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Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 



autorom listu je… 
V Novom Zákone sa s menom „Ján“ spája 
päť spisov, ktoré sú zjavne napísané 
dvomi rôznymi autormi: 

Evanjelium 

1. Jánov list 

2. Jánov list 

3. Jánov list 

Zjavenie apoštola Jána 

Jazykom, štýlom i 
myšlienkami jeden autor, 
stotožňujúci seba s 
„učeníkom, ktorého Pán 
miloval“.  

Jediný spis, kde autor 
predstavuje sám seba: „Ja 
Ján…“ 

Napísaný NESKÔR, ako 
predchádzajúce štyri, 
ODLIŠNÝM štýlom, ale 
hlavne HORŠOU 
gréčtinou, ako oni. 

Dohromady to svedčí o 
ODLIŠNOM AUTOROVI. 
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V minulosti sa bežne 
obaja autori 

stotožňovali do jedného 
a autorstvo všetkých 
spisov sa pripisovalo 

apoštolovi Jánovi, 
Zebedejovmu synovi, 

jednému z Dvanástich. 
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V ešte starších dobách 
ale niektorí cirkevní 
otcovia rozlišovali 

medzi „Jánom 
apoštolom“ a „iným 

Jánom“, „presbyterom“ 
(starším) Cirkvi. 

Autorom EVANJELIA a 
LISTOV bol „učeník Ján“, 
ten, „ktorého Ježiš 
miloval“, vzdelaný Žid z 
veľkňazského rodu, 
saducej – čomu 
zodpovedá uhladenejší 
štýl, prológy, lepšia  
         gréčtina,… 

Autorom ZJAVENIA tak 
bol Ján, syn Zebedejov, 

jeden z Dvanástich – 
čomu by napovedala aj 

horšia gréčtina (bol 
rybár, nie vzdelanec) a 

jednoduchší štýl. 
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horšia gréčtina (bol 
rybár, nie vzdelanec) a 

jednoduchší štýl. 

„Nakoniec Ján, učeník Pána, ktorý spočíval na jeho hrudi, napísal 
Evanjelium počas svojho pobytu v Efeze v Ázii.“ 

(sv. Irenej z Lyonu, 180 po Kr.) 

„… Ján, ktorý bol súčasne svedok (Krista) aj učiteľ, ktorý spočíval 
na hrudi Pána a – pretože bol kňaz – nosil veľkňazskú čelenku. 

Zosnul v Efeze.“ 

(Polykrates, biskup v Efeze, asi 180 po Kr.) 
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„Tak, ako Peter založil a Pavol 
šíril, tak Ján zavŕšil duchovnú 
stavbu.“ 

(Jamieson-Fausset-Brownov komentár) 

 

Hlavne vo Východných 
cirkvách sa meno „Ján“ spája 
s titulom „Teológ“ s veľkým 
„T“ – presne tak, ako sa 
uvádza Pavol ako „Apoštol“ s 
veľkým „A“. 



charakter listu 
KEDY? 

List bol napísaný neskôr ako Jánovo evanjelium, v období 
medzi r. 90-100 po Kr. 

KDE? 

Pravdepodobne v Malej Ázii (v Efeze?)  

KOMU? 

Obracia sa na kresťanov z pohanstva, podľa sv. Augustína 
a sv. Atanáza bol napísaný Partom (žili za východnými 
hranicami Rímskeho impéria, za riekou Eufrat, v 
‚Babylonsku‘.)  

FORMA: 

Tomuto Jánovmu spisu chýbajú charakteristické prvky 
listu: meno odosielateľa i adresáta a pozdravy. Štýl je 
kazateľský a poučný, takže ho viacerí biblisti pokladajú za 
homíliu, alebo za teologicko-meditatívnu úvahu, prípadne 
výstražnú reč. Obsahom listu sú dve základné témy 
posolstva spásy, ktoré sa tiahnu celým spisom a 
vymedzujú jeho cieľ: udržať veriacich v pravej viere v 
Ježiša Krista a v bratskej láske, bez ktorej niet 
spoločenstva veriacich s Bohom ani medzi sebou. 



charakter listu 
POLEMIKA S…: 

„V tom čase bolo učenie i celkové vzťahy v cirkvi narušené 
už známym gnosticizmom.  

Boli to falošní učitelia a ich prívrženci, ktorí o sebe tvrdili, 
že majú vyššie poznanie. Tvrdili, že oni sa nepotrebujú 
pridŕžať učenia apoštolov, ani evanjelia milosti, lebo Boh 
im údajne všetko zjavuje. Pre túto namyslenosť sa 
považovali za bezhriešnych a Krista považovali len za 
obyčajného človeka.  

Ján v tomto liste postupne odhaľuje tento ich blud a dáva 
ho do kontrastu s pravdou.“ (Rudolf Bača) 

„Gnosticizmus je nábožensko – filozofický smer neskorej 
antiky, ktorý zažil svoj najväčší rozmach v 1. – 3. storočí nášho 
letopočtu. Je charakteristický odmietaním hmotného sveta a 
vierou v božskú časticu v človeku. Gnóza, termín pochádzajúci 
z gréckeho slova gnosis („poznanie“), je podstatou učenia 
gnostických systémov. Poznanie má podľa gnostických 
systémov spásonosný charakter. Pomáha uvedomiť si 
skutočnú podstatu hmotného sveta, vymaniť sa z neho a 
navrátiť sa do pôvodného stavu jednoty s univerzom.“ 

(wikipedia) 
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DNES okolo nás ten 
istý gnosticizmus 

bujnie pod názvami 
„ezoterika“, „new 
age“ a podobne. 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 1,1-10 Prológ 

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. 
2 - Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme 
vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme videli a 
počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď 
my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. 4 A 
toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. 5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej 
tmy. 6 Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, 
luháme a nekonáme pravdu. 7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo 
svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás 
očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že nemáme hriech, 
klameme sami seba a nie je v nás pravda. 9 Ale ak vyznávame svoje 
hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od 
každej neprávosti. 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho slovo. 



1Jn 1,1-4 zjavil sa Život! 
Čo bolo od počiatku, čo 
sme počuli, čo sme na 
vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa 
naše ruky dotýkali, to 
zvestujeme: Slovo 
života. 2 - Lebo zjavil sa 
život a my sme videli, 
dosvedčujeme a 
zvestujeme vám večný 
život, ktorý bol u Otca a 
zjavil sa nám. 3 Čo sme 
videli a počuli, 
zvestujeme aj vám, aby 
ste aj vy mali 
spoločenstvo s nami. 
Veď my máme 
spoločenstvo s Otcom a 
s jeho Synom Ježišom 
Kristom. 4 A toto 
píšeme, aby naša radosť 
bola úplná. 

 Čo bolo od počiatku – Zjavná narážka na podobný prológ evanjelia, ktorý tiež 
začína slovami: „Na počiatku bolo Slovo…“ (Jn 1,1 SSV). Ján nezvestuje nič nové, len 
vydáva svedectvo o tom istom, o čom už písal.  

Slovo arché, počiatok, môže znamenať aj samú prvú príčinu, dôvod toho, čo po nej 
nasleduje – v tomto prípade všetko, čo bolo stvorené. 

 počuli – gr. akuo: môže znamenať počuť niečo, prijať zvesť o niečom, ale aj 
poslúchnuť niečo. 

 na vlastné oči videli, hľadeli – videli, gr. orao: vidieť niečo, či už očami, alebo 
„vidieť“ niečo mysľou v zmysle poznávať. Aby nebolo pochybností, Ján pridáva 
„svojimi očami“. Hľadieť, gr. theomai: pozerať sa na niečo ako divák, sledovať niečo, 
študovať niečo tým, že sa na to pozorne pozeráme; pozorne a bez prestávky sledovať 
niečo, čo je nezvyčajné. 

 naše ruky dotýkali – gr. pselapso: doslova nahmatať niečo v tme, alebo ako slepec, 
hmatajúci okolo seba. Znova to môžeme chápať aj obrazne „hľadať známky niečoho“ 
– preto Ján znova pridáva: „našimi rukami“ sme to opravdivo nahmatali.  

