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Luther Márton a legnagyobb mártirnak a Miatyánkot 
mondta, a vele való naponkénti visszaélés miatt. Hasonló 
joggal mondhatjuk a bibliát is a legnagyobb mártirnak, 
igaz. hog>' győzelmes mártirnak. mert hiszen egyes könyvei 
a legellentétesebb emberi elgondolások türelmes eszközévé 
kényszerültek válni s a szkeptikus kritika tüzében bizony 
elégtek volna megtámadott könyvei és fejezetei, ha csak 
emberi eredetűek lettek volna- János apostol iratairól külö
nösképen lehet mondani, hogy a leghevesebb kritika olvasz
tótégelyébe vetették őket, és már az a körülmény, hogy in
nét sértetleniü kerültek ki, mutatja eredetiségüket és isteni 
tartalmukat. 

Nagy reformátorunknak éppen a negyedik evangélium 
volt a legkedvesebb evangéliuma. ,,i)as einzige zarte, rechte 
Hauptevangelium, das den anderen dreien weit-weit vor-
zuziehen und höher zu heben ist" irja 1'̂ 22-ben az újszövet
ségi fordítás előszavában. Varázsa alól ma sem szabadulha
tunk, ha félretéve a sokszor méltatlan kritika megállapítá
sait, engedjük, hogy ez evangélium, de János többi irata is, 
közvetlenül hasson lelkünkre. Az örökkévalóság szárny
csapásai válnak itt különösképen érezhetővé. 

Nem lehet szó arról, hogy egy rövid fejtegetés keretén 
belül ezen evangéliumnak és a többi jánosi iratnak minden 
szépségét és tartalmi gazdagságát elvonultassuk szemeink 
előtt. Maga az evangélium írója állapítja meg lelkesült túl
zással: ha mindazt megírnák, amit János szólt vagy csele
kedett, úgy véli, hogy az egész világ sem fogadhatná be a 
könyveket, amelyeket írnának. — Ezért a mostani alkalom
mal is csak egy bizonyos szemszögből kívánok foglalkozni 
velők az ..agapao" ige és az ..agapé" főnév előfordulását és je-



lentüségét vizsgálván bennük, igaz, hogy e kifejezések cent
rális jelentőségű fogalmak jelzői, mert az a szeretet, amely
ről itt szó van, világátfogo, világmegváltó, világmeggyőző 
szeretet, tartalma annyira kimeríthetetlen, hogy megértjük 
Augusztinuszt, aki azt mondja: „Beszélünk róla. nem mint
ha meg tudnánk mondani, hogy micsoda, hanem mert nem 
lehet hallgatni róla." Ez a szeretet veres fonálként hiizódik 
át az összes jánosi iratokon és a belső érvekkel dolgozó, 
elfogulatlan kritika számára egyik fő bizonyság lehet ezen 
iratok hitelessége, Jánostól való származása mellett. 

Nem véletlen, hogy éppen az a tanítvány, akit az Ur 
szeret vala, foglalkozik legtöbbet a szeretettel és mutat rá 
annak égi eredetére, és követeli annak földi visszasugárzá-
sát. Őrá, a mennydörgés fiára sem sugárzott eredményte
lenül az égi szeretet. P'elfogta annak minden fényét, minden 
melegét és egész élete úgy tekinthető, mint ennek a megváltó 
szeretetnek állandó visszatükrözése Isten és ember iránt 
egyaránt. Az a Zebedeusfi, aki az Ur kebelén nyugszik vala, 
legjobban látott bele ennek az égi szeretetnek a fényébe és 
nem is szólhatott másként a teremtő, megváltó és gondvi
selő Istenről, mint égi szeretetről, aki már a világ teremté
sekor ilyen végtelen szeretetnek mutatta meg magát. — ép
pen János apostol speciális elnevezése az a logos, aki által 
minden lett és aki nélkül semmi sem lett abból ami lett, és 
aki az égi szeretetnek a testbe öltözése Jézus Krisztus sze
mélyében. Félre nem érthető módon hangzik az egész világ 
felé ő általa, hogy szerette Isten az embervilágot annyira, 
hogy megmentésére testet öltött és kiszabadította a bűnnek, 
ördögnek és halálnak hatalmából. A megváltó végtelen is
teni szeretetnek, a testbe öltözött Isten fiának égi tüze 
gyújtotta fel benne is a szeretetnek a lángját és ennek a 
fényénél világosabban látta, mint kortársai közül sokan, 
látta és megértette és átélte, hogy az Isten szeretet és aki a 
szeretetben van az Istenben van és az Isten is őbenne. Meg
értette, hogy nem lehet addig szeretetről beszélni akár Isten 
iránt, akár embertársaink iránt, amíg meg nem gvőződünk 
az örök égi szeretetről, amíg nem látjuk világosságát és nem 
érezzük melegét. 

így jut János az egész megváltás művének értékelési 



kérdésénél Istennek irántunk való végtelen szeretetére, amely 
Jézus Krisztus által vált számunkra hozzáférhetővé, meg
érthetővé és elsajátíthatóvá. 

Amint a bibliai szókönyvek bizonyítják, (Preuschen-
Bauer, Cremer-Kőgel, Kittel), a görög nyelvnek hármas 
kifejezése is van a szeretni ige fogalmára: eran, philein, 
agapan. Az első az érzéki területre tartozik, ezért nem is 
találkozunk vele a biblia szóhasználatban; a másik kettő 
néha azonos értelemben fordul elő, mégis megállapítható, 
hogy az agapan inkább vallási vonatkozású. Kőgel szerint 
a philein igében benne van a természetes hajlam és az ebből 
folyó szeretet. Az agapan pedig azt a szeretetet fejezi ki — 
már a Szeptuaginta is így érti a héber „achab" ige fordítása
ként, — amely tisztelettel párosult. Ahol a szeretetben 
valamiképpen benne van a vallásos motívum, ott az agapan 
igét találjuk meg, úgy Istennek kijelentő szeretetére, — 
egyetlen kivétel János 16, 27., — valamint az embernek 
Istenhez való szeretetére, de az embertárs iránt valóra is, 
ha valláserkölcsi motívum járul hozzá. 11a a philein tágabb 
jelentésű is, viszont az agapan mélyebb. Az agapé főnévre 
vonatkozólag ugyancsak a bibliai kézikönyvek alapján 
megállapíthatjuk, hogy az olyan szeretetet jelent, amelynek 
jellemző vonása nem a humanitás, hanem a divinitas. A po
gány görög nyelv, amely olyan gazdag volt az emberi gyű
lölet és harag különböző árnyalatú kifejezéseiben, a sze
retetnek ezen újszövetségi mélységeiről semmit sem tud. 

