóját személyes látogatására tartogatja. Itt a harmadik 
levélben a „csakhamar" szóval egészen közelinek jelzi utazását. 
Mivel a második és harmadik levél — a belőlük kibontakozó 
helyzetkép muta t ja — nem ugyanabba a gyülekezetbe ment, a 
két jelzett utazás csak akkor esett egybe, ha a levélíró több gyüle-
kezet meglátogatására indult és körutat tett. A sok mondanivaló, 
amit a szerző a közeli találkozásra tartogat, fontos dolgokat tar-
talmaz, erre a „kellett volna írnom" igealakja figyelmeztet (De-
brunner): tartozik azok elmondásával. A kis megjegyzés elárulja, hogy 
a rövid levél töredéke annak, amit írója Gájosz lakóhelyének 
gyülekezeti kérdéseiről mondani akar. így mindkét levél (a má-
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sodik és a harmadik) csupán ízelítő az öreg egyházi felelősségé-
ből és szolgálatából. 

A levelek végén jelzett személyes látogatások is arra mutat-
nak, hogy a levélíró nagyobb területen, több gyülekezet hatósuga-
rában végezte szolgálatát az egyházért: élőszóval és írásban, sze-
mélyesen és küldöttei által. Olyasféle kép bontakozik ki mind-
ebből, mint amilyent a pásztori levelekben találunk (1—2 T, Tt), 
csak azzal a különbséggel, hogy ott inkább az egyházszervezés, a 
gyülekezeti rend, az egyházi tisztségek szerepére esik a hangsúly 
(püspöki, presbiteri, diakonusi hivatal). A pásztori levelek Timóte-
usnak és Titusznak Efezusban illetve Kréta szigetén végzendő 
széles körű egyházvezetői munkájához a felhatalmazást apostoli 
tekintélyre, Pál megbízatására vezetik vissza. János levelei mást 
mutatnak: ő nem az egyházszervezetet építi, hanem az igehirde-
tésre vigyáz, a keresztyén mondanivaló helyességével törődik. 
Feladatának végzésénél nem hivatkozik — a második és harma-
dik levélből ez minden kétséget kizáró módon világos — apostoli 
jogfolytonosságra, sem hivatalos egyházi megbízatásra, csupán az 
általa képviselt keresztyén gondolkozás, a jánosi teológia belső 
erejére és hitelére hagyatkozik. 

(15) „Béke veled!" Az ősi sémi búcsúköszöntés igy hangzik: 
menj el békében! Bővített, keresztyén tartalommal megtöltött, 
váltakozó formábán ismételten szerepel búcsúzásként az újszövet-
ségi levelek végén (E 6,23. 2 Th 3,16. 1 Ρ 5,14). A keresztyén levél-
írók ezt a búcsúformulát szívesebben alkalmazzák, mint a görög 
magánlevelek záró üdvözlését. János evangéliumában a feltámadt 
Jézus is a „Béke nektek" kívánsággal köszöntötte tanítványait, ez 
visszanyúlik a búcsúbeszédekben jelzett ajándékára. (J 14,27). Já-
nos harmadik levele a legrövidebb formában használja a köszön-
tést, keresztyén hozzátétel nélkül, de nyilván a béke újszövetségi 
értelmében (üdvállapot). Ε búcsúszó elárulja a született sémit. 
Erre egyébként is van számos nyelvi bizonyíték János leveleiben 
(lásd János első leveléhez írt bevezetésünket). A szerző egyébként 
jól ismeri és használja a görög köznyelv levélstílusát, csak itt tér 
el tőle. 

„Köszöntenek a barátok. Köszöntsd a barátokat név szerint". 
A „barát" szót alkalomadtán használták a keresztyének egymásról 
az elterjedtebb „testvér" megjelölés értelmében (Csel 27,3), de 
közhasználatúvá nem lett. A szó mögött ott húzódik János evan-
géliumának mély értelmű kijelentése a tanítványokról: Jézus „ba-
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rátái" (15,13—17). Ez a megjelölés Jézus feléjük áradó szereteté-
nek, a vele való legbensőbb kapcsolatnak a kifejezésére szolgált 
Különbözik a barátság görög és modern értelmezésétől, mert a 
szeretet kölcsönössége ellenére Jézus és barátai nincsenek egy sí-
kon : a tanítványok nem saját elhatározásuknak, hanem Jézus ma-
gához emelő szeretetének köszönhetik, hogy Jézus barátai lehet-
nek. János evangéliuma a „barátok" szóval Krisztus és az övéi 
szeretetviszonyának ad mély értelmű meghatározást, amelyben a 
tanítvány érdemtelensége és kiválasztottsága egyaránt benne van. 
Amikor itt a harmadik levél végén kétszer is elhangzik a „bará-
tok" megjelölés keresztyének egymáshoz fűző kapcsolatában, en-
nek mélyén ott van Jézus barátságának jánosi értelme: Krisztus-
sal való kapcsolatuk teszi őket egymás barátaivá. 