 

Celkové posolstvo týchto slov je: 

1) Ján vystupuje ako SVEDOK. Neodovzdáva (na rozdiel do gnostikov, ak by sme sa 
pozreli týmto smerom) nejakú „teóriu“, nejakú „špekuláciu“, či (ako by povedal 
Pavol) „filozofiu“. Delí sa s nami o skúsenosť, ktorú má v tom najpriamejšom zmysle 
slova. 

2) Táto skúsenosť je v plnom zmysle HMOTNÁ, MATERIÁLNA – nie je tu zase žiadne 
miesto pre „zlú hmotu“ gnostikov. Kristus nie je „nemateriálny duch“, v Kristovi sa 
Boh stal „telom“, vtelil sa, dal sa vidieť, počuť, nahmatať! 



1Jn 1,1-4 zjavil sa Život! 
Čo bolo od počiatku, čo 
sme počuli, čo sme na 
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 Slovo života – Termín SLOVO (gr. logos): 

V JÁNOVOM POŇATÍ: 

- Prepojenie na Genezis: „První věta tohoto prologu (v Jánovom evanjeliu – pozn. red.) 
zcela zřetelně a ovšem záměrně upomíná na vstup první knihy biblické. Tím je Ježíš 
ztotožněn s rozkazujícím slovem, jímž Bůh podle SZ zvěsti stvořil nebe i zemi. Ježíš 
Kristus = svrchované Slovo Hospodinovo.“ (Novotný) 

- Prepojenie na koncept zosobnenej „Božej múdrosti“ (gr. sofia): „stvoření bylo 
spojováno s Moudrostí Boží, která byla aspoň do jisté míry chápána jako jakási zvláštní 
bytost.“ (Novotný) 

- Prepojenie na Filóna Alexandrijského, u ktorého „Logos označuje bytost, která je 
sama sice skutkem [dílem] Božím, ale zároveň i »druhým Bohem«, a která je nástrojem 
díla stvoření. Filonův zájem o tuto představu je dán tím, že v duchu platónského myšlení 
viděl božskou dokonalost v neměnnosti a odloučenosti od měnícího se hmotného světa. 
Logos mu byl prostředníkem mezi onou božskou neměnnou dokonalostí a mezi 
skutečností stvořeného pomíjitelného a nedokonalého světa.“ (Novotný) 

- Prepojenie na grécku filozofiu: podobne, ako Pavol zvestuje Aténčanom Krista ako 
„Neznáme boha“, ktorému postavili oltár, Ján zvestuje Krista (list je písaný pohanom 
a Evanjelium bolo možno napísané hlavne vzdelaným saducejom, ktorí Filóna a asi aj 
grécku filozofiu poznali) ako onen LOGOS, rozum, riadiaci svet, slovo, tvoriace svet…: 
„To Slovo, o ktorom ste vy po stáročia hovorili a písali – tak toto Slovo sme my počuli, 
videli, sledovali a dotýkali sa ho! A teraz nás nechajte nám niečo o ňom povedať!“ 
(David Guzík) 
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„Neznáme boha“, ktorému postavili oltár, Ján zvestuje Krista (list je písaný pohanom 
a Evanjelium bolo možno napísané hlavne vzdelaným saducejom, ktorí Filóna a asi aj 
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videli, sledovali a dotýkali sa ho! A teraz nás nechajte nám niečo o ňom povedať!“ 
(David Guzík) 

JEŽIŠ KRISTUS je tým mocným Božím slovom, 
ktorým bol stvorený svet. 

Toto Slovo je osobou – ktorú už SZ tuší v osobe 
„Božej múdrosti“ – a ktorou Múdrosťou Kristus 
vskutku je, veď skrze Neho a Ním povstal celý 
Vesmír, svet, človek i samo Nebo. 

Toto Slovo – vtelený Syn Boha, ktorý sám je 
Bohom a v Ňom „telesne prebýva celá plnosť 
božstva“, je súčasne aj Filónovým prostredníkom 
medzi Bohom a ľuďmi. 

Je definitívnym a úplným seba-zjavením Boha už 
nie v slovách, ale „z tváre do tváre“ v milovanom 
Synovi, ako to vnímala SZ tradícia. 

Nakoniec On osobne je tým LOGOSOM, ktorého 
pohania po stáročia tušili a hľadali…  
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bola úplná. 

 Slovo života – Termín ŽIVOT (gr. zoe): môže označovať buď život v zmysle 
existencie, ale aj život v zmysle spôsobu života, životnej cesty. Pokiaľ je naň daný 
dôraz (ako tu), nadobúda význam „úplnej plnosti života“.  

V tomto zmysle takýto „plný život“ náleží jedine Bohu – a to po všetkých stránkach: 
život ako plnosť bytia – Meno Boha je „Som, ktorý som“, v LXX preložené ako 
„Jestvujúci“; ale aj v zmysle etickom: Boží spôsob života je opravdivým dokonalým 
životom, bez kazu, bez chyby, bez nedostatku; a nakoniec aj v zmysle blaženosti. 

SLOVO ŽIVOTA tak má význam „Slovo, ktoré samo v sebe obsahuje plnosť života“.  

- Nie je to teda iba nejaké vypovedané slovo. 

- Je to Slovo, ktoré JE Bohom – a preto „v Ňom bol život“ (Jn 1,4).  

Táto myšlienka je dobre obsiahnutá v podobnom prológu listu Hebrejom: „Mnoho ráz 
a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných 
dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého 
stvoril aj svet“ (Hebr 1,1-2 SSV). 

Tento fakt potom Ján ešte zosilňuje nasledujúcim: 

 Zjavil sa život… večný život – Toto Slovo – ktorým je Kristus – teda nielen že v sebe 
„obsahuje“ život, ono tým životom, večným životom, JE.  

Večný život, gr. zoen ten aiónion: doslovne „trvajúci celý vek“ (aión). Platón potom 
tento termín aionios používal na označenie toho, čo nekončí, ale trvá večne. Biblia  
ho používa na označenie toho, čo nemá ani začiatok, ani koniec a teda aj  
na označenie večného Boha (napr. Rim 16,26). Všeobecne sa tento termín používal 
častejšie v súvislosti s nadprirodzenými, božskými realitami. V tomto zmysle teda: 
„život, ktorý je večný“. Dôraz je teda nie na tom, že ten život je nekončiaci, ale na 
tom, že sa zjavil „sám ten život bez konca a bez začiatku“, Život samého Boha!  



1Jn 1,1-4 zjavil sa Život! 
Čo bolo od počiatku, čo 
sme počuli, čo sme na 
vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa 
naše ruky dotýkali, to 
zvestujeme: Slovo 
života. 2 - Lebo zjavil sa 
život a my sme videli, 
dosvedčujeme a 
zvestujeme vám večný 
život, ktorý bol u Otca a 
zjavil sa nám. 3 Čo sme 
videli a počuli, 
zvestujeme aj vám, aby 
ste aj vy mali 
spoločenstvo s nami. 
Veď my máme 
spoločenstvo s Otcom a 
s jeho Synom Ježišom 
Kristom. 4 A toto 
píšeme, aby naša radosť 
bola úplná. 

 Zjavil sa nám – gr. faneroo: urobiť niečo známym, slávnym,… skôr teda v zmysle 
vyjavil sa nám, sám nekonečný život – a to jediným možným spôsobom: v Bohu, 
ktorý sa sám zjavil v Tele ako Ježiš Kristus. 

 ktorý bol u Otca – pretože sa nezjavil Otec sám, ale Jeho Jednorodený Syn Ježiš 
Kristus, ktorý je ale „rovný Otcovi“ (Jn 5,18), je v Otcovi a Otec v Ňom (Jn 14,20).  

 a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme – gr. martyreo: vydať o niečo 
svedectvo. Odvodene sa potom používalo aj na mučeníkov, ktorí boli pre prvých 
kresťanov v prvom rade martýrmi, svedkami, ktorí vlastnou smrťou vydali svedectvo 
o Kristovi.  