Ennek előrebocsátása után érdekes megállapítani azt a 
tényt, hogy János irataiban az agapan ige és agapé főnév 
sokkalta többször fordul elő, mint a szünoptikus evangé
liumokban. Tárgy nélkül az ige ugyan ritkábban fordul elő, 
a szünoptikusoknál egyszer, Jánosnál ötször, de tárggyal 
már gyakrabban, és pedig személyi tárggyal a szünoptiku
soknál 11-szer, a Jánosi iratokban 51-szer. Az ev.-ban 29-szer, 
levelekben 20-szor, Ap.-ban 2-szer). Dologi tárggyal ritkáb
ban, a szünoptikusoknál egyszer, János irataiban hatszor. 
A főnév a szünoptikusoknál kétszer, a jánosi iratokban 
26-szor fordul elő. 

Már ez a szembeállítás is mutatja, hogy e fogalom 
mennyivel jelentősebb helyet foglal el János apostol iratai-



ban, mint a sziinoptikusoknál. Ehlicz járul még az a körül
mény, hogy ha tartalmi szempontból vesszük jelentésüket,, 
akkor látjuk, hogy mennyivel fontosabbak a jános-féle he
lyek, mert amíg a szünoptikusoknál jórészt a felebaráti sze
retetről van szó, úgy a főnévnél, mint az igénél — eg^-két kivé
tellel pl. a nagyparancsolatnál, de ez végeredményben szin
tén ószövetségi törvénybetöltésként tekinthető, hiszen Máté 
22, 37 ószövetségi idézet — addig Jánosnál a szeretet túl
nyomó esetben vallási értelmű, amely Istenre, avagy Jézus 
Krisztusra vonatkozik. 

Tévednénk azonban, ha ezen egymás mellé állításból 
azt a következtetést vonnánk le, hogy eszerint János evan
géliuma a történeti hitelesscgíí szünoptíkusokkal ellentétben 
nem történeti anyagot közöl. A helyes felismerés az, hogy 
János mélyebben látott be Jézus lelkébe és az ő lelke több 
sugarat fogott fel, amely onnét, az örök szeretet tüzéből 
sugárzott feléje, mint a szünoptiku^ok. Kimeríteni egyik 
sem tudta és akarta a megváltó életének és cselekedeteinek 
végtelen gazdagságát, de amíg a sziinoptikusok különböző 
részleteket közölnek, különböző sugarakat fognak fel, addig 
János az Isten lényegét legjobban visszatükröző nézőpont
ból tárgyalja a testté vált isteni szeretet embermentő tevé
kenységét. 

A már előrebocsátottak és az alábbi bibliai tlieológiai szompontI)()l' 
tárgyalandók céljából ismernünk kell a részletes tényállást. Vizsgáljuk 
ezért János apostol iratait, összegezvén ama legjellemzőbb helyeket, 
melyekben az agapan ige és az agapé főnév valláserkölcsi vonatkozás
ban előfordul. Nézzük először az evangéliumot. 

1. Az evangélium. A templom tisztítás után a taníványok a 69. zs. 
10. versével „A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem", magya
rázzák meg maguknak Jézus szokatlan tettét (2. 17). A Nikodémus szál 
\a ló beszélgetés során hangzik el Jézus ajkairól az az ige, az evangéiium 
az evangéliumban, mely az alábbi fejtegetéseknek is a középpontjában 
áll: „Ugy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy 
minden, valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet vegveu" 
(3, 16). És ami ennek folytatása: „Nem azért küldötte Isten az Ö fiát a 
világra, liogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassák a világ 
Ő általa" 5, 17). Ez a világmegváltó szeretet Istentől származik és a Fiú 
által válik számunkra fel foghatóvá, „mert az Atya szereti a Fiút és az 
Ö kezébe adott mindent" (5, 55). A Fiú elküldésének célja, hogy az embe
rek megtartassanak (5, 34) és ha hallgatnak rá, be is következik ez. ..Bi-



2oiiy. bizony mondom néktek, aki az én jjeszédemet hallja és hiszen 
annak, aki engem elbocsátott, örök élete van és nem megy kárhozatra, 
Lanem általment a halálból az életre" (í, 24). Az a baja éppen a zsidók
nak, hogy nincsen meg bennük az Isten iránt való igaz szeretet. „Ismer
lek titeket, hogy Istennek szeretete nincsen meg bennetek" (5, 42). PJz a 
szeretet azért hiányzik, mert Jézust nem fogadták be, sőt meg akarják 
ölni. ,,Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Isten
től jöttem" (8, 42) és mert ennek az ellenkezőjét tapasztalja náluk, azért 
mondja kemény hangon: „Ti az ördög atyától valók vagytok és annak 
kívánságát akarjátok teljesíteni" (8, 44). Az ilyenekre Jézus jövetele nem 
megmentést, hanem ítéletet jelent (9, '^9), annak ellenére, hogy ő a jó 
pásztor, aki életét adja a juhokért (10, 11). Cselekedeteinek higyjenek, 
lia szavainak nem, és akkor tudják meg, hogy az Atya Őbenne van és 
•ö az Atyában (10, 58). Amint Jézus szeretett, úgy kell az embernek is 
szeretni és pedig nem alacsony földi dolgokat, hanem mennyeieket. „Aki 
az Ö életét szereti, elveszti azt, aki viszont gyűlöli az Ö életét e világon, 
•örök életre megtartja azt" (12, 25). Ez a szeretet legyen igazi szeretet 
Jézus iránt, nem megosztott, mint azon embereké, akik inkább szerették 
az ember dicsőségét, mint Istennek dicsőségét (12, 45). Ezért kérdezi 
Pétertől is háromszor: „Szeretsz-e engem" és csak azután bízza meg 
azzal, hogy legeltesse az Ö juhait (21, 15—17). Az iránta való szeretetet ab
ban mutatják meg az emberek, ha követik az Ö példáját: ..Amiképeu én 
cselekedtem veletek, ti is aképen cselekedjetek" (15. 15). Ez az új paran-
•csolat: egymást szeressék, amint Ö szerette őket (15, 54). Erről ismerik 
meg, hogy az Ö tanítványai (15, 55). Az Ö szerelése pedig azt jelenti, hogy 
az Ö parancsolatjait megtartják (14, 15). Az ilyent szereti az Atya (14, 
21), aki ezt nem cselekszi, azt viszont nem szereti az Atya (14. 25). Atnint 
Jézusnak élete, úgy az ö halála is .szeretetének kifejezése (14, 51). (14. 2). 
,.Ebben válik éppen nyilvánvalóvá az igazi szeretet, hogy életét adja az 
ö barátaiért" (15, 15). Ö érettük szenteli oda magát (17. 25). Szerette 
őket, amint őt szerette Isten (17, 25). Már e világ felvettetése előtt (17. 24). 

