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7 Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint 
ahogyan ő is igaz. 
8 Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. 
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.  
9 Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem 
vétkezhet, mert az Istentől született.  
10 Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az 
igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét.  

 

János apostol első levelének kiválasztott részlete egyértelműsít, döntés elé állítja az olvasót. 
Következtetését szerintem a 9. versben fogalmazza meg a legpontosabban: „Aki az Istentől 
született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne…”. 

Mit jelent ez számomra? A tanítvány felhívását (mondhatni tanúságtételét) arra, hogy nincs 
Isten előtt részigazság, részbeni megfelelés. Vagy elfogadom az evangélium tanítását – és a 
szerint alakítom életemet – vagy nem!  

Az első esetben (mármint ha életemben az igazat, a jót cselekszem) Isten gyermekévé válok. 
Amennyiben nem felelek meg e követelménynek, marad a második eset, mely egyértelműen 
azt jelenti, hogy cselekedeteim az „ördögtől vannak”. 

Talán életem egyik legfontosabb felismerése az volt, amikor – a sportból vett példával élve – 
rá kellett jönnöm, nem a lécet kell olyan magasra tenni, hogy azt át tudjam ugorni! A léc (az 
elvárás) állandó. Azt kell átugorni! Ha a magam erejéhez igazítanám az elérendő szintet, 
akkor az óhatatlanul ahhoz vezet, hogy rövid időn belül minden bűn (még a legnagyobb is) 
megmagyarázhatóvá válik, így szinte észrevétlenül eltávolodom az Istennek tetsző állapottól. 
Nem könnyű feladat ez, hisz a határérték pontosan definiált. 

Ma azért imádkozom, hogy legyen erőnk, akaratunk megtenni az igazat, szeretni mindenkit, 
bármilyen viszonzó elvárás nélkül, hogy életünkben, döntéseinkben mindig megfeleljünk 
Istenünk elvárásainak. Hiszem, hogy Jézus partner ebben, hozzá fohászkodásunk megadja 
számunkra az erőt, megmutatja az istengyermekséghez vezető utat. Amen. 
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