Zvestovať, gr. apangello: priniesť novinky, oznámiť niečo, referovať o niečom.  

AK SI TO ZHRNIEME: 

- Ján súhlasí s Filónom, že je tu akýsi prostredník medzi Bohom-Otcom a 
ľuďmi/svetom a tým prostredníkom je SLOVO, LOGOS a ním je Ježiš Kristus. 

- Súčasne ho ale popiera, pretože toto SLOVO nie je nejaký „druhý boh“, nižší boh, 
nejaký „demiurgos“-tvorca, ktorý je nástrojom toho skutočného Boha, ktorý tak 
ostáva vyvýšený nad svetom, nedotknutý svetom, neprístupný. Áno, stále platí, že 
Otec „jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, 
ani vidieť nemôže“ (1Tim 6,16 SSV). Ale Jeho Syn je s Ním JEDEN BOH, je Mu rovný, má 
s Ním jediné spoločné Božie Meno JHWH (porov. Mt 28,19) – a preto súčasne platí, že 
v Synovi Ježišovi Kristovi, v tomto SLOVE, sa skutočne, opravdivo, hmotne, 
hmatateľne ZJAVIL SÁM BOH, SÁM VEČNÝ ŽIVOT (čiže tá „nesmrteľnosť“, o ktorej píše 
Pavol Timotejovi): „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9 SSV). 

A zase je tu polemika s gnosticizmom: ŽIVOT nie je niečo, čo vo mne drieme a  
musím to odhaliť akýmsi „osvietením“ pomocou poznania-gnózy. Život, to 
je Živý Boh, ktorý sa hmotne zjavil v Kristovi Ježišovi. A jedine v Ňom 
a s Ním je možné tento život získať a žiť! 



1Jn 1,1-4 zjavil sa Život! 
Čo bolo od počiatku, čo 
sme počuli, čo sme na 
vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa 
naše ruky dotýkali, to 
zvestujeme: Slovo 
života. 2 - Lebo zjavil sa 
život a my sme videli, 
dosvedčujeme a 
zvestujeme vám večný 
život, ktorý bol u Otca a 
zjavil sa nám. 3 Čo sme 
videli a počuli, 
zvestujeme aj vám, aby 
ste aj vy mali 
spoločenstvo s nami. 
Veď my máme 
spoločenstvo s Otcom a 
s jeho Synom Ježišom 
Kristom. 4 A toto 
píšeme, aby naša radosť 
bola úplná. 

 Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám – Do tretice (trojka je v Biblii zvláštne 
číslo: tri pokušenia Krista na púšti, tri otázky Petrovi: Miluješ ma? ako odpoveď na tri 
zapretia, tri dni ležal Ježiš v hrobe,… je to akési číslo úplnosti, dokonanosti) Ján 
opakuje: VIDELI, POČULI – a ZVESTUJEME vám. 

 spoločenstvo – gr. koinonia: byť s niekým v spoločenstve, v partnerstve, spoločne sa 
na niečom zúčastniť; zdieľať s niekým niečo; mať s niekým veľmi dôverný vzťah. Ján 
sa delí so svojou skúsenosťou Boha s čitateľmi svojho listu a volá ich tak do 
spoločenstva, v ktorom môžeme spoločne zdieľať Život, darovaný a zjavený nám v 
Ježišovi Kristovi. 

V zmysle Pavlovho potom môžeme dodať, že toto „zdieľanie“, táto „koinonia“, nie je 
niečo nekonkrétne, nejaký ťažko uchopiteľný „spoločný zážitok“, ale niečo veľmi 
konkrétne: CIRKEV, v ktorej zdieľame Krista (sme s Ním jedno telo, sme Jeho Telo, 
sme s Ním jeden) – a súčasne sa tak zdieľame aj navzájom (vzájomne sme si jedno 
Telo, jeden Kristus). 

Toto Jánovo pozvanie je teda veľmi konkrétnym pozvaním do Cirkvi, v ktorej sa toto 
spoločenstvo a zdieľanie Božieho Života uskutočňuje. 

Ján o tom nebude hovoriť v Pavlovom štýle – ale súčasne to zdôrazní spôsobom, 
ktorý nás o jeho úmysle tlmočiť nám práve toto pozvanie, nenechá na 
pochybnostiach! 

 My máme spoločenstvo s Otcom a Synom – gr. koinonia: Toto znamená byť 
kresťanom: zdiaľť s Bohom jeho samotného, Jeho život,… ALE súčasne zdieľať s 
Bohom aj seba samých, svoje životy, aby tak platilo, čo Ján zaznamenal v Evanjeliu: 
„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak 
neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti.  
Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.“ (Jn 15,4-5 SSV) 



1Jn 1,1-4 radosť zdieľania 
Čo bolo od počiatku, čo 
sme počuli, čo sme na 
vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa 
naše ruky dotýkali, to 
zvestujeme: Slovo 
života. 2 - Lebo zjavil sa 
život a my sme videli, 
dosvedčujeme a 
zvestujeme vám večný 
život, ktorý bol u Otca a 
zjavil sa nám. 3 Čo sme 
videli a počuli, 
zvestujeme aj vám, aby 
ste aj vy mali 
spoločenstvo s nami. 
Veď my máme 
spoločenstvo s Otcom a 
s jeho Synom Ježišom 
Kristom. 4 A toto 
píšeme, aby naša radosť 
bola úplná. 

 aby naša radosť bola úplná – radosť (gr. chara): radosť, veľké šťastie,…  úplná (gr. 
pleroo): niečo, čo je naplnené, úplné, kompletné. 

Človek by si pomyslel, že Ján povie: „Aby VAŠA radosť bola úplná…“ – totiž radosť z 
daru Božieho života, ktorý Ján zvestuje a ktorý príjemcovia listu môžu v Kristovi 
obsiahnuť. 

Namiesto toho ale Ján píše: „Aby NAŠA radosť bola úplná…“. Prečo? 

Bývalý protestantský teológ Scott Hahn píše: „Ak poznáte Ježiša – keď viete, kto to je, 
čo pre vás vykonal, čo pre vás obetoval a čo vám dáva – je ťažko neprekypovať 
radosťou. A je naozaj ťažké nedeliť sa s tým, čo ste spoznali, s ostatnými. Túžite hovoriť 
ľuďom o Kristovi. Túžite hovoriť ľuďom o Cirkvi. Túžite im hovoriť o náuke, o milosti a o 
svätých a o sviatostiach a vôbec o všetkom, s čím ste sa stretli a čo zmenilo to, čím ste“. 

Ak naozaj žijeme s Kristom a prežívame radosť z účasti na Božom živote – tak potom 
naša radosť nemôže byť úplná, kým sa s ňou nerozdelím s inými ľuďmi, kým ju 
nemôžeme zdieľať nielen s Bohom, ale deliť sa s ňou aj navzájom! 

Preto Ján hovorí o SVOJEJ radosti – a túžba deliť sa s ňou a zavŕšiť ju tak je motívom 
napísania jeho listu. 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na 
vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše 
ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. 2 - Lebo 
zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a 
zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil 
sa nám. 3 Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, 
aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my 
máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom 
Kristom. 4 A toto píšeme, aby naša radosť bola 
úplná. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• ŽIVOT nie je v nás – je v Bohu. Žiadne „uvnútorňovanie sa“ a 
„meditovanie“, ani žiadna iná „duchovná technika“ – obzvlášť ak je 
zameraná na nás – preto do Života nevedie! 

• ŽIVOT je v KRISTOVI (ktorý je vtelený v Tele Cirkvi, ako zdôrazňuje Pavol a 
z čoho bude vychádzať až tvrdohlavo aj Ján) – tam jedine ho môžeme nájsť 
a získať! 