Ez a Jézus által megnyilvánuló isteni szeretel. mely a mi megmenté
sünkot célozza, tükröződik vissza olyankor is, amikor nem találkozunk kife
jezetten e megnevezéssel, hanem egyéb jelzőkkel, amelyek azonban tar
talmilag azonos jelentőségűek. Már a Keresztelő úgy ítéli meg személyét 
•és munkáját, mint aki Istennek ama barátivá, aki magára veszi a \ i lág 
bűneit (1. 29). Isten szeretetének bizonysága a testté lett ige (1. 12), akik 
•Öt követik. Isten fiai lehetnek (1. 12). Ö az életnek kenyere (6. 55). Aki 
e kenyérből eszik örökké él (6. 51). Aki szomjazik. Őhozzá menjen és 
igyék. élő vizek folyamai ömlenek annak belsejéből (7. 58). Ő a világ 
világossága, aki Őt követi, nem járhat sötétben (8. 12). Ö a jó pásztor, 
aki életét adja a juhokért (10. 11) ö a feltámadás és az élet. aki hiszen 
Őbenne, ha meghal is él (11, 26). Ő az út. igazság és élet, csak általa le-
liet az Atyához jutni (14, 6). Ő a szőlőtő, csak vele összeköttetésben te
remhetnek gyümölcsöt az emberek (15, 5). Az örök élet Istennek és Jézus 
Krisztusnak igaz ismerete (17, 3). A végső cél, hogy mind egyek legye-
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ntk az Atyában és a Fiúban (17, 21). így diadalmaskodik az a szeictet-
amellyel az Atya a világ felvettetése előtt szerette a Fiút és amellyel a 
Fiúnak adta azokat, akik rá hallgatnak (17, 26). 

Ennek a könyörülő, megkereső, megmentő, megtartó és megváltó 
szeretetnek nemcsak az Ö beszédei, hanem a/. Ö cselekedetei, főként az 
Ö csodái a legnyilvánvalóbb bizonyságai. Mert mutatják az ember száz
féle nyomorúságán könvörülő és hatalmas jézusi szeretetet. 

2. Az 1. levél. Amíg az evangéliumban a szeretet főként Istennek 
Jézus Krisztusban megnyilvánuló megváltó szereteteként áll előttiink, 
addig a levelekben inkább ennek emberi visszhangjáról van szó. A/ égi 
szeretetre a földi visszhang. Istennek Jézus által megnyilvánuló ember-
szeretetére az embernek Jézus által lehetséges Isten-szeretete. Ezt az 
olvasók az ö példáján szemlélhetik. Szereti őket, fiacskáimnak nevezi 
őket, akiknek szintén szeretniök kell egymást, mert ezzel mutatják meg, 
hogy a világosságban vannak. Ez a szeretet csak visszhang Isten szere
tetére, aki mcgbocsátotta bűneinket (2, 10—12), ez a szeretet azonban 
nem vonatkozhatik a világra. Ez esetben nincsen meg bennük az Atyá
nak szeretete, csak a testnek kívánsága (2, 15—16). Az atyafiakai kell 
szeretni, ez mutatja, hogy által mentek a halálból az életre {'••. 14). 
Jézus példáját követve (3, 5). Ő az igazi szeretet, amelyet megismer
hetünk arról, hogy életét adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk tehát 
életünket adni atyánkfiaiért (5. 16). Ez a szeretet nem szóbeli, hanem 
cselekedetekben megnyilvánuló (5, 18). Aki szeret, az Istentől született, 
aki nem szeret, az nem ismeri az Istent (4, 7—8). Azonban minden emberi 
rzerctet csak viszonzás. Ö szeretett minket és küldte el Fiát engesztelő 
áldozatul a mi bűneinkért (4, 10). Ö előbb szeretett minket, ezért szeres
sük Őt (4, 19) és egymást (4, 11). így válik a láthatatlan Isten meg
ismerhetővé (4, 12). Mert az Isten szeretet és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad és az Isten is őbenne (4, 16). Az ilyen szeretetben nincsen 
félelem (4, 18). sem személyválogatás. Nem lehet Istent szeretni és a fele
barátot gyűlölni (4, 20). Aki igazán szeret, az Istentől született és legyőzi 
e világot az ő hite által (3, 4). 

3. Ugyanez a szeretet visszhangzik a 2, és 3. levélben is. Az új 
parancsolat a szeretet parancsolata, hogy egymást szeressük (2. lev. 15— 
16). íme Ö is híven szereti Gájust, aki hűséges segítője az atyafiaknak 
(5. lev. 1, 5) tudván, hogy aki jót cselekszik, az Istentől van. aki pedig 
rosszat cselekszik, az nem látta Istent. 