A levél záróköszöntésében mégsem a keresztyén hivők megje-
lölésére szolgál tág értelemben a „barátok". Egyes kéziratok hely-
telenül írják helyébe a „testvérek" szót, nyilván későbbi szöveg-
változatként. Kitűnik ez abból a felszólításból, hogy a címzett üd-
vözölje a barátokat „név szerint": félreérthetetlenül a Gájoszhoz 
közel álló keresztyéneket üdvözölteti a levélíró, önmagában nem 
lenne feltűnő magánlevélben a név szerinti üdvözlésre történt fel-
szólítás, ami ismert szólás a korabeli görög nyelvű levélirodalom-
ban. A levélből elénk táruló helyzet azonban mutatja, hogy az 
üdvözölt „barátok" az öreg személyével és szolgálatával rokon-
szenvező, Gájosz körül csoportosuló keresztyének, akik a gyüleke-
zetnek Diotrefész mögött felsorakozó, feltehetően nagyobb részé-
vel szemben támogatják a levélíró egyházi munkáját . 

Az idegen gyülekezetben található baráti kör üdvözlését meg-
előzően saját köréből küldi a köszöntést Gájosznak: „Köszöntenek 
a barátok". Magánlevélről lévén szó, lehetséges, hogy azoknak 
üdvözletét adja át, akiket Gájosz ismer. Arra nem lehet következ-
tetni (mint egyes kutatók vélik), hogy a levélíró oldalán csak ke-
vesen álltak a lakóhelyén élő gyülekezetben is. 

Mindenesetre ebben az üdvözlésben a levélíró körül található 
keresztyén baráti kör jelenik meg, mely közvetlenül körülveszi a 
gyülekezeten belül. Ezek a barátok lennének az a bizonyos „jánosi 
kör", amelynek létezésére János evangéliuma és levelei szerzőségi 
kérdésének vizsgálata sejtetőleg mutatott? Ebben az esetben mél-
tán sorakoznék ez a kis mondat (15a. v.) a jáhosi rejtélyt megvi-
lágító apró fények közé. 

A levél befejezésében még egyszer elénk tűnt a jánosi hagyo-
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mány egyik képviselőjének és egy másik gyülekezet kis keresz-
tyén körének szoros kapcsolata. Felvillanó jel az első század vé-
gének egyháztörténeti helyzetéből, amelyben a jánosi gondolko-
dás szolgált, küzdött, új színnel, ú j hanggal, ú j látással, hogy ránk 
maradjon örökségül más korban, más körülmények között meg-
elevenítésének feladata! 

Ezzel visszaérkeztünk az elinduláshoz, amikor kézbe vettük Já -
nos leveleit. Kimeríthetetlen mélység, fel nem fedezett kincsek 
rejlenek Jánosnál. Magyarázatom végén ezt még jobban érzem, 
mint kezdetén. Ha késztetni tudtam néhányakat munkámmal, 
hogy ebbe a mélységbe próbáljanak alászállani és onnan feljönni 
ú j ra korunk szintjére, belsőleg meggazdagodva, világító gondola-
tokkal és friss cselekvőkészséggel, elmélyült hittel és szeretettel, 
ennél többet nem kívánhattam volna elérni könyvemmel. János 
korszerű értelmezése erőt meghaladó, befejezetlen feladat. Ha va-
laki végigküzdötte velem a szöveg mélyére való hatolásnak és mai 
megszólaltatásának a nehézségeit, fáradtságát, bizonyára eltölti a 
tudat, hogy megéri, nagyon megéri vállalni a szellemi és hitbeli 
erőfeszítést János megértéséért. 

A harmadik levél magyarázatának összefoglalása 

A jánosi hagyomány akkor élő letéteményese, az „öreg", egy 
Gájosz nevű keresztyénhez fordul levelével, akit jól ismer. Hálá-
san emlékezik meg arról, hogy igehirdető küldötteit Gájosz ke-
resztyén testvéri szeretettel vendégül látta házában, sőt tovább-
vivő útjukra is felszerelte őket. Kéri Gájosztól változatlanul ezt 
a segítséget, mert a vándortanítók megint indulnak Krisztus hir-
detésével ajkukon, s szegénységük ellenére pogány hallgatóiktól 
nem fogadnak el anyagi támogatást. LJtközben a régi keresztyén 
hívőknek kell ellátásukról gondoskodniok, s ezzel segíteniök a ma-
guk részéről Isten igazi lényének megismerését az emberek között. 