• KRESŤANSTVO stojí na faktoch a skúsenostiach – nie sú to špekulácie, ani 
„márne filozofovanie“, ani „duchovné náuky“, ani nič podobné, ale 
opravdivý, hmatateľný Živý Boh! 

• KRESŤANSTVO znamená mať spoločenstvo s Bohom, v ktorom už tu a 
teraz zdieľame a zakúšame Boží život. Je to teda opravdivá SKÚSENOSŤ. 

• Naša RADOSŤ nemôže byť úplná, kým sa s ňou nedelíme s inými ľuďmi. 
Ak v sebe túto túžbu deliť sa s radosťou necítime, mali by sme sa veľmi 
hlboko, úprimne a pozorne zamyslieť nad našim vlastným kresťanstvom a 
jeho autentickosťou! 



1Jn 1,5-10 číre Svetlo 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy –  

POJEM SVETLA A TMY 

- SVETLO: Svetlo je božské, je atribútom Boha: „Dobroreč, duša moja, Pánovi; Pane, 
Bože môj, ty si nesmierne veľký. Odel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil 
ako do rúcha.“ (Ž 104,1n). Preto je chápané nie ako produkt slnka, ale ako niečo 
nezávislé na ňom, niečo, čím vstupuje do sveta Božia moc: „Na počiatku stvoril Boh 
nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží 
sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.“ (Gn 1,1nn). 
Svetlo – symbol zjavenia sa Boha a symbol spásy: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie 
veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1n); 
„Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako 
znamenie.“ (Ž 4,7). KRISTUS je preto označený ako „Pravé svetlo, ktoré osvecuje 
každého človeka“ (Jn 1,9). V Kristovi sa tak napĺňa spása, ako aj zjavenie Boha 
a Jeho slávy: „On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty“ (Hebr 1,3a). 

- TMA: V starovekých mezopotámskych a egyptských tradíciách symbol chaosu, 
beztvárnosti, stavu pred stvorením sveta. V SZ nie je tma iba „nedostatok svetla“, 
ale je niečo reálne, predmetné, niečo jestvujúce. Tma je ale napriek tomu 
stvorená Bohom, ktorý jej vládne: „Ja vytváram svetlo a tvorím tmu“ (Iz 45,7); 
„Tebe patrí deň, i noc je tvoja“ (Ž 74,16). V zmysle morálnom a etickom sa tma – 
obraz chaosu na počiatku stvorenia – stáva symbolom chaosu mimo zákona. Ľud 
bývajúci v temnotách = ľud, ktorý nepozná oslobodzujúci Boží zákon, alebo ho 
odmieta. Bezbožníci sú v prorockých víziách pohltení tmou. V NZ vnímaní je „Tma“ 
symbolom zla: „Ale vy bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 
Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.“ (1 Sol 5,4n). 

Záverečné víťazstvo Boha je preto víťazstvom svetla: „Noci už nebude a  
nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán,  
Boh, a budú kraľovať na veky vekov.“ (Zjv 22,5). 



1Jn 1,5-10 spaľujúce Svetlo 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy – Boh nie je nejakým „šedým mixom“ 
dobra a zla. Je len a jedine ČÍRE SVETLO, číre dobro – a niet v Ňom miesta ani pre 
to najmenšie zlo, ani pre ten najľahší tieň. 

Tento Boží „extrémizmus“ dobra vyjadruje Pavol, keď hovorí: „Veď akú účasť má 
spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je 
medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží 
chrám s modlami?!“ (2Kor 6,14-16 SSV). Božie Svetlo nemilosrdne zaháňa a ničí 
každú tmu, každý tieň. Odtiaľ strach starozákonného človeka, ktorý vie, že je 
hriešny, keď sa ocitá pred Bohom: „Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom 
sa naplnil dymom. Tu som povedal: "Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s 
nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, 
Pána zástupov.“ I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo 
kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, 
zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!““ (Iz 6,4-7 SSV) – len očistený ohňom z 
oltára môže Izaiáš dúfať, že nezhorí v ohni Božej svätosti! 

Toto je aj zmysel Pavlových slov: „Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za 
to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. (Ef 5,6 SSV): pre človeka, ktorý je 
TMOU, sa Boh so svojim SVETLOM stáva smrteľne nebezpečným. A to, čo je 
zdrojom Jeho svätosti a blaženej radosti svätých, ktorí sú s Ním, sa stáva 
vražednou hrozbou („Božím hnevom“) pre tých, ktorí ostávajú nie-svätí a ktorí 
milujú TMU, smrteľne ohrozenú Bohom! Preto od Boha utekajú preč, „do večnej 
záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci“ (2Sol 1,9 SSV). 

Preto tí, ktorí túžia žiť s Bohom, musia zanechať tmu svojho starého života, 
„odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, a obliecť si nového človeka, 
ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4,22-24 SSV) a 
tak vytvoriť „Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho  
podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ (Ef 5,27 SSV). 



1Jn 1,5-10 spaľujúce Svetlo 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy – Boh nie je nejakým „šedým mixom“ 
dobra a zla. Je len a jedine ČÍRE SVETLO, číre dobro – a niet v Ňom miesta ani pre 
to najmenšie zlo, ani pre ten najľahší tieň. 

Tento Boží „extrémizmus“ dobra vyjadruje Pavol, keď hovorí: „Veď akú účasť má 
spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je 
medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží 
chrám s modlami?!“ (2Kor 6,14-16 SSV). Božie Svetlo nemilosrdne zaháňa a ničí 
každú tmu, každý tieň. Odtiaľ strach starozákonného človeka, ktorý vie, že je 
hriešny, keď sa ocitá pred Bohom: „Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom 
sa naplnil dymom. Tu som povedal: "Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s 
nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, 
Pána zástupov.“ I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo 
kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, 
zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!““ (Iz 6,4-7 SSV) – len očistený ohňom z 
oltára môže Izaiáš dúfať, že nezhorí v ohni Božej svätosti! 

Toto je aj zmysel Pavlových slov: „Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za 
to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. (Ef 5,6 SSV): pre človeka, ktorý je 
TMOU, sa Boh so svojim SVETLOM stáva smrteľne nebezpečným. A to, čo je 
zdrojom Jeho svätosti a blaženej radosti svätých, ktorí sú s Ním, sa stáva 
vražednou hrozbou („Božím hnevom“) pre tých, ktorí ostávajú nie-svätí a ktorí 
milujú TMU, smrteľne ohrozenú Bohom! Preto od Boha utekajú preč, „do večnej 
záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci“ (2Sol 1,9 SSV). 

Preto tí, ktorí túžia žiť s Bohom, musia zanechať tmu svojho starého života, 
„odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, a obliecť si nového človeka, 
ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4,22-24 SSV) a 
tak vytvoriť „Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho  
podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ (Ef 5,27 SSV). 

… nepochybne jeden z pádnych dôvodov, prečo Boh 
nezjavuje všetkým na svete seba samého v celej sláve 
svoje stravujúcej svätosti a oslepujúcej žiare svojho 
Svetla… Výsledok by bol rovnaký, ako keby ste išli vniesť 
svetlo pochodne medzi suchú slamu…: katastrofálny. 

Preto sa Ježiš po zmŕtvychvstaní zjavuje vo svojej Sláve 
už len niekoľkým, o ktorých povedal: „Vy ste už čistí pre 
slovo, ktoré som vám povedal.“ (Jn 15,3 SSV). 

A preto – ako zo skúsenosti kresťanstva vieme – musí 
človek prejsť cestou dôkladného aktívneho aj pasívneho 
očisťovania, kým smie pohliadnuť „s odhalenou tvárou“ 
(2Kor 3,18 SSV) do Božieho Svetla a ostať nažive… 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 1,5-10 temnota a Svetlo sa neznesú 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 ak…spoločenstvo… chodíme v tme…, luháme… – znova je tu použité slovo 
koinonia pre označenie spoločenstva s Bohom, v ktorom zdieľame s Bohom Boží 
život. 

