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Szerzőségi kérdés 

A levél szerzőségi kérdése különösen fontos a három levelet átjáró krisztológiai vita fényében: 
Krisztus szolgálatának szemtanújáról van-e szó (1Jn 1:1-4), illetve azonos állásponton van-e a többi 
apostollal az ellenzéki krisztológiával szemben (1Jn 2: 18-19).  
A szerzőségi kérdés problémája: anonimitás – nincs címzett, nincs szerző (ld. Zsidókhoz írott levelet)  
Történelmi alátámasztások (külső bizonyíték): 

 korai utalások: pl. Polükarposz levele a Filippibeliekhez (i.sz. 140 előtt; 7.f. hasonlósága 1Jn 
4:2-3hoz), Papiasz bizonyságtétele (Euszebiosz feljegyzésében). 

 korai konkrét idézetek a jánosi levelekből 
o Iréneusz Adversus haereses (i.sz. 180) 
o Muratori kánon/töredék (kb. i.sz. 200) > 140-155 i.sz. a Magyar Katolikus Lexikonban 
o Terturillianusz (mh. i.sz. 215) 
o Alexandriai Kelemen (mh. kb. i.sz. 220) „a nagyobb levél” 
o Origenész (mh. i.sz. 253) > Euszebiosz hivatkozik Origenész 2 és 3 János ismeretére – 

u.a. Origenész nem hivatkozik rájuk 
o Alexandriai Dionüsziosz (mh. i.sz. 265) > Euszebiosz szerint megkülönbözteti János 

evangéliumát és az 1. levelet a 2. és 3. levél, valamint a Jelenések könyve stílusától. 
Szövegen belüli alátámasztások: 

 Krisztus szemtanúja (1Jn 1:1-4) 
 tekintélyes hangvétel (1Jn 4:6) 
 a befogadó közösség ismerete – teknia („gyermekeim”) 2:1, 12, 28; 3:7, 18; 4:4; 5:21; illetve a 

szerző jelzésének feleslegesessége 
 párhuzamok János evangéliummával (ld. alább a levél szerkezeténél) 

Alternatíva: János presbiter (Papiasz, Euszebiosz idézetében) 

Háttér és körülmények 

A levél nem azonosítja be a címzett keresztény közösséget, sem a közösség földrajzi helyszínét. 
Mindössze azt alábbi általános következtetéseket vonhatjuk le a levélből: a) keresztények voltak, b) jól 
ismerték a szerzőt (illetve ő őket), c) hamis tanítás veszélye fenyegette őket, amely magából a 
közösségből támadt (1Jn 2:18-19). 
A fentiek miatt a háttérismeret szorosan kapcsolódik (A) a szerzőségi kérdéshez és (B) a hamis tanítók 
azonosságához (akik ellen a levél szerzője fellép).  
Helyszín: Efézus (Jusztinusz, Iréneusz, Euszebiosz, efézusi Polükratész) – ellenében emlegetik fel 
Ignáciusz efézusiaknak írott levelét (kb. i.sz. 110-115), amelyben felemlegeti Pál szolgálatát náluk, de 
Jánost nem. A János levéléhez írott magyarázatokban találunk még más helyszínjelölést> Ágoston 
kommentárja, Jézus levele a pártusokhoz (ad Parthos), ld. még Bede hivatkozását Athanaszioszra 
(Alexandriai Atanáz). 
Körülmények: hamis tanítás> Antikrisztus, hamis próféta >> szkizma a közösségen belül >>> tanbeli 
vita, illetve etikai kérdés (bűnhöz, testvérekhez való viszonyulás) >>> névmások használata (a mi-ők 
különbségtétel). 