Annál inkább van szükség Gájosz áldozatkész támogatására, 
mert az ott élő gyülekezet vezetője, Diotrefész elzárkózott a kül-
döttek fogadásától, sőt magát a levélírót támadja, talán nemcsak 
gyülekezete önállóságának és saját vezetői hatalmának féltéséből, 
hanem más okból is. Megtiltotta gyülekezete tagjainak, hogy tá-
mogatásban részesítsék a levélíró küldötteit, mégpedig a gyüle-
kezetből való kizárás terhe mellett. Az öreg személyes látogatása-
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kor rá akar mutatni Diotrefész ellene felhozott panaszainak alap-
talanságára és eljárásának helytelenségére. Egyelőre nem tehet 
mást, mint biztatja Gájoszt: továbbra is részesítse a szükséges tá-
mogatásban az igehirdető küldötteket. 

Ezek közül név szerint kiemeli Démétrioszt. Talán ő viszi ezt a 
levelet Gájosznak. A róla írt ajánlás szerint Démétriosz rátermett-
ségéről széles körben tudnak a gyülekezetek, munkája Istentől 
adott jó bizonyítvány. A levélíró saját tapasztalatából is a legjob-
bakat mondhat ja róla. 

A többi fontos mondanivalót a közelgő személyes találkozásra 
tartogatja. Addig is tolmácsolja gyülekezetéből Gájosz ismerősei-
nek, a levélírót körülvevő baráti körnek az üdvözletét a címzett-
hez. Gájosz pedig adja át az öreg köszöntését a levélíróhoz közel-
álló keresztyéneknek az ottani gyülekezetben. 
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UTÓSZÓ 

Jánostól nem lehet elbúcsúzni, de soraimra most már pontot 
kell tennem. 

Főként kettőt köszönhet a mai kor keresztyénsége neki, akinek 
alakja ugyanolyan rejtelmesen, sejtelmesen villog a múlt homá-
lyában, mint a szavai több színben csillámlanak. Hozzá méltóan 
csak merészen lehet örökségét megragadnunk. 

A jelent megtöltötte az örökkévalóság tartalmával. Nála a 
„volt" és a „lesz" belefutott a „van"-ba. A mindenkori szürke ma 
ragyog fel soha nem ismert fénnyel. Emberi életünknek azt a da-
rabját emelte magasba, amibe múlt és jövő belesűrűsödik: a jelen 
pillanatot. A „most" nagyszerűsége az ő ajándéka. 

Es a túlvilági Istent meglátta a földön az emberi élet valóságá-
nak körében, a szeretetben. Isten többé nem pusztán láthatatlan 
lény, aki a tapasztalati világon túl hitnek, tapogatózó gondolko-
dásnak, vagy vágyó keresésnek tárgya. Itt van a földön az igazi 
szeretetben, mely tőle jön, belőle árad, őt hordozza. Jézus életé-
vel és halálával az isteni szeretet nyilvánvalóvá lett köztünk. A 
Krisztus-hitben ezt ismerjük fel, és másokért fáradó cselekvé-
sünkben, tevékeny szeretetünkben Istent, aki Szeretet, visszük ál-
dásul az embereknek. 

Kettős örökségének megbecsülésével nem leszünk hűtlenek a 
keresztyén reménységhez, s Istent nem törpítjük puszta etikai té-
nyezővé. Hivő bizodalommal várjuk a végső jövőt, az örök élet 
teljességét, s valljuk Istent a mindenség fölé magasodó, tapasz-
talati megismerés határán túlnövő megfoghatatlan nagyságában. 
Keresztyén gondolkozásunkban és életünkben mégis végtelenül 
hálásak vagyunk a jánosi nézőpontért: az örök élet és az Isten 
jelenvaló voltáért a Krisztus-hitben és a szeretetben. Ennek ki-
váltképpen való felmutatását olyan ajándékként fogadjuk János-
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tói, mely korunkban a keresztyénség mondanivalójának és szol-
gálatának legidőszerűbb irányvonalát adja. 