Boh je Svetlo – a preto nemôžeme s Bohom zdieľať tmu hriechu, tmu starého 
človeka. 

A, naopak, kým milujeme tmu, musíme ju chrániť pred Božím Svetlom, pred 
Bohom – a preto výsledkom je, že v skutočnosti namiesto spoločenstva a jednoty s 
Bohom pred Bohom utekáme, aby sme si pred Ním uchránili, zachránili svoje 
malé, malicherné „JA“, svoje slabosti, svoj hriech… 

Kým „chodíme v tme“ (gr. peripateo, prechádzať sa, prenesene potom „kráčať 
životom“, čiže žiť), nemôžeme mať za žiadnych okolností žiadne spoločenstvo s 
Bohom! 

Ak napriek tomu tvrdíme, že chodíme s Bohom – a teda že sme kresťania a tak, – 
nie je to nič iné, než bohapustá lož, ktorou klameme svoje okolie a zvyčajne aj 
samých seba. Gr. slovo pseudó značí podvádzať, odporovať niečomu, sklamať 
niekoho ohľadom niečoho; ale aj klamať, luhať,… a to aj s vysloveným úmyslom 
niekoho uviesť do omylu.  

 nekonáme pravdu – gr. poieo znamená niečo robiť, konať uskutočňovať; gr. 
aletheia značí pravdu, to, čo je skutočné, reálne, ale u človeka aj čestný charakter. 

Ján používa zvláštne, ale významné spojenie „konať pravdu“. Dáva tým najavo, že 
pravda – to je niečo bytostné. Nie je to len o tom mať „pravdivé poznanie“ bez 
omylov, ani o tom „hovoriť pravdu“. Pravda – to je postoj vnútornej integrity 
človeka, ktorý úprimne a priamo žije a koná podľa toho, čo považuje za pravdivé 
a správne. Ak sa nad tým zamyslíme, tak pravda sa dá naozaj iba ŽIŤ a KONAŤ, 
– inak je to pokrytectvo a nie pravda! 



1Jn 1,5-10 byť svetlom vo Svetle 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Ak chodíme vo svetle, ako je On vo svetle – gr. peripateo, čo, ako už vieme, 
znamená chodiť, ale aj žiť – čiže „ak žijeme vo svetle“, ak našim štýlom života je 
svetlo. 

Nie je to len „svetlo viery“ v to, že nám Boh odpustil hriechy, ako by si niektorí 
želali vidieť – Ján totiž porovnáva naše chodenie vo svetle s Božím zotrvávaním vo 
svetle, ktorý predsa vo viere v ospravodlivenie nežije.  Porovnanie s Bohom nás 
vedie k už SZ výzve: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1,16 SSV) a apoštol Peter 
potom vysvetľuje aj dôvod: „Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s 
rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej.  A keď sa 
toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate 
túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni 
roztopia!“ (2Pt 3,10-12 SSV). Znova je tu tá istá téma Božieho svetla, ktoré 
nemilosrdne ničí samou svojou prítomnosťou každú tmu, spaľujúca Božia svätosť, 
ktorá samou svojou prítomnosťou ničí všetko nesväté. Jedine ak chodíme vo 
svetle – pretože sme z vlastnej vôle zanechali tmu a zlo a hriech – môžeme obstáť 
v Božej prítomnosti a nezahynúť! 

 Máme spoločenstvo medzi sebou – čakali by sme vetu „Máte spoločenstvo s 
Bohom“. Ale nie, Ján ide ďalej. Spoločenstvo s Bohom je predsa obsiahnuté už vo 
vete „kráčame vo svetle ako je On vo svetle“. Ak ale Ján aj čitateľ listu obaja 
kráčajú vo svetle, potom majú nutne spoločenstvo aj medzi sebou – a ním je 
rodina Cirkvi, to, že sme jedným Telom Krista. 

Súčasne ale Ján potvrdzuje aj spoločenstvo s Bohom. Už predsa povedal: My 
máme spoločenstvo s Bohom, s Jeho Synom, Ježišom Kristom. Ak teda aj Vy žijete 
vo svetle, potom žijete rovnako ako my, máte teda spoločenstvo s nami – a  
potom teda aj spolu s nami máte aj spoločenstvo s Bohom, ako ho máme my. 



1Jn 1,5-10 ako sa stať svetlom? 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Krv Ježiša Krista nás očisťuje – gr. katharizó: očistiť niečo od nečistôt, v SZ 
levitickom zmysle sa ale používalo toto slovo aj na označenie toho, čo je rituálne 
čisté a teda vhodné, aby to patrilo Bohu, slúžilo Bohu, či predstúpilo pred Boha.  

Práve tento SZ predobraz, kde musel byť každý, kto predstupoval v Chráme „pred 
Boha“ obradne (aj keď ešte len symbolicky) čistý, teraz v Kristovi nadobúda svoj 
skutočný, úplný význam, už nie predobraz, ale realita. 

Žiadne obrady, ani obety nemôžu človeka sami osebe očistiť, ako hovorí Písmo: 
„lebo je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy.“ (Hebr 10,4 SSV). 

Ale Kristova Krv JE takýmto očistným prostriedkom: „To sú tí, čo prichádzajú z 
veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ (Zjv 7,14 SSV): 

• Je znakom ODPUSTENIA zo strany Boha, ktorý radšej zomrel, ale nedal sa 
premôcť našimi hriechmi, zlom a urážkami.  

• Je to Krv ZMLUVY – a tá už je obojstranná. Je Božím záväzkom odpustiť a spasiť 
nás, ale aj našim záväzkom zomrieť a znova sa narodiť podľa Boha. Túto Zmluvu 
prijímame práve v akte krstu, preto Ježiš hovorí: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený“ (Mk 16,16 SSV).   

• Nakoniec je vrcholným DÔKAZOM BOŽEJ LÁSKY k nám, lásky, ktorá nás volá a 
„provokuje“, aby sme aj my milovali rovnako: „My milujeme, pretože on prvý 
miloval nás.“ (1Jn 4,19 SSV). Slovo „krv“ poukazuje práve na obetu – z lásky. 

VÝSLEDKOM je NOVÁ ZMLUVA, v ktorej Boh vlastnou Krvou odpúšťa hriechy a 
zosiela Ducha Svätého na očistenie od hriechov a premenu človeka na dokonalý 
obraz Boha („Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“ 
(2Kor 3:18 SSV)) – a súčasne človek nachádza v Kristovej Krvi MOTÍV obrátiť sa a 
zamilovať si Boha a pristúpiť k tejto Zmluve s Bohom a zaviazať sa tak k 
novému životu vo svetle, ako je Boh vo svetle. 



1Jn 1,5-10 ako sa stať svetlom? 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Krv Ježiša Krista nás očisťuje – gr. katharizó: očistiť niečo od nečistôt, v SZ 
levitickom zmysle sa ale používalo toto slovo aj na označenie toho, čo je rituálne 
čisté a teda vhodné, aby to patrilo Bohu, slúžilo Bohu, či predstúpilo pred Boha.  

Práve tento SZ predobraz, kde musel byť každý, kto predstupoval v Chráme „pred 
Boha“ obradne (aj keď ešte len symbolicky) čistý, teraz v Kristovi nadobúda svoj 
skutočný, úplný význam, už nie predobraz, ale realita. 

Žiadne obrady, ani obety nemôžu človeka sami osebe očistiť, ako hovorí Písmo: 
„lebo je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy.“ (Hebr 10,4 SSV). 

Ale Kristova Krv JE takýmto očistným prostriedkom: „To sú tí, čo prichádzajú z 
veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ (Zjv 7,14 SSV): 

• Je znakom ODPUSTENIA zo strany Boha, ktorý radšej zomrel, ale nedal sa 
premôcť našimi hriechmi, zlom a urážkami.  

