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„A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek, és
akkor nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson
benneteket mindenre,  s  ez igaz,  nem hazugság.
Aszerint,  ahogy  tanított  benneteket,  maradjatok
benne.” (1Jn 2:27*)

1. Közösségben 

„Amit  láttunk  és  hallottunk,  azt  nektek  is  hirdetjük,  hogy ti  is  közösségben
legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk
közösségben. S azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes legyen” (1Jn 1:3-
4). Közösségben élünk az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal. Ennek alapja az,
hogy Isten kijelenti magát nekünk az Igéjén és Szentlelkén keresztül, mi pedig
ezt  a  kijelentést  engedelmes  szívvel  befogadjuk.  Ha  ez  megvalósul,  akkor
minden, Krisztust még nem ismerő hitetlennel és „langymeleg” [vö. Jel 3:15-16]
kereszténnyel  szemben  a  leghatásosabb  fegyver  a  hirdetett  Ige  lesz,  hogy
ezáltal  ők  is  örömteli  résztvevői  lehessenek  a  keresztény  közösségnek,  az
eklézsiának. 

2. Bűnvallás 

„Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg
bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket,  akkor mivel  jó és igazságos,
megbocsátja bűneinket,  és minden igazságtalanságtól  megtisztít  minket.  Ha
azt  állítjuk,  hogy  nem vétkeztünk,  hazugnak  tüntetjük  fel,  és  tanítása  nincs
bennünk”  (1Jn  1:8-10).  Az  Istennel  való  közösség  akkor  tud  megvalósulni,
amikor  felhagyunk  önmagunk  rendszeres  felmentésével.  Amikor  készek
vagyunk  elismerni,  hogy  nem  passzív  elszenvedői  vagyunk  a  rossz
körülményeknek, hanem igenis aktívan engedünk a kísértésnek, és tudatosan
követjük el és választjuk a bűnt; amikor már nem vitatkozunk Istennel, és nem
próbáljuk őt meggyőzni saját ártatlanságunkról, akkor  végre megadjuk neki a
lehetőséget,  hogy  a  bűntől  megtisztítsa,  átformálja  és  rendbe  tegye  az
életünket. 

* A bibliai idézetek forrása: Újszövetségi Szentírás (Katolikus fordítás), 3. kiadás, Szent István 
Társulat, Budapest, 1990. 



3. Isten megismerése

„Abból  tudjuk meg,  hogy megismertük,  hogy megtartjuk  a  parancsait”  (1Jn
2:3).  Isten  megismerésének  fokmérője  nem  a  Heidelbergi  Káté  vagy  a
Westminsteri  Hitvallás  fejből  történő  felmondása,  nem  az  ókeresztény
egyházatyák teológiájának alapos és átfogó ismerete, de még csak nem is a
vasárnapi  istentiszteleten  való  aktív  jelenlét  és  részvétel  (dicsőítés,  imádság,
úrvacsora,  hitvallás,  az  Ige  hallgatása),  hanem  a  szívből  fakadó,  Istennel
valóban  egyetértő  engedelmesség.  Az  az  engedelmesség,  amely  nem  a
felettes  kényszer  miatt  cselekszik,  hanem  motivációja  belülről,  a  megélt
kapcsolat öröméből fakad. 

4. Örökkévaló értékek

„Csak  aki  az  Isten  akaratát  teljesíti,  az  marad  meg  örökre”  (1Jn  2:17b).  A
legtöbb dolog, amibe mi, emberek – sőt mi, keresztények! – belefektetjük az
időnket,  energiánkat,  életünket:  elmúlik,  megromlik,  tönkremegy.  Vannak
azonban örökkévaló értékek, melyek mindig megmaradnak. Isten azt szeretné,
ha  ezek  határoznák  meg az  életünket  és  a  döntéseinket.  Szemléletmódbeli
váltásra van szükségünk, hogy azt akarjuk, amit  Isten akar.  Csak a vele való
kapcsolat megélése során kezdjük átvenni az ő értékrendjét. 