4. Még a Jelenések könyvében is ennek a szeretetnek a visszatükrö
ződését látjuk. Az ítéletre visszajövő bárány elsősorban mégis csak bá
rány, aki életét adta azokért, akiket szeret (1, 5). És aki maga nagyon 
ölül a gyülekezetben tapasztalt szeretetnek (2, 19). Ö is szereti a híveket 
(3, 9). Ez a szeretet sokszor feddésben nyilvánul meg, de azért nem sza
bad a buzgóságban meglankadni (3, 19). A bárány megváltotta őket az 
Ö vére által Isten számára (5. 9). Minden nemzetségből, mert Isten sze
retete nem ismer korlátokat (7. 9). Ez a szeretet a földi viszonylatokat 
meghaladó, eget, földet átfogó hatalom (11, 15). Diadalmaskodik minden 



ellenségen, azért öiüljön a hivő még a szenvedések között is (19, 7). mert 
Isten végül el fog törülni minden könnyet az ő szemükről és a halát nem 
lesz többé. Boldogok azért, akik meg tartják a parancsolatot, hogy joguk 
legyen az élet fájához és bemehessenek a kapun a városba (21, 14). 

Ha az alábbiakban bibliai iheológiai szempontból kí
vánjuk értékelni azt, hogy milyen az a szeretet, amelyről 
itt első sorban szó van, úgy természetesnek kell találnunk, 
hogy annak fogalma minden méltatlant kizár magából. Nem 
a világ szeretetéről van szó, nem érzéki, földi szeretetről, ez 
Istennel ellentétes volna; igaz, magában foglalja a feleba
ráti szeretetet, mint önfeláldozó, embertársáért a legnagyobb 
áldozatra is kész hajlandóságot. De ez még mindig nem a 
teljes szeretet, ez nem gyökere még a jánosi iratok agapéjá-
nak. Mindez csak viszonzás. Az eredeti máshol, feljebb 
keresendő. Istennél. Isten szeretet. Isten szereti az embert. 
De még ennek az isteni szeretetnek ama megnyilvánnlásárói 
sincs első sorban szó, amelynek áldó melegét és megsegítő 
kegyelmét napról-napra érezzük a mi életünkben. Ez még 
mindig nem a fő megnyilvánulása az isteni szeretetnek. A 
legteljesebb, legmélyebb, legátfogóbb formában Jéztis Krisz
tusban nyilvánult meg, mint aki az örök élet lezárt kapuit 
nyitja fel előttünk. Az, hogy Isten szeretet, a legmagasabb, 
legvégsőbb megnyilvánulása az embermentő, embermeg
váltó, emberüdvözítő szeretetnek. Ügy szerette Isten a vilá
got . . . . Ez a legegyetemesebb, legátfogóbb, legmélyebb 
megnyilvánidása a szeretetnek, amelyet már nem lehet fo
kozni, így emelkedik a szeretet az égi szférába Istenhez, 
helyesebben, ez az Istentől eredő szeretet. Ez a gondolat ural
kodik mindenütt Jánosnál, még a sorok között is. Nem a 
büntető Isten, hanem a szerető Isten áll előttünk, teremtés
ben éppen úgy, mint megváltásban. A szerető Isten, aki nél
kül az ember menthetetlenül elvesznék. Erre a szeretetre 
nézve állapítja meg János Isten prioritását. Tud Isten ha
ragjáról is, de csak az engedetlenekkel szemben, akik visz-
szautasítják Jézus Krisztus által nyilvánuló bűnbocsátó ke
gyelmét. Az ilyenekre nézve Isten szeretete Isten ítéletévé 
lesz. Szeressük Öt, mert Ö előbb szeretett, ez János apostol 
nyomatékos intése. Ö előbb szeretett, már a világ teremtése 
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ennek a bizonysága. A logos kezdettől fogva a szerető Isten
nek sajátos Jánosi megnevezése. 

Istennek ez a szeretete nem egyszerű vonzódás, hanem 
világmegmentő kegyelmes hajlandóság. János félreérthetet
lenül hangsúlyozza (5, 16), hogy e nélkül elvesznék a világ. 
Az, hogy Isten szeret, azt jelenti, hogy az Ö lényege a sze
retet. Nem egy tulajdonsága; az egész, a világtereratő, világ
megváltó és világmegszentelő Isten szeretet és szeretet a 
testet öltött Ige, a Logos is. János apostol éppen ez által 
érteti meg velünk, hogy Isten valóban szeretet, mert ezt az 
ember máskép nem foghatja fel, csak ha Isten testet ölt és így 
közeledik hozzá. így lesz közlése csakugyan érthető köz
léssé az ember számára. így lesz beszéde érthetővé a világon. 
így diadalmaskodik ez az égi szeretet és vezeti vissza a he
lyes litra az eltévedt embert. Ez a szeretet nemcsak adás
ból áll, szeretet és szigorúság összeférnek, mivel Isten meg
mentő szeretete fel akarja emelni az embert, azért nem ijed
het vissza attól, hogy eltávolítsa az akadályt, amely elvá
lasztja Istentől. S az akadály eltávolítása nem történhetik 
fájdalom nélkül. Szeretet és ítélet összetartoznak a megvál
tásban is, amely mint az üdvtörténet lijszövetségi befejező 
része, a legvilágosabb bizonysága a diadalmaskodó isteni 
szeretetnek. Ügy szerette Isten a vi lágot . . . János megérti 
Jézus eme szavaiból egyfelől Istennek végtelen jóságát, más
felől az ember végtelen nyomorúságát, sőt halálos veszedel
mét. Az örvény szélén áll az ember és elvész, bárhogyan is 
szeretne megszabadulni. Menthetetlenül elpusztul, ha kívül
ről, felülről segítséget nem kap. Helyzete hasonló az iszapos 
lápba sülyedt szerencsétlenéhez: minél jobban igyekszik ki
szabadulni, annál mélyebbre merül el a feneketlen sárba. 
Menekülése csak külső segítség által lehetséges és az a se
gítség éppen Jézus Krisztus, mint Isten szeretetének testbe 
öltözése. A testbe öltözött isteni szeretet száll alá a halálos 
veszedelemben levő emberekhez, hogy segítsen rajtuk. János 
apostol nem hág> aziránt kétséget, hogy mit ért e halálos 
veszedelem alatt; a bíínt, amely egyre jobban elhatalmaso
dik az emberen és így egyre jobban eltávolítja Istentől. 
János apostolnál olvassuk az örök életre vonatkozó világos 
jézusi szavakat: az pedig az örök élet, hogy egyedül téged 
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ismerjenek igaz Istennek és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 
Nyilvánvaló, hogy viszont Istennek és a megváltó Krisztus
nak nem ismerése, az örök élettel ellentétes valami, az örök 
kárhozat. Már pedig János szerint (I. János 5, 6). Aki a bűn 
szolgája, az nem ismeri Istent, sem az Ö Krisztusát. Ezért 
van a bűn szolgája halálos veszedelemben, az örök kárhozat 
veszedelmében, ahonnét a maga erejéből megszabadulni nem 
tud és így értjük meg, hogy Istennek szabadítása milyen 
végtelen szeretet, hiszen nélküle elpusztulna az ember. 