• Je to Krv ZMLUVY – a tá už je obojstranná. Je Božím záväzkom odpustiť a spasiť 
nás, ale aj našim záväzkom zomrieť a znova sa narodiť podľa Boha. Túto Zmluvu 
prijímame práve v akte krstu, preto Ježiš hovorí: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený“ (Mk 16,16 SSV).   

• Nakoniec je vrcholným DÔKAZOM BOŽEJ LÁSKY k nám, lásky, ktorá nás volá a 
„provokuje“, aby sme aj my milovali rovnako: „My milujeme, pretože on prvý 
miloval nás.“ (1Jn 4,19 SSV). Slovo „krv“ poukazuje práve na obetu – z lásky. 

VÝSLEDKOM je NOVÁ ZMLUVA, v ktorej Boh vlastnou Krvou odpúšťa hriechy a 
zosiela Ducha Svätého na očistenie od hriechov a premenu človeka na dokonalý 
obraz Boha („Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“ 
(2Kor 3:18 SSV)) – a súčasne človek nachádza v Kristovej Krvi MOTÍV obrátiť sa a 
zamilovať si Boha a pristúpiť k tejto Zmluve s Bohom a zaviazať sa tak k 
novému životu vo svetle, ako je Boh vo svetle. 

Za zmienku isto stojí ešte jeden obraz: 

• Krv je v SZ synonymom pre dušu: „duša každého tela 
je v jeho krvi“  (Lv 17,11 podľa hebr.) 

• Môžeme teda vidieť paralelu medzi Ježišovou Krvou, 
tryskajúcou z Jeho boku – a medzi Duchom Svätým 
(„dušou“, Duchom Krista), ktorý zostupuje a reálne nás 
pretvára na nových ľudí, narodených z Ducha (porov. Jn 
3,5) 

Zdá sa, že sám Ján naň naráža, keď hovorí: „Lebo traja 
sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno 
(dosl. a tí traja v to jedno sú).“  (1Jn 5,7-8 SSV) – a myslí 
tým Ježišovu Krv, dar Ducha Svätého a vodu krstu, v 
ktorej toto všetko človek od Boha prijíma. 



1Jn 1,5-10 ako sa stať svetlom? 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Krv Ježiša Krista nás očisťuje – gr. katharizó: očistiť niečo od nečistôt, v SZ 
levitickom zmysle sa ale používalo toto slovo aj na označenie toho, čo je rituálne 
čisté a teda vhodné, aby to patrilo Bohu, slúžilo Bohu, či predstúpilo pred Boha.  

Práve tento SZ predobraz, kde musel byť každý, kto predstupoval v Chráme „pred 
Boha“ obradne (aj keď ešte len symbolicky) čistý, teraz v Kristovi nadobúda svoj 
skutočný, úplný význam, už nie predobraz, ale realita. 

Žiadne obrady, ani obety nemôžu človeka sami osebe očistiť, ako hovorí Písmo: 
„lebo je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy.“ (Hebr 10,4 SSV). 

Ale Kristova Krv JE takýmto očistným prostriedkom: „To sú tí, čo prichádzajú z 
veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ (Zjv 7,14 SSV): 

• Je znakom ODPUSTENIA zo strany Boha, ktorý radšej zomrel, ale nedal sa 
premôcť našimi hriechmi, zlom a urážkami.  

• Je to Krv ZMLUVY – a tá už je obojstranná. Je Božím záväzkom odpustiť a spasiť 
nás, ale aj našim záväzkom zomrieť a znova sa narodiť podľa Boha. Túto Zmluvu 
prijímame práve v akte krstu, preto Ježiš hovorí: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený“ (Mk 16,16 SSV).   

• Nakoniec je vrcholným DÔKAZOM BOŽEJ LÁSKY k nám, lásky, ktorá nás volá a 
„provokuje“, aby sme aj my milovali rovnako: „My milujeme, pretože on prvý 
miloval nás.“ (1Jn 4,19 SSV). Slovo „krv“ poukazuje práve na obetu – z lásky. 

VÝSLEDKOM je NOVÁ ZMLUVA, v ktorej Boh vlastnou Krvou odpúšťa hriechy a 
zosiela Ducha Svätého na očistenie od hriechov a premenu človeka na dokonalý 
obraz Boha („Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“ 
(2Kor 3:18 SSV)) – a súčasne človek nachádza v Kristovej Krvi MOTÍV obrátiť sa a 
zamilovať si Boha a pristúpiť k tejto Zmluve s Bohom a zaviazať sa tak k 
novému životu vo svetle, ako je Boh vo svetle. 

Za zmienku isto stojí ešte jeden obraz: 

• Krv je v SZ synonymom pre dušu: „duša každého tela 
je v jeho krvi“  (Lv 17,11 podľa hebr.) 

• Môžeme teda vidieť paralelu medzi Ježišovou Krvou, 
tryskajúcou z Jeho boku – a medzi Duchom Svätým 
(„dušou“, Duchom Krista), ktorý zostupuje a reálne nás 
pretvára na nových ľudí, narodených z Ducha (porov. Jn 
3,5) 

Zdá sa, že sám Ján naň naráža, keď hovorí: „Lebo traja 
sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno 
(dosl. a tí traja v to jedno sú).“  (1Jn 5,7-8 SSV) – a myslí 
tým Ježišovu Krv, dar Ducha Svätého a vodu krstu, v 
ktorej toto všetko človek od Boha prijíma. 

NAJPRAVDEPODOBNEJŠIE… 

… v tom ale môžeme vidieť odkaz k 
Ježišovým slovám: „Toto je moja krv 
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
všetkých“ (Mk 14,24 SSV) – a teda 
pojem „Kristova Krv“ tak predstavuje 
symbol, ktorý v sebe zhrňuje celé 
sebadarovanie sa Boha – milosrdenstvo, 
vernosť, láska až po smrť na kríži, 
odpustenie hriechov, vykúpenie, dar 
Ducha Svätého, dar Cirkvi, dar Božieho 
slova, dar Božej milosti,… – a ktoré 
všetko dohromady je v Kristovi (= v 
Cirkvi) nástrojom nášho úplného 
očistenia a uzdravenia po všetkých 
stránkach. 



1Jn 1,5-10 ako sa stať svetlom? 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Krv Ježiša Krista nás očisťuje – gr. katharizó: očistiť niečo od nečistôt, v SZ 
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nás, ale aj našim záväzkom zomrieť a znova sa narodiť podľa Boha. Túto Zmluvu 
prijímame práve v akte krstu, preto Ježiš hovorí: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 
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(„dušou“, Duchom Krista), ktorý zostupuje a reálne nás 
pretvára na nových ľudí, narodených z Ducha (porov. Jn 
3,5) 

Zdá sa, že sám Ján naň naráža, keď hovorí: „Lebo traja 
sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno 
(dosl. a tí traja v to jedno sú).“  (1Jn 5,7-8 SSV) – a myslí 
tým Ježišovu Krv, dar Ducha Svätého a vodu krstu, v 
ktorej toto všetko človek od Boha prijíma. 

NAJPRAVDEPODOBNEJŠIE… 

… v tom ale môžeme vidieť na odkaz k 
Ježišovým slovám: „Toto je moja krv 
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
všetkých“ (Mk 14,24 SSV) – a teda 
pojem „Kristova Krv“ tak predstavuje 
symbol, ktorý v sebe zhrňuje celé 
sebadarovanie sa Boha – milosrdenstvo, 
vernosť, láska až po smrť na kríži, 
odpustenie hriechov, vykúpenie, dar 
Ducha Svätého, dar Cirkvi, dar Božieho 
slova, dar Božej milosti,… – a ktoré 
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Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.“ (Jn 7,37-39 SSV) 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 1,5-10 nevyhnutná podmienka 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 od každého hriechu – gr. pases hamartias: slovo pas vyjadruje kompletnú úplnú 
kompletnosť niečoho, v tomto prípade úplne všetky hriechy. Slovo hamartia 
označuje zlyhanie, nedostatok, vadu, vinu, nedokonalosť, niečo, čo je nesprávne, 
čo odporujúce (Božiemu) zákonu. 