5. Mindig Istennel

„Különösen most maradjatok benne, gyermekeim, hogy ha majd megjelenik,
bizalommal  lehessünk  iránta,  és  eljövetelekor  ne  kelljen  szégyent  vallva
távoznunk előle”  (1Jn 2:28). „Különösen most maradjatok benne” – írja János
apostol. Egy keresztény életében mindig a „különösen most” időszaka van. A
körülmények mindig olyanok, amelyekben Isten jelenlétére és útmutatására van
szükségünk: ha örömünk van, azért, hogy azt helyesen éljük meg; ha bánatunk,
azért, hogy elhordozhassuk; ha kísértés, azért, hogy ellenállhassunk; ha harc,
azért,  hogy  győzelmet  arathassunk;  ha  szegénység  és  nyomorúság,  azért,
hogy  benne  gazdagodhassunk  meg,  belőle  töltekezhessünk  fel.  Soha  nem
lehet olyan idő, amikor az Istentől való függetlenséget és a tőle való távolságot
kellene keresnünk és előnyben részesítenünk. 

6. Imago Dei

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik



leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni
fogjuk, amint van” (1Jn 3:2). Amikor látjuk őt, olyanná válunk majd, amilyen ő
maga.  Most  azonban,  amikor  még nem látjuk  Istent  színről  színre,  olyanná
formálódunk,  amilyennek  elképzeljük  őt.  Az  istenképünk  befolyásolja  lelki
növekedésünket  és  fejlődésünket,  meghatározza  azt  a  képet,  amilyenné
formálódunk.  Ha  nem  biblikus  a  róla  alkotott  képünk,  hamis  lesz  a
formálódásunk  is.  Ha  viszont  a  Biblia  Istenét  ismerjük  és  látjuk,  akkor  a
növekedésünk is egészséges lesz majd, és áldást jelent mások számára is. 

7. Szeretni a másikat

„Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva: Szeressük egymást!” (1Jn 3:11). A
parancs egyszerű – szeressük egymást! – a megvalósítása már kevésbé. Mi is
tulajdonképpen a szeretet?  Amíg ezt  a kérdést  nem tisztázzuk magunkban,
nem tudunk eleget tenni Isten parancsának sem. A másikat szeretni nem más,
mint az ő javát akarni és munkálni. Felmerül a következő kérdés: de mi a jó
neki? Az,  amit  Isten a világ teremtésétől  fogva elrendelt  számára [vö.  Ef 1].
Amikor azonban ezt ő nem érti,  nem látja, vagy netán nem akarja, akkor a
szeretetünket  nem  szeretetnek,  hanem  támadásnak  éli  majd  meg.  A  mi
dolgunk  viszont  mindettől  függetlenül  az,  hogy  szeressük:  „szeressünk...
igazsággal” [18. vers], „szeressük egymást parancsa szerint” [23. vers]. „Az Isten
szeretete  abban  nyilvánul  meg  bennünk,  hogy  az  Isten  elküldte  a  világba
egyszülött  Fiát,  hogy általa  éljünk” [1Jn 4:9].  Isten irántunk való szeretete  a
Fiúnak,  Krisztusnak  az  elküldésében  nyilvánult  meg.  Jézus  azért  jött,  hogy
jelenléte  szembesítsen  a  bűnnel,  az  ítélettel,  az  igazsággal  és  a  megtérés
fontosságával. Nekünk is így kell szeretnünk egymást: „Szeretteim, ha az Isten
így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást” [11. vers]. 

8. Győzelem

„Mert mindenki,  aki Istentől született,  legyőzi a világot. És ez a győzelem –
győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi,
hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5:4-5). Isten arra rendelt minket, hogy győztesek
legyünk.  A  győzelemhez  azonban  nem  testi  fegyverekre,  sem  e  világi
stratégiára  van  szükségünk,  hanem  hitre.  Hit  az,  amikor  a  változó  és
nyugtalanító  körülmények  ellenére  tudjuk,  hogy  Isten  terve  jó,  és  rábízzuk
magunkat az ő vezetésére. 