Ezen égi szeretet által lehetséges csak, hogy az ember
nek Istentől Aaló félelme és rettegése megszűnik. Ádám 
szava: elrejtőztem, mert félek, az egész, meg nem váltott 
emberiségnek szava. A megváltott ember pedig Péterrel 
szól: kihez mehetnénk máshoz, örök életnek beszédei van
nak tenálad. 

Ez az égi szeretet az a csodás hatalom, amely megfor
dítja az embert az élet útján. Eddig a pusztulás felé haladt. 
A prófétái által való minden isteni hívás és követelés, hiába
valónak bizonyult., A bűn erősebben tartotta hatalmában, 
hogy sem szabadulni tudott volna. Bűn tudata nagyobb volt, 
liogy sem hinni mert volna Isten megbocsátó kegyelmében. 
És most az a csodás égi szeretet megfordítja az embert. Ed
dig ellentétes irányban haladt céljától, most Isten felé, cél
jához. Jézus Krisztus által ismeri meg ezt a végtelen szere
tetet, amely íme a világ legnagyobb hatalma, dünamisza. 
mert arra képes, ami lehetetlennek látszott, az elveszett pa
radicsomot szerzi vissza az embernek. Isten nagy árt fizet 
az emberért, egyszülött Fiát — János sztereotip kifejezése: 
monogenes — adja és állítja oda a Golgothára világraszóló 
manifesztumként azt hirdetvén, ne féljetek, jöjjetek és lás
sátok, ime én a legdrágábbat adtam érettetek, hogy meg
mentselek titeket, engedjétek hát megmenteni magatokat. 
És az ember a szeretetnek ezt a szavát megérti. Szivéből 
eltűnik a rettegés, bizalom és reménység száll a helyébe. 
Hallgat Isten hívó szavára és megmenekül a Colgothán 
olyan csodálatosan prédikáló végtelen isteni szeretet bizony
ságának a láttára. 

íme a váltságmű, mint Isten szeretetének a ténye, mint 
a végveszedelemben levő ember megmentése. Azt hirdeti 
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János, hogy Isten szeretet, aki nem számonkérni, hanem 
megbocsátani, nem büntetni, hanem megmenteni, nem kár
hoztatni, hanem üdvözíteni jött. 

Kérdés, vájjon a váltságműnek ilyen felfogása nem 
mond-e ellent az újszövetség egyéb közléseinek akár a szün-
optikusokban, akár Pál apostolnál és kérdés, hogy így értel
mezik-e a Jánosi agapét hitvallási irataink. 

Mindenek előtt meg kell állapítanunk azt, hogy. ha 
nem is sokszor, de néhány igen jellegzetes esetben János 
evangéliumában is hallunk az áldozatról és ennek szüksé
géről. Már a Keresztelő mondja: íme Istennek ama báránya, 
aki magára vette a világ bűneit. Jézus jó pásztornak tekinti 
magát, aki életét adja a juhokért. Figyelmezteti tanítványait 
arra, hogy ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak 
magára marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Még 
Kajafás szavait is a 4. ev.-ban olvassuk: jobb nékünk, hogy 
egy ember haljon meg a népért és az egész nép el ne vesszen. 
És már Nikodémust figyelmezteti Jézus arra, hogy miként 
az érckigyónak a pusztában, úgy kell az ember fiának is 
felemeltetni. 

Hangsúlyoznunk kell másfelől, azt, hogy a szünoptiku-
sok is tudnak Isten szeretetéről; erről szólva János nem 
mond ujat, vagy az evangéliumtól idegent. A szünoptikusok 
szerint is Isten a mi atyánk és az atya fogalmától elválaszt
hatatlan a szeretet. A fiúnak elküldésé a szünoptikusok 
szerint is Isten szeretetének a ténye. Pál, apostol, amikor a 
költői szépség és prófétai fennség magaslatára emelkedik, a 
szeretetről zeng himnuszt, amely nagyobb a hitnél és re
ménynél. Igaz, hogy ez a szeretet embernek érzés és csele
kedet megnyilvánulása, de nem hiányzik Pálnál sem e sze
retetnek isteni megváltó szeretetként való hangsúlyozása^ 
amely a Fiúnak elküldésében nyilvánul meg kézzelfoghatá 
módon. Aki az Ö tidajdon fiának nem kedvezett, hanem 
érettünk adta, hogy ne adna vele együtt mindeneket miné
künk (L. Róm. 8, 32, valamint Róm. 5, 5—6). A váltság és 
kiengesztelés is a szeretet fogalma alá tartozik. 

Ezért ellentétet csak mesterségesen lehet konstruálni 
János, a szünoptikusok, és Pál között. Igaz; volt idő. elég 
hosszú, amikor a theológiai kutatás középpontjában ez ál-



1> 

lőtt. Differenciákat láttak,' fokozatokat tüntettek fel Péter» 
Pál és János között, a zsidó keresztyénség, a pogány keresz
tyénség és a kettő magasabb szüntézise között. 

