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Az 1 János 4.2-ben a levél legcsodálatosabb témájáról olvashatunk:  
 
„Minden szellem, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van”  
 

János első levelében a három legcsodálatosabb téma az engedelmesség Isten 
parancsolatainak, az egymás szeretete és annak megvallása, hogy befogadtuk Jézust. 
 
Emlékezzünk arra, hogy János 65 éven keresztül szemlélte az egyház fejlődését. Itt azt 
mondja, hogy ha Isten egyházát akarod építeni, akkor három tulajdonságot kell 
hangsúlyozni: az engedelmességet Isten parancsolatainak, az egymás iránti szeretetet és 
egy Jézus szerinti alázatot. Ez az a három tulajdonság, amit hangsúlyoznak a 
gyülekezetedben? Ha nem, akkor ők nem Krisztus testét építik.   
 
A 1 János 4.4 a következőképpen bátorítja a hívőket: 
 
"Ti az Istentől vagytok fiacskáim. … nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e 

világban van”. 

 
Ezért mindenkor győztesek lehetünk, és sosem kell félnünk a gonosztól, vagy bármi 
mástól a világon. 
 
Ezt követően János visszatér az egymás iránti szeretet témájára, amire azt mondja, hogy 
ez az elsődleges ismertető jele annak, hogy egy személy ismeri Istent. (1 János 4.7-8). 
Az 1 János 4.12-ben János megismétli, amit korábban az evangéliumában is mondott: 
 
"Istent soha senki nem látta.”  
 
Ez az állítás csak kétszer fordul elő a Bibliában. A János 1.18-ban és itt. Ha a 
Szentírásnak ezt a két igéjét egymás mellé tesszük, akkor egy nagy igazságot tanulunk 
meg. A János 1.18 tulajdonképpen azt mondja: „Istent soha senki nem látta, de Jézus 
eljött és bemutatta, hogy milyen is Isten valójában.” Itt az 1 János 4.12-ben azt mondja: 
"miután Jézus visszament a mennybe, a világ bennünk hívőkben láthatja meg, hogy 
milyen Isten, de csak, ha szeretjük egymást.” A világ még nem látta meg Istent, de Isten 
idehelyezte a földre az egyházát, hogy az emberek az egyházban lássák meg milyen is 
Isten valójában. Amikor Jézus itt járt a földön Ő volt Krisztus teste. Az emberek 
megláthatták Istent Jézusban. Most mi (az egyház) vagyunk Krisztus teste. Az 
embereknek meg kell látniuk bennünk Istent, ezért szeretnünk kell egymást. Amikor az 
Isten szerint való életet keressük, a vele és az egymással való közösséget, az életünkön 
keresztül meg fog nyilvánulni Isten világossága és szeretete.  
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Amikor Jézus a földön járt a következőt mondta: „Ha engem láttok, láttátok az Atyát” 
(János 14.9). Ma Krisztus testeként képeseknek kellene lennünk arra, hogy ezt mondjuk: 
„ha minket láttok, láttatok egy keveset abból, hogy milyen Jézus, és egy keveset abból 
is, hogy milyen a menny. Ha a házamban laksz meg fogsz látni egy keveset abból, hogy 
milyen a menny. Ha közösségben vagy velem, akkor egy kis ízelítőt fogsz kapni abból, 
hogy milyen Jézus és milyen a menny". Ez kellene, hogy legyen a bizonyságtételünk. 
Ha nem ez a bizonyságtételünk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy csődöt mondtunk 
Isten előtt. Hirdethetjük az evangéliumot és taníthatjuk a Bibliát, de ha a mindennapi 
életünkben nem válik nyilvánvalóvá bennünk Isten élete és szeretete, akkor a 
bizonyságtételünk hiába való, mert a körülöttünk élő emberek nem látták meg az isteni 
természetet bennünk. Ez a keresztyénség tragédiája ma.  
 
Az 1 János 4.17-ben János tovább megy, és a következőt mondja:  
 
„Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban”.  

 
Ez egy bámulatos vers. Arra vagyunk elhívva, hogy olyanok legyünk ebben a világban, 
mint Jézus. Ez azt is jelenti, hogy hatalmat vehetünk a Sátán felett éppen úgy, ahogyan 
Jézus tette. Hiszitek ezt? Ez az egyetlen mód, hogy méltóképpen, bátran és bizalommal 
teljes módon élve szembenézzünk a jövővel. Az egyetlen vers, amit Isten minden őszinte 
gyermekének ajánlanék: "ahogyan Jézus van, úgy vagyunk mi is ebben a világban." Élni 
azzal a hatalommal és sohasem élni félelemben. Nem fogunk félni, ha megértjük, hogy 
Isten mennyire szeret minket. (1 János 4.18). Félelem abból származhat, ha arra 
gondolunk, hogy Isten meg fog büntetni minket valamiért. Nincs okunk azonban a 
félelemre, ha megértjük, hogy Isten milyen mérhetetlenül szeret minket.  
 
„Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket!”  (1 János 4.19). 
 
Minél inkább felismerjük, hogy Jézus mennyire szeretett minket, az Ő iránti szeretetünk 
még inkább nőni fog. A teljes szeretet kiűzi a félelmet, de senki sem mondhatja, hogy 
szereti Istent, ha gyűlöli az atyjafiát. Az ilyen ember nem hívő, hanem hazug (1 János 
4.20). Itt egy olyan testvérre hivatkozik, „akit látsz” (1 János 4.20). Könnyű szeretni 
azokat a hívőket, akiket sosem látsz – olyanokat, akik távol, külföldön élnek, de az a 
testvér, akivel rendszeresen találkozol, meg fog vizsgálni téged, hogy valóban szereted-
e Istent vagy nem.  
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