9. Belátás és bálványok

„Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk a belátást ahhoz, hogy
megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az ő Fiában, Jézus Krisztusban.
Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól!” (1Jn
5:20-21).  János  levele  zárásaként  a  belátásról  és  a  bálványokról  elmélkedik.
Isten  megadja  nekünk  a  belátást:  hogy  felismerjük  munkáját  és  elismerjük
igazságát. Mégis int a bálványok ellen; azok ugyanis Isten és miközénk állnak,
és  megakadályozzák,  hogy  lássuk  őt,  vagy  olyannak  lássuk,  amilyen  ő
valójában.  A  bálványok  helyett  a  szemünk  nézzen  Krisztusra,  hogy  mindig
felismerjük őt és munkáját az életünkben. 

10. Isten áldása

„Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme,
irgalma és békéje, igazságban és szeretetben!” (2Jn 3).  János apostol áldása
Isten örök értékeit ígéri nekünk: kegyelmét, hogy elnyerhessük mindazt, amit
soha  nem  érdemeltünk  volna  meg;  irgalmát,  hogy  ne  kapjuk  meg  azt  az
ítéletet,  amit  tetteink,  bűneink,  életmódunk  miatt  jogosan  el  kellene
szenvednünk;  békességét,  hogy  együtt  tudjunk  élni  ővele,  egymással  és
önmagunkkal;  igazságát,  hogy  az  általa  ismert  valóságnak  megfelelően
élhessünk;  és  végül  szeretetét,  hogy  tudjuk:  először  is  elfogad  olyannak,
amilyenek  vagyunk,  másodszor  pedig  nem  akarja,  hogy  örökre  ilyenek  is
maradjunk. 

11. Parancsolatainak megtartása

„És most kérlek, úrnő, nem mintha új parancsról írnék neked, hisz ez kezdet óta
parancsunk:  Szeressük  egymást!  Ez  a  szeretet  azt  jelenti,  hogy  parancsai
szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy
éljetek  szeretetben” (2Jn  5-6).  Istennek  az  a  parancsolata,  hogy  mi,  a
gyermekei,  egymást  szeressük.  Azonban  meglepő  dologgal  folytatja:  ezt  a
szeretetet  akkor  tölthetjük  be,  ha  a  parancsolatai  szerint  élünk.  Mely
parancsolatok  szerint? Azok szerint, melyeket az Újszövetség tanít: bátorítsuk
egymást, intsük egymást, tanítsuk egymást, imádkozzunk egymásért, fogadjuk
be és el egymást stb. [Róm 12:10, 15:7, 14, 1Kor 11:33, Ef 4:2, Fil 2:3, Kol 3:13,
16, 1Thessz 4:18, 5:11, Zsid 3:13, 10:24, 25, Jak 4:11, 1Pt 1:22]. A szeretetre
való hívás nem az érzéseinket és szimpátiánkat állítja a középpontba, hanem
Isten  alapelveit,  melyekhez  nekünk  és  a  szeretett  testvérünknek  egyaránt



alkalmazkodnia kell. 

12. Jó bizonyság 

„Nagyon örültem, amikor testvérek érkeztek, és tanúsították, hogy igaz vagy s
az igazság útján jársz” (3Jn 3). János apostolnak Gájuszról a testvérek tesznek
tanúbizonyságot.  A  hit  ugyanis  nem  magánügy,  melyet  megtarthatunk
magunknak;  nem  olyasmi,  ami  csak  ránk  tartozik.  A  hit  közügy,  melynek
érvényességét  és  valóságát  a  másik  ember  rólunk  való  bizonyságtétele
igazolja. Ha mások nem látják a hitünket, nincs miről beszélni. Ha viszont látják,
akkor  nem  csak  előttük,  hanem Isten  előtt  is  jó  tanúbizonyságot  nyerünk.
Bizakodhatunk  benne,  hogy  nem  csak  a  testvérek,  hanem  Krisztus  is
bizonyságot tesz rólunk az Atya előtt, és megvallja, hogy jól ismer bennünket:
„Azokat,  akik  megvallanak engem az emberek előtt,  én is  megvallom majd
mennyei  Atyám  előtt.  De  aki  megtagad  az  emberek  előtt,  azt  én  is
megtagadom  mennyei  Atyám  előtt” [Mt  10:32-33].  Végezetül  pedig  a  jó
tanúbizonyság elnyeréséhez az apostol  konkrét,  kézzel  fogható,  gyakorlatias
módszert ajánl: „Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki a jót teszi,
az Istentől van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent” [11. vers]. 