Lehetetlen itt is a XIX. század hegeli filozófiájának 
theológiai térre való átvitelét nem látnunk. Magyar theoió-
giai körökben Masznyik Endre, volt pozsonyi theol. akad, 
igazgató szólt előszeretettel arról, hogy a keresztyénséget fel 
kell emelni a Jánosi magaslatra; a János-féle keresztyénség 
a jövő egyháza (L. Daxer, a korán elhunyt bibliai theológus^ 
és szisztematikus tanulmányát: A pali és jánosi theológia 
központi eszméje.) Masznyik felfogását osztja az ugyancsak 
pozsonyi Stromp, tőle független konzervatív felfogást vall 
Raffay. A soproni theológia a bibliai theológiának ezen 
centrális kérdésére nézve is mindig pozitiv felfogást vallott 
(Bancsó, Jausz, Stráner, Prőhle).' Hasonlóképen az eperjesi 
Meyer és idevágó nyilatkozataiban Szlávik. 

Akár milyen tetszetősen hangzik is ez a hegeli theológiai 
szintézis, e formájában helytelen. Ilyen fokozatokról be
szélni, ha a hegeli nomenklatúrától megszabadulunk, tisztán 
történeti, bibliai theológiai szempontból nem lehet. Nem a 
felfelé haladó fokozatok legmagasabbikaként kell Jánosra 
tekintenünk, hanem vigy, mint ama szeretett tanítványra 
aki a kimeríthetetlen gazdag evangéliumban Isten szerete
téről szóló jézusi nyilatkozatokat, ill. kijelentéseket fogta 
össze egy boldogító, félelmet oszlató, reményt ébresztő, cso
dás örömhírré. 

Viszont másfelől az igazsággal jutnánk ellenkezésbe, 
ha meg nem állapítanánk azt, hogy éppen Pálnál az igaz
ság, az áldozat kérdése sokkal szélesebb területet foglal eL 
Ezt nem részletezhetjük itt, csak mint tényt állapítjuk meg. 
Magyarázatul pedig azt kell mondanunk, hogy Pál harci 
theológus volt: neki az eA'angeliumot a judaizmussal szem
ben kellett megvédeni és ezért a zsidósággal szemben har
colt azon célból, hogy kimutassa: a keresztyénség az igazi 
zsidóság. Az Izrael ,,kata pneuma", nem Ábrahám test sze
rinti fiai között, hanem Krisztus hívei között keresendő. 
E célból természetesen azon gondolatkörben kellett mozog
nia, amely a zsidók számára is ismeretes volt. Közös alap
ról kellett elindulnia s az a közös alap volt az igazság és a 
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kérdés, hogy ez törvényből való-e vagy kegyelemből: eléri-e 
az ember magától, vagy szüksége van-e Krisztus áldozati 
halálára. Ezért szól' Pál apostol ismételten Jézus haláláról, 
mint áldozati halálról és lesz theológiájának középpontja a 
theológia crucis. A zsidósággal való elvi harcok idején ez 
nem is lehetett máskép. 

Viszont, amikor János apostol ir a nyolcvanas években, 
akkor e küzdelem már véget ért. Eldőlt a keresztyénség 
javára, éppen Pál apostol munkája révén. Jeruzsálem el
pusztult, a farizeusok, az írástudók, az egész zsidóság, mint 
önálló állani, a múlté és János nem a jelen harcai köze
pette áll, hanem a múlt nagy eseményeire tekint vissza, 
amelyeket a Megváltó oldalán élt át és amelyek a több mint 
négy évtizednyi távlatból bontakoznak ki előtte a megtelelő 
dimenzióban. Elhallgatott már a fegyvercsörgés és a diadal
maskodó keresztyénségen át hangzik állandóan Isten sze
retetéről szóló hír, aki úgy szerette a világot, hogy megmen
tésére egyszülött Fiát adta. Efézusban a pogány Diana-
knltusz középpontjában éppen ennek a földre alászállt vég
telen isteni szeretetnek diadaláról szólhatott legmeg
győzőbben. 

János apostol tehát nem evangéliumon kívülit, vagy 
felülit hirdet, hanem az örök evangéliumot. És tény az, 
hogy, ha János apostol iratait a baloldali kritika jogosulat
lan támadása és állásfoglalása nem diszkreditálta volna 
annyira a XIX. században és nem szigetelték volna el mes
terségesen Pál apostoltól, akkor a szeretet apostolának halk 
szava hangosabb, átfogóbb, érthetőbb lett volna számunkra. 
És az is tény, hogy ha őrá hallgattak volna már az ókorban, 
akkor Anselmusnak a theológia történetében olyan jégkor
szakot jelentő megmerevítő állásfoglalása sem lehetett volna 
századokon át úrrá annyira, hogy még a reformációnak is 
mélyreható harcot kellett folytatnia és nyomai még később 
is megtalálhatók. 

Megállapítjuk tehát, hogy amikor János apostol Jézus 
Krisztus váltságművét, az Isteni szeretet egyetemes néző
pontja alá helyezi és nem a forensis, jogi igazság és áldo
zatként állítja oda, nem jut ellentétbe sem a szünoptiku-
sokkal, sem Pál apostollal: a különbség csak az, hogy a 



15 

váltságniíívet a maga átfogó egészében már szinte történeti 
távlat])ól szemléli és értékeli. Ö is hangsúlyozza, hogy az 
ember szabadulása Krisztus áldozati halála által válik csak 
lehetségessé, — hiszen ő jegyezte fel a váltságművet befe
jező Krisztus utolsó szavait: elvégeztetett, de amit ő olyan 
csodálatos, boldogító világossággal kiemel, az az, hogy mind
ebben az embert megnyerő, félelmét legyőző, egész lényét 
Isten felé fordító és így őt megszabadító végtelen isteni 
szeretet tevékeny. 

Ez a szeretet. Istennek szeretete, választhatott volna más 
utat is, de bölcsesége ezt találta legmegfelelőbbnek és erről 
tesz bizonyságot János minden iratában hirdetve, hogy a 
végtelen tiszta égi szeretet szállt le Jézus Krisztusban, hogy 
az Isten képét viselő embert megmentse és magához vonja. 

Itt kell szólanunk néhány szót arról, hogy hitvallásí 
irataink e kérdésben milyen álláspontot foglalnak el. 