Boh je svetlo a niet v Ňom NIJAKEJ tmy, ani veľkej, ani malej. 

Byť s Bohom, v Bohu – a nezhorieť! – znamená takisto zanechať a byť očistení od 
KAŽDEJ tmy, čiže od KAŽDÉHO hriechu, ba viac, od KAŽDEJ nedokonalosti! 

 

Tu sa dotýkame katolíckej praxe ODPUSTKOV: 

Každý hriech má dve roviny:  

• jednak samotný HRIECH, ktorý je zlom;  
• jednak ZÁVISLOSTI a DEFORMÁCIE, ktoré v nás spôsobuje. Napríklad 
alkoholizmus obsahuje dve zlá: samotné pitie, opilosť a z neho plynúce zlá; jednak 
závislosť človeka na alkohole, alkoholizmus, ktorý ho zotročuje, deformuje,… 

ODSTRÁNENÉ MUSÍ BYŤ OBOJE:  

• HRIECH, ktorý zanechávame pokáním a radikálnym obrátením spolu s Božím 
odpustením; 
• jednak DEFORMÁCIE SPÔSOBENÉ HRIECHOM, ktoré musia byť napravené, 
uzdravené, vyhojené Božou milosťou. 

Práve prax ODPUSTKOV v sebe obsahuje toto oboje: NAJPRV „zanechanie 
akejkoľvek náklonnosti k akémukoľvek aj ľahkému hriechu“, radikálne a 
bezpodmienečne, bez ohľadu na jeho „malosť“, či „bezvýznamnosť“ daného 
hriechu – a POTOM prichádza milosť odpustku, ktorá už nie je o zanechaní a 
odpustení hriechu, ale o uzdravení a vyhojení rán, ktoré po sebe zanechal. 



1Jn 1,5-10 nevyhnutná podmienka 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 od každého hriechu – gr. pases hamartias: slovo pas vyjadruje kompletnú úplnú 
kompletnosť niečoho, v tomto prípade úplne všetky hriechy. Slovo hamartia 
označuje zlyhanie, nedostatok, vadu, vinu, nedokonalosť, niečo, čo je nesprávne, 
čo odporujúce (Božiemu) zákonu. 

Boh je svetlo a niet v Ňom NIJAKEJ tmy, ani veľkej, ani malej. 

Byť s Bohom, v Bohu – a nezhorieť! – znamená takisto zanechať a byť očistení od 
KAŽDEJ tmy, čiže od KAŽDÉHO hriechu, ba viac, od KAŽDEJ nedokonalosti! 

 

Tu sa dotýkame katolíckej praxe ODPUSTKOV: 

Každý hriech má dve roviny:  

• jednak samotný HRIECH, ktorý je zlom;  
• jednak ZÁVISLOSTI a DEFORMÁCIE, ktoré v nás spôsobuje. Napríklad 
alkoholizmus obsahuje dve zlá: samotné pitie, opilosť a z neho plynúce zlá; jednak 
závislosť človeka na alkohole, alkoholizmus, ktorý ho zotročuje, deformuje,… 

ODSTRÁNENÉ MUSÍ BYŤ OBOJE:  

• HRIECH, ktorý zanechávame pokáním a radikálnym obrátením spolu s Božím 
odpustením; 
• jednak DEFORMÁCIE SPÔSOBENÉ HRIECHOM, ktoré musia byť napravené, 
uzdravené, vyhojené Božou milosťou. 

Práve prax ODPUSTKOV v sebe obsahuje toto oboje: NAJPRV „zanechanie 
akejkoľvek náklonnosti k akémukoľvek aj ľahkému hriechu“, radikálne a 
bezpodmienečne, bez ohľadu na jeho „malosť“, či „bezvýznamnosť“ daného 
hriechu – a POTOM prichádza milosť odpustku, ktorá už nie je o zanechaní a 
odpustení hriechu, ale o uzdravení a vyhojení rán, ktoré po sebe zanechal. 

V každom prípade z našej strany to vyžaduje presne 
toto: 

Zrieknuť sa akejkoľvek náklonnosti – nielen konania, 
ale aj sympatie, myslenia naň, čohokoľvek! – k 
akémukoľvek, aj ľahkému hriechu – aj k tomu 

najnepatrnejšiemu. 

Tma je tma – jedno, či malá, alebo veľká. V Bohu niet 
NIJAKEJ tmy a ak s Ním a v Ňom chceme žiť, musíme 
urobiť to isté a rozhodnúť sa jasne a rázne zanechať 
KAŽDÚ tmu, úplne každú – a nechať sa od nej následne 
Ježišovou Krvou (milosťou) aj naozaj očistiť! 
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Ježišovou Krvou (milosťou) aj naozaj očistiť! 

Zdá sa, že takto to chápe aj Pavol, 
keď píše Efezanom: 

„Kedysi ste boli tmou, ale teraz 
ste svetlom v Pánovi. Žite ako 
deti svetla!“ (Ef 5,8 SSV) 

• Efezania ešte neboli ani 
bezhriešni, ani bezchybní, ani 
dokonalí – inak by im nemusel 
písať tento list a povzbudzovať 
ich. 

• Boli ale OBRÁTENÍ – a to 
znamená, že zavrhli akúkoľvek 
náklonnosť k hriechu všeobecne, 
nenávideli ho, odmietali ho,… aj 
keď mu ešte stále z času na čas 
podliehali, či v niečom ešte plne 
nechápali, že ide o hriech. 
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urobiť to isté a rozhodnúť sa jasne a rázne zanechať 
KAŽDÚ tmu, úplne každú – a nechať sa od nej následne 
Ježišovou Krvou (milosťou) aj naozaj očistiť! 

Zdá sa, že takto to chápe aj Pavol, 
keď píše Efezanom: 

„Kedysi ste boli tmou, ale teraz 
ste svetlom v Pánovi. Žite ako 
deti svetla!“ (Ef 5,8 SSV) 

• Efezania ešte neboli ani 
bezhriešni, ani bezchybní, ani 
dokonalí – inak by im nemusel 
písať tento list a povzbudzovať 
ich. 

• Boli ale OBRÁTENÍ – a to 
znamená, že zavrhli akúkoľvek 
náklonnosť k hriechu všeobecne, 
nenávideli ho, odmietali ho,… aj 
keď mu ešte stále z času na čas 
podliehali, či v niečom ešte plne 
nechápali, že ide o hriech. 

V TOMTO KONCEPTE ZÁPASU MEDZI „VNÚTORNÝM 
ČLOVEKOM“, ktorý sa skalopevne a jasne rozhodol pre 

„svetlo“ – a „temným VONKAJŠÍM ČLOVEKOM“ v 
podobe starých návykov, emócií,… ktorý mu svojou 

zotrvačnosťou ešte odporuje a ktorý ešte len musí byť 
umŕtvený (Rim 8,13) a skrotený (1 Kor 9,27) MÔŽEME 

CHÁPAŤ AJ NASLEDOVNÉ PAVLOVO VYZNANIE: 

„Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je 
mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou 
súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch 
pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej 
mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v 
mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z 
tohto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša 
Krista, nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim 
Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu.“ 

 (Rim 7,21-25 SSV) 



1Jn 1,5-10 nevyhnutná podmienka 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 od každého hriechu – gr. pases hamartias: slovo pas vyjadruje kompletnú úplnú 
kompletnosť niečoho, v tomto prípade úplne všetky hriechy. Slovo hamartia 
označuje zlyhanie, nedostatok, vadu, vinu, nedokonalosť, niečo, čo je nesprávne, 
čo odporujúce (Božiemu) zákonu. 

Boh je svetlo a niet v Ňom NIJAKEJ tmy, ani veľkej, ani malej. 

Byť s Bohom, v Bohu – a nezhorieť! – znamená takisto zanechať a byť očistení od 
KAŽDEJ tmy, čiže od KAŽDÉHO hriechu, ba viac, od KAŽDEJ nedokonalosti! 