Tudatában vagyok munkám töredékességének. Mi az igazságból 
mindig csak egy részletet tudunk átfogni. A teljes igazság meg-
haladja az emberi teljesítőképességet, bármennyire törekszünk rá. 
De éppen az igazság darabkái mozgatják tovább a kutató gondol-
kozást a hivő szemléletben is. Pontot nem teszek hát sem magam, 
sem olvasóim elé az itt mondottak lezárására. Könyvem tanú-
jele akart lenni annak, amivel egyszersmind búcsúzom az olvasó-
tól: „Theologia est infinita sapientia, quia nunquam potest edisci" 
(Luther). A teológia határtalan bölcsesség, és ezért sohasem lehet 
a végére érni. 
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S Z A K K I F E J E Z É S E K MAGYARÁZATA 

apokaliptika a világ végéről szóló, kinyilatkoztatás igényével fellépő, 
részletezett jövendölések gyűjtőneve 

apokaliptikus a fenti látásmódot képviselő 
apologéták a második és harmadik században a keresztyénséget tollal 

védő egyházi írók, akik a keresztyén egyházat ért vádakat, gya-
núsításokat hárították el, az államhoz való hűséget bizonyították, 
a zsidósággal, a pogánysággal, a görög filozófiával vitatkoztak 

apostoli atyák így nevezik azokat az egyházi írókat, akiknek művei 
közvetlenül az Újszövetséghez csatlakoznak, sőt egyes irataik ré-
gebbiek is az Üjszövetség legfiatalabb könyveinél. Könyvünkben 
közülük a következők szerepelnek: Római Kelemen első levele, 
Ignatius levelei, Polykarpus, Papias írása, Hermas pásztora, a 12 
apostol tanítása (Didaché) 

arám Jézus korában a palesztinai zsidóság anyanyelve, amely már 
régebben kiszorította a héber nyelvet a mindennapi életből és 
istentiszteleti használatra korlátozta 

determinizmus az a filozófiai tan, hogy az ember elhatározásai és cse-
lekedetei szükségszerű következmények 

dialektikus tétel és ellentétel feszültségében álló 
dualizmus az a szemlélet, mely szerint a valóság két ellentétes elven 

(princípiumon) alapul. A kozmológiai dualizmus a világot két, 
kezdettől fogva egymás mellett fennálló ellentétes elv alapján ér-
telmezi. A teológiai dualizmus Isten és a világ alapvető ellentétét 
hirdeti, legszélsőségesebb formájában két egymással szembenálló, 
jó és gonosz istenséget fogad el 

dualista a fenti szemléletmódnak megfelelő 
esszénusok zsidó szekta a Krisztus születése körüli időben. Minden 

valószínűség szerint hozzájuk tartozott a Holt-tengeri Tekercsek-
ben szereplő kumráni zsidó közösség is 

eszkatológia az „utolsó dolgokról" szóló újszövetségi tanítás, mely ket-
tős értelmű: Krisztussal már megkezdődött az új világkorszak, 
Isten országa, de még hátra van Krisztus másodszori megjelenése 
dicsőségben és hatalomban, a feltámadás, ítélet, üdvösség 

eszkatalogikus az „utolsó dolgokra" vonatkozó 
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gnózis, gnoszticizmus dualista jellegű, antik vallástörténeti jelenség, 
amely a keresztyénséggel is szövődött 

gnosztikus a fenti gondolkodásmódnak megfelelő 
hellénizmus a Krisztus körüli századok elgörögösödött világkultúrája 
hellénisztikus a fenti kultúra jegyeit hordozó 
igazhivő az ortodox szó fordítása. Valamely vallás eredeti tantételeit 

(hajszálnyi pontossággal) követelő ill. követő. Könyvünkben az 
első század végi keresztyénséggel kapcsolatban, a szakirodalom 
szóhasználatának megfelelően, sajátos értelemben vesszük: az 
apostoli hagyományhoz hűségesen ragaszkodó 

inkarnáció testté levés. Krisztus emberré lételének teológiai megje-
lölése 

kánon azoknak a szent iratoknak választéka, melyeket a keresztyén 
egyház az Ö- és Újszövetségbe foglaltan megkülönböztetett más, 
zsidó ill. keresztyén iratokból, s a keresztyén tanítás, igehirdetés, 
hit és élet szabályozó mértékévé tett 

kanonikus a kánonhoz tartozó 
késői-zsidóság így nevezik — bár nem találóan — a zsidóságnak kere-

ken Krisztus előtt 200-tól Krisztus után 200-ig terjedő korszakát 
kinyilatkoztatás dogmatikai szakkifejezés: Isten önmaga megismerte-

tése az emberekkel 
koiné a Krisztus körüli századok görög köznyelve 
korai-katolikus a korai-katolikus egyház a második században képző-

dött. Korai-katolikusnak nevezzük azokat a törekvéseket, vonáso-
kat, jellegzetességeket is, amelyek már ebbe az irányba mutattak 
az egyház megelőző történetében. A korai-katolicizmus kialakulá-
sához az ún. apostoli atyák vezetnek, amennyiben eltérnek az Új-
szövetség fő vágányától 