Tény dolog az, hogy az igazság, a megigazulás, az áldo
zat kérdéseivel sokkal többet foglalkoznak, mint a szóban 
forgóval. De ennek ugyanaz a magyarázata, mint Pál apos
tol állásfoglalásának. Amint Pál harci theológus volt, úgy 
hitvallási irataink is mélyreható, elvi harcok közepette 
jöttek létre, amely harc az önérdem és isteni kegyelem, a 
törvény és evangélium kérdéseiből folyt, ezért foglalta el 
hitvallási iratainknak lényeges részét éppen ezen problémák 
tisztázása. A leghatározottabban foglalnak állást minden 
olyan törekvéssel szemben, amely az önérdemnek csak a 
látszatát is magában foglalja és Krisztus érdemét kisebbíteni 
akarná. Ilyen vonatkozásban minősítik tévedésnek azt, 
hogy a szeretet révén az ember megválthatja magát. Az 
Apológiában olvassuk (III. 117. p.), neque verő ulli apostolo in 
mentem venire potuit, quod dilectio nostra vincat peccatum 
et mortem, quod dilectio sít propitiatio propter quam Deus 
recontilietur omisso mediatore Christo, quod dilectio sit jus-
titia sine mediatore Christo; e gondolatnak, folytatásaként, 
valamint a 168. pontban mondja a nagy parancsolat magya
rázataként: dilectio igitur est implectio legis; (tehát törvény
betöltés) hasonló gondolat az Apológia III. 26. pontjában: non 
accipimus remissionem peccatorum neque per dilectionem 
neque propter dilectionem nostram, sed propter Christum 
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sola üde. A III. 28. p-ban azt mondja: aki azt hiszi, hogy a 
szeretet által nyerheti meg a bűnök bocsánatát, az gyalá
zattal illeti Krisztust. Hasonló a gondolat a III. 38. pontban. 
Ugyancsak e hitvallási iratban találjuk meg azt a gondola
tot, hogy megigazulás nélkül nem lehet igazán Isten szere
tetéről beszélni. (Tamen sine justitia fidei neque existere 
dilectio Dei im hominibiis, neque quid sit dilectio Dei in-
telligi potest.) A helyzet sokkal inkább az, hogy „dilectio 
etiam et opera sequi fidem debent" (74), mert ez a szeretet 
az újszülöttek életéhez tartozik (5. art. 228.), a Formula 
Concordiae is hangsúlyozza, hogy az lijszülött lélek cselek
szik az igazság szeretetéből, ahol szeretet nincsen, ott nin
csen Szentlélek, sem hit. II, 2. 

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy amikor hit
vallási irataink a szeretetről ilyen értelemben szólnak, ez az 
ember részéről való szeretet, akár Isten, akár felebarátaink 
iránt, és nem az Istentől kiinduló, megváltó szeretet. 

Azt hitvallási irataink is világosan látják és hangoztat
ják, hogy a szeretet, mint Istentől kiinduló szeretet, a vált
ságnak. Krisztus elküldésének, az ember megmentésének 
végső alapja. A Formula Conc. XI, 28.-ban idézi a Róm. lev. 
II , 52. és I. Ján. 2, 2. gondolatát: azért rekesztett Isten min
dent az engedetlenség alá, hogy mindenkin könyörüljön és 
nem akarja, hogy valaki is elvesszék, hanem mindenki meg
térjen és a Jézus Krisztusban higyjen. Az Apológia is hang
súlyozza, hogy a bűnöket Isten kegyelemből, szeretetből bo
csátja meg Krisztusért. Hasonlóképen a Schmalkaldi cikkek. 
Formula Conc. tudnak arról, hogy Isten szeretet; a Formula 
Conc. II. 28. idézvén János 3, 16-ot, hangsúlyozva, hogy Isten 
nem akarja, hogy valaki is elvesszék, hanem hogy minden 
ember megtérjen hozzá és örök üdvössége legyen. Az Apo
lógia idézi és nyomatékosan aláhúzza az első jánosi levél 
szavait: Isten előbb szeretett minket, azért szeressük őt. 
III. 20. 

Hasonló nyilatkozatokat találunk a Kis és Nagy Káté
ban. 

Nem lehet tehát kétség aziránt, hogy hitvallási irataink 
tudnak arról, hogy a váltságmű végső alapja Istennek végte
len szeretete, ezt azonban annyira természetesnek találják. 
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liogy a bővebb magyarázásba bocsátkozást feleslegesnek itélik 
annyival inkább, mert, mint fennebb említettük, idejüket 
más foglalta le. így érthető meg, hogy amíg Pál főlevelei 
lényegük szerint reconstruálhatók a hitvallási iratok alap
ján, addig a jánosi iratokból már nem találunk olyan bő 
idézeteket és az idézett helyek is inkább a megigazulás kér
désének Jánosi alátámasztását kívánják nyújtani. 

Miután ilyen módon Istennek szeretete az egész világot 
átható és megmentő erővel nyilvánul, természetes dolog, 
hogy ez nem marad visszahatás nélkül, hanem megtermi a 
maga gyümölcsét azoknál, akiknek megmentése végett ez az 
isteni szeretet testet öltött. 