János első levelének szerkezete 

Nincs levélszerkezete: nincs üdvözlés vagy más bevezetés, nincs jókívánság, hálaadás és elköszönés, 
nincs szerző megnevezés sehol. A többi levelekben nyomon követhető a dogma – praxis kettős 
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felosztás (ld. Efézusi levél). A görög szöveg nyelvtani struktúrája egyszerű (kötőszavak hiánya 
feltűnő). Bonyolult (strukturálatlan) belső szerkezet. Robert Law (1909) spirálhoz hasonlítja – ez 
válik a legelterjedtebb nézetté. A levél érvelése nem lineárisan halad, hanem egy és ugyanazon 
központi témát jár körbe, mint egy csigalépcső (ld. még ellenpont a zenében). 
János evangéliuma mint az első levél strukturális párhuzama: 

 szóhasználat, stílus párhuzam (ld. B. H. Streeter)1 
 prológus (1Jn 1: 1-4) – bevezeti azokat a témákat, amelyeket ismételten körbejár a levél többi 

része>> Jn 1:1-8 (Alexandriai Dionüsziosz már észrevételezi, hogy hasonlóan kezdődnek). 
 az írás szándéka: Jn 20:31 „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a 

Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében” (Jn 20:31) || 
„Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök 
életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.” (1Jn 5:13) 

 
János evangéliuma János 1. levele 

Prológus (1:1-18) az evangéliumon keresztül ismétlődő témák 
bevezetése 

Prológus (1:1-4) A szerző bevezeti 
azokat a témákat, amelyeket a 
levélben ismételten körbejár. 

Jelek (1:19—12:50) hét csoda-jel ismertetése, amelyek 
bizonyságot tesznek Jézusról mint Úrról. Ebben a szakaszban a 
fő téma a világosság (ami említésre kerül már a prológusban is 
1:4, 5, 7, 8 [2x], 9) és is újra és újra megismétlésre kerül (3:19, 
20, 21; 5:35 8:12; 9: 5; 10; 12:35, 36, 46). Ezen szakasz után 
már nem fordul többet elő. 

Első rész (1:5—3: 10) Mivel Isten a 
világosság, nekünk is a 
világosságban kell járnunk, ahogy 
Jézus is a világosságban járt. 

Dicsőség (13:1—20:29). Az evangélista itt Jézus az Atyához 
való visszatérését ecseteli a dicsőség óráját követően, mely 
magába foglalja szenvedését, tárgyalását, kereszthalálát, 
feltámadását, Atyához való tértét. Ebben a szakaszban a 
szeretet a legfőbb téma. Az előző szakaszban a szeretet főnév 
csak egyszer (5:42), igeként pedig hétszer (3:16, 19, 35; 8:42; 
10:17; 11:5; 12:43) szerepelt. Ebben a szakaszban a főnév 
hatszor (13:35; 15:9, 10, 13; 17:26), az ige pedig huszonhatszor 
szerepel (13:1, 23, 34; 14:15, 21, 23 , 24, 28, 31; 15:9, 12, 17; 
17:23, 24, 26; 19:26). E szakasz után az szeretet ige csak 
négyszer fordul még elő (21:7, 15, 16, 20). 

Második rész (3:11—5:12) Mivel 
Isten (előbb) szeretet bennünket 
Jézus Krisztusban, nekünk is 
szeretnünk kell egymást (tettekben), 
ahogy Ő szeretett bennünket.  

Konklúzió (20:30-31) Az evangélium írásának szándéka Konklúzió (5:13) – a levélírás 
szándéka. 

Epilógus (21:1-25) Jézus feltámadás után megjelenik a 
tanítványoknak Galileában, és Péter pozíciójának helyreállítása 
a tagadását követően. 

Epilógus (5:14-21) A szerző tovább 
fejtegeti az örök élet ígéretének 
jelentőségét. 

 
 

A Comma Johanneum vita (1Jn 5:7) 

 
„Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, 
az Atya, az Íge és a Szentszellem: és ez a három egy.” 

 
Erasmus Novum Instrumentum omne (1416), Novum Testamentum omne (1419) kihagyja, de a későbbi 
kiadásokban (1422-től) már ismét szerepel > anekdota. Ld. Brian Walton, Biblia Sacra Polyglotta 
(1655-57) 
Sir Isaac Newton levél értekezése John Locke-hoz 1690-ben (A Historical Account of Two Notable 
Corruptions of Scripture). 

                                                 
1 The Four Gospels, rev. ed. (London: Macmillan, 1930) 