Krisztus-esemény a német teológiai irodalomban használatos szakki-
fejezés. Egybefogja Jézus életét, tanítását, tetteit, halálát, feltá-
madását egyetlen tömör megjelölésbe 

Kumrán magyaros átírása a Holt-tenger mellett fekvő Qumran nevű 
romhelynek, ahol nemrégiben felfedezték az ún. Holt-tengeri Te-
kercseket. Itt élt a Krisztus körüli időkben egy zsidó vallásos 
közösség, amely feltehetően az esszénusok irányzatához tartozott 

mandeizmus gnosztikus vallásos irányzat, amelynek kezdete a Jordán 
vidékére, Krisztus körüli időbe nyúlik vissza. A mandeista szent 
iratok későbbi századokban keletkeztek, de legrégibb hagyomá-
nyaik érintkeznek a kumráni gondolkodással és a jánosi nyelv-
használattal 

megdicsőült a feltámadt és mennybe ment Jézus Krisztus szokásos 
megjelölése 
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metafizika a tapasztalati világon túllevő valóságokkal foglalkozó tan 
metafizikus a megtapasztalható dolgokon túllevő. Hasonlót fejez ki a 

transzcendens: tapasztalást meghaladó, érzékfölötti. Mindkettő az 
élet és a világ rejtett, megfoghatatlan hátterére vonatkozik 

misztérium-vall ások antik pogány vallások, amelyeknek beavatási szer-
tartásait titokban tartották 

monarchikus egyeduralkodó. Monarchikus püspökség: a püspöki ttszt 
történeti kialakulásában az a fokozat, amikor egy gyülekezeten 
belül, a több püspök helyett egy püspök kezébe került a vezetés 

őskeresztyénség Jézus halála után következő évtizedek keresztyénsége. 
Megkülönböztetünk palesztinai őskeresztyénséget és hellénisztikus, 
görögül beszélő őskeresztyénséget. Az utóbbiba tartozik Pál és 
János is. Könyvünkben rövidített formában „őskeresztyénségen" 
a palesztinai őskeresztyénséget értjük 

paradox nyilvánvalóan teljes ellentmondást tartalmazó, amelynek 
mégis kell lennie értelmének 

paradoxon a fenti értelemben vett ellentmondás. Ellentmondó igaz-
ságok összekapcsolása 

pásztori levelek a Timóteushoz írt két és a Tituszhoz írt levél össze-
foglaló neve, mivel mindegyik a gyülekezetvezetés feladataival 
foglalkozik r 

preegzisztencia születést megelőző lét 
preegzisztens fenti léthez tartozó 
rabbinizmus az ószövetségi törvény magyarázatát ápoló zsidó írás-

tudók, a rabbik irányzata a Krisztus utáni első évszázadtól 
rabbinista a fenti gondolkodásmódnak megfelelő 
Szeptuaginta tudományos rövidítése: LXX. Az Ószövetség Krisztus 

előtt keletkezett görög fordítása 
történeti Jézus Jézus teológiai megjelölése földi életére szólóan, szüle-

tésétől haláláig 
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János a jelent megtöltötte az örökkévalóság tartalmával. 
Nála a „volt" és a „lesz" belefutott a „van"-ba. 

A mindenkori szürke ma ragyog fel soha nem ismert fénnyel. 
A „most" nagyszerűsége az ő ajándéka. 

És a túlvilági Istent megláttatta a Földön 
az emberi élet valóságának körében, a szeretetben. 

Isten itt van a Földön az igazi szeretetben, 
mely tőle jön, belőle árad, őt hordozza. 

Jézus életével és halálával az isteni szeretet 
nyilvánvaló lett köztünk. 

A Krisztus-hitben ezt ismerjük fel, 
és másokért fáradó cselekvésünkben Istent, aki Szeretet, 

visszük áldásul az embereknek. 

János kettős örökségének megbecsülésével 
nem leszünk hűtlenek a keresztény reménységhez, 

s hívő bizodalommal várjuk 
a végső jövőt, az örök élet teljességét. 
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