Isten megmentő szeretetének felismerése az emberben 
kettős eredménnyel jár, egy vallási és egy erkölcsi ered
ménnyel. Annak felismerése után, hogy Isten Jézus Krisztus 
által végtelen szeretetéből milyen áldozatot hozott az ő meg
mentéséért, összetöri, de fel is emeli, összetöri saját bűnei 
nagyságára és sokaságára való rádöbbenés által: most válik 
csak igazán világossá számára bűnének nagysága, amikor 
látja, hogy a végtelen isteni kegyelemnek is milyen nagy 
áldozatával lehetséges csak a bűn hatalmából való megsza
badulás; de föl is emeli; a szeretet nem taszít, hanem vonz. 
Felemeli abba a közösségbe, amelybe való és amelyből bűnei 
következtében nemcsak hogy kiesett, hanem mindig mesz-
szcbb és messzebb sodródott. Az evangélium az újjászületés 
szóval fejezi ki ezt a csodás, felülről jövő változást, amely 
Isten kegyelméből jön létre és feltétele a vele való közösség
nek, tgy alakul ki a helyes viszony Isten és ember között. 
így lehetséges az, ami az egész váltságműnek célja, hogy az 
Isten képére teremtett ember xijból Isten közösségébe kerül
jön, így eredményezi Isten szeretete azt, amit a helyes vallási 
viszonynak neveznek. így éri el a meg^'áltó isteni szeretet 
a célját, a megváltott ember viszontszeretetét. Szeressük Öt, 
mert Ö előbb szeretett minket. Az első levél e felszólításának 
megfelel az evangéliumban Jézus nyilatkozata: nem ti vá
lasztottatok engem, hanem én választottalak titeket. Isten 
Jézus Krisztus által előbb szeretett minket, ezért kell szeret
nünk, mint megmentőnket. a Jézus Krisztus által kegyelmes 
mennyei atyánkat. Istennek igaz szeretetéről nem is lehet 
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szó máshol, csak a keresztyének között, akik tudják, hogy 
Isten végtelen kegyelme milyen halálos veszedelemből és 
milyen nagy áron szabadította ki őket. Az a])ost()l ezt a sze
retetet úgy tekinti, mint hálával telt tiszta érzületet a kegyel
mes Isten iránt. De amint Isten szeretete Jézus Krisztus ál
tal válik számunkra felfoghatóvá és ment meg bennünket, 
úgy ezen Isten iránt való hálás szeretetünk is Jézus Krisz
tus közvetítésével, Jézus Krisztus szeretése által válik lehet
ségessé. Nem mint elméleti elgondolás, hanem mint az egész 
életet átható cselekvés. 

Miután az ember felismeri és átéli Istennek Jézus Krisz
tus által megnyilvánuló, megváltó szeretetét és megszabadul 
a halálos veszedelemből, éppen a szeretetnek ezen viszon
zása által mutatja meg, hogy szeméről leesett a hályog, szi
véről a jégkéreg, meglátja Jézus Krisztus által szabadító 
Istenét és annak iránta való szeretetének tüzében felgyúl az 
ő szeretete is, és életét, mint megváltott gyermeke,, néki 
szenteli. 

Azon sürgető felszólításokból, amelyeket főképpen az 
első levélben találunk, az égi szeretet viszonzására, kétség
kívül kitűnik, hogy János sem gondolja a váltságmű befe
jezését anélkül, hogy mint láttuk, az emberben gyökeres 
átalakulás ne jöjjön létre. ,,Ha újonnan nem születtek, nem 
mehettek be Isten országába". Isten szeretete nem hat opus 
operatumként. Szabadító ereje akkor válik hatásossá, ha 
melegére megindul az emberi lélekben az eddig megfagyott 
élet vérkeringése, ha Isten hívására enged, ha a feléje nyúj
tott szabadító jobbot elfogadja. Ezt fejezi ki János a már 
ismételt felszólításával: szeressük Istent, mert ő előbb sze
retett minket. Az embernek Istenhez fordult egész magatar
tását fejezi ki a viszontszeretettel, amely kifejezésbe bele
foglalja mindazt, ami az újjászületett ember kötelessége, 
helyesebben, életmegnyilvánulása. 

Ha ezt a megváltó isteni szeretet vallási következmé
nyének mondottuk, úgy a másikat, amely az embertársaink
hoz való helyes viszonyunkat szabályozza, erkölcsinek ne
vezhetjük; de nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy ha 
nélkülözhetetlen az utóbbi is, de lehetetlen az előbbi nélkül. 
A felebarátainkhoz való helyes viszony csak az Istenhez 
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való helyes viszony alapján lehetséges. Nem szeretheti fele
barátját az, aki nem szereti Istenét. Nem lehet Istent szeretni 
és embertársainkat gyűlölni, amint hogy viszont a feleba
rátainkhoz való szeretet nélküli magatartásunkból követke
zik, hogy Isten iránt sincs bennünk helyes szeretet. „Aki 
nem szereti felebarátját, akit lát, hogyan szerethetné Istent, 
akit nem lát." Ez az ethikai következmény az, amelyet hit-
A'allási irataink dilcctio legisnek mondanak. A szeretet tehát 
AZ embervilágra kiárad. x\em a világra, mint Istennel ellen
tétes birodalomra. „Fiacskáim, ne szeressétek a világot és 
azt, ami a világban van! ' A világ e gondolatkörben az Isten
től idegen dolgok összessége. Mindaz, ami elválaszt Istentől. 
Ehhez való vonzódás nem a szeretet, hanem ennek ellen
téte. Aki a világot szereti, az az ördögtől van. „Ila e világ
ból valók volnátok, nem' gyűlölne titeket a világ, de mert 
nem e világból vagytok, gyűlöl." Ez a szeretet, mint ethikai 
magatartás az Isten képére teremtelt embertársunkra vonat
kozik, de erre megszorítás nélkül. Nemcsak a barátra, ha
nem az ellenségre is. Az ellenség szeretete az igazi próbája 
a szeretetnek. Aki ellenségét nem tudja szeretni, az még nem 
jutott el a János által követelt szeretet evangéliumi magas
latára. Mert ez esetben szeretete csak önzés, amely hasznot 
vár. Az a szeretet az igazi, amely minden emberben meg
látja az Isten képére teremtett felebarátot és segítségére van. 

így lesz a szeretett apostol szava, egész működése, an
nak az égi szeretetnek az apológiájává, amely visszahat az 
«mberre, és felszabadítja azt a bűnnek, halálnak, ördögnek 
hatalmából, megszentelvén életét úgy vallási, mint erkölcsi 
vonatkozásban. 

Amit János apostol a Jelenések könyvében ir: „és nem 
lesz többé a halál úr és Isten letöröl minden könnyet", ennek 
az égi szeretetnek diadalra jutása esetén ígéri és reméli. 

fis másként mi sem, most sem remélhetjük. 
Ilyen gondolatoktól áthatva van szerencsém mélyen tisz

telt vendégeinket igazi tisztelettel és szeretettel üdvözölni és 
Isten megsegítő kegyelmébe vetett szilárd bizodalmunk kife
jezésével karunk 1955—54. tanévét megnyitni. 