 

Tu sa dotýkame katolíckej praxe ODPUSTKOV: 

Každý hriech má dve roviny:  

• jednak samotný HRIECH, ktorý je zlom;  
• jednak ZÁVISLOSTI a DEFORMÁCIE, ktoré v nás spôsobuje. Napríklad 
alkoholizmus obsahuje dve zlá: samotné pitie, opilosť a z neho plynúce zlá; jednak 
závislosť človeka na alkohole, alkoholizmus, ktorý ho zotročuje, deformuje,… 

ODSTRÁNENÉ MUSÍ BYŤ OBOJE:  

• HRIECH, ktorý zanechávame pokáním a radikálnym obrátením spolu s Božím 
odpustením; 
• jednak DEFORMÁCIE SPÔSOBENÉ HRIECHOM, ktoré musia byť napravené, 
uzdravené, vyhojené Božou milosťou. 

Práve prax ODPUSTKOV v sebe obsahuje toto oboje: NAJPRV „zanechanie 
akejkoľvek náklonnosti k akémukoľvek aj ľahkému hriechu“, radikálne a 
bezpodmienečne, bez ohľadu na jeho „malosť“, či „bezvýznamnosť“ daného 
hriechu – a POTOM prichádza milosť odpustku, ktorá už nie je o zanechaní a 
odpustení hriechu, ale o uzdravení a vyhojení rán, ktoré po sebe zanechal. 

V každom prípade z našej strany to vyžaduje presne 
toto: 

Zrieknuť sa akejkoľvek náklonnosti – nielen konania, 
ale aj sympatie, myslenia naň, čohokoľvek! – k 
akémukoľvek, aj ľahkému hriechu – aj k tomu 

najnepatrnejšiemu. 

Tma je tma – jedno, či malá, alebo veľká. V Bohu niet 
NIJAKEJ tmy a ak s Ním a v Ňom chceme žiť, musíme 
urobiť to isté a rozhodnúť sa jasne a rázne zanechať 
KAŽDÚ tmu, úplne každú – a nechať sa od nej následne 
Ježišovou Krvou (milosťou) aj naozaj očistiť! 

Zdá sa, že takto to chápe aj Pavol, 
keď píše Efezanom: 

„Kedysi ste boli tmou, ale teraz 
ste svetlom v Pánovi. Žite ako 
deti svetla!“ (Ef 5,8 SSV) 

• Efezania ešte neboli ani 
bezhriešni, ani bezchybní, ani 
dokonalí – inak by im nemusel 
písať tento list a povzbudzovať 
ich. 

• Boli ale OBRÁTENÍ – a to 
znamená, že zavrhli akúkoľvek 
náklonnosť k hriechu všeobecne, 
nenávideli ho, odmietali ho,… aj 
keď mu ešte stále z času na čas 
podliehali, či v niečom ešte plne 
nechápali, že ide o hriech. 

V TOMTO KONCEPTE ZÁPASU MEDZI „VNÚTORNÝM 
ČLOVEKOM“, ktorý sa skalopevne a jasne rozhodol pre 

„svetlo“ – a „temným VONKAJŠÍM ČLOVEKOM“ v 
podobe starých návykov, emócií,… ktorý mu svojou 

zotrvačnosťou ešte odporuje a ktorý ešte len musí byť 
umŕtvený (Rim 8,13) a skrotený (1 Kor 9,27) MÔŽEME 

CHÁPAŤ AJ NASLEDOVNÉ PAVLOVO VYZNANIE: 

„Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je 
mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou 
súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch 
pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej 
mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v 
mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z 
tohto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša 
Krista, nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim 
Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu.“ 

 (Rim 7,21-25 SSV) 

A práve v tom je podstatný rozdiel medzi 
SPASENÝMI a ZATRATENÝMI ľuďmi: 

- Keď sa zjaví Boh, jeho Svetlo úplne zničí všetok 
hriech a všetky nedokonalosti. 

• Ale zatiaľ čo SPASENÍ to privítajú s jasaním a 
radosťou ako okamih svojho konečného víťazstva 
nad nenávideným hriechom; 

• ZATRATENÍ s krikom a strachom utečú preč, do 
tieňa, do tmy Pekla, aby zachránili pred zničením 
svoj hriech, ktorý stále milujú… 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 1,5-10 jeden veľký problém 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 ak hovoríme, že nemáme hriech – gr. hamartia: zlyhanie, nedostatok, vada, 
vina, niečo, čo je nesprávne, odporujúce (Božiemu) zákonu. 

 

Prečo by sme mali hovoriť, že nemáme hriech? 

Je za tým túžba byť aj priateľom sveta, aj priateľom Boha: Tu, na zemi, žiť ďalej 
svoj život v tme a v hriechu, ale zase po smrti „neísť do Pekla“, ale byť spasený 
Bohom vo svetle. Samozrejme, my už vieme, že sa to nedá – ale stále sú ľudia, 
ktorí to znova a znova skúšajú: 

• ‚katolíci‘, ktorí tvrdia: „Však ja nemám hriech. Ja si všetko plním, nikomu nič zlé 
nerobím,…“ – alebo aspoň „nič také vážne“, len také „maličkosti“, nepotrebujem 
na sebe preto nič zmeniť, nepotrebujem žiadne obrátenie, ani znovuzrodenie. 

• alebo aj na protestantskej strane: „Veď ja som už uveril v Krista, moje hriechy už 
sú zahladené, už som spasený a znovuzrodený človek, už nemusím so sebou nič 
viac robiť“ – porov. Martin Luther: „Kresťanstvo nie je nič iné ako ustavičný cvik v 
cítení toho, že nemáš hriechu, hoci hrešíš, že však tvoje hriechy sú prehodené na 
Krista.“ (OPP:EXEG. LAT., XXIII, 142(1532-1534)) Inými slovami: síce hreším, ale už 
nemám hriech; obrátenie ≠ premena, len uverenie v odpustenie hriechov Bohom: 

„V Kristovi sme sa nestali bezhriešni, ale ospravedlnení hriešnici. Pre Kristovu 
dokonalú obeť nám Boh hriechy nepripočítava, ale to neznamená, že nemáme 
žiadny hriech. Ján nás … varuje, aby sme takto nezmýšľali, aby sme sa za 
bezhriešnych nepovažovali, ale aby sme prijali Božie ospravedlnenie a zvelebovali 
Krista, ktorého krv nás očisťuje od každého hriechu. Veď celé evanjelium je o tom, 
aby naša viera bola orientovaná na Krista, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a 
vzkriesený na naše ospravedlnenie (Rim 4, 25).“ (Rudolf bača,  
apoštolská cirkev) 



1Jn 1,5-10 jeden veľký problém 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 ak hovoríme, že nemáme hriech – gr. hamartia: zlyhanie, nedostatok, vada, 
vina, niečo, čo je nesprávne, odporujúce (Božiemu) zákonu. 

 

Prečo by sme mali hovoriť, že nemáme hriech? 

Je za tým túžba byť aj priateľom sveta, aj priateľom Boha: Tu, na zemi, žiť ďalej 
svoj život v tme a v hriechu, ale zase po smrti „neísť do Pekla“, ale byť spasený 
Bohom vo svetle. Samozrejme, my už vieme, že sa to nedá – ale stále sú ľudia, 
ktorí to znova a znova skúšajú: 

• ‚katolíci‘, ktorí tvrdia: „Však ja nemám hriech. Ja si všetko plním, nikomu nič zlé 
nerobím,…“ – alebo aspoň „nič také vážne“, len také „maličkosti“, nepotrebujem 
na sebe preto nič zmeniť, nepotrebujem žiadne obrátenie, ani znovuzrodenie. 

• alebo aj na protestantskej strane: „Veď ja som už uveril v Krista, moje hriechy už 
sú zahladené, už som spasený a znovuzrodený človek, už nemusím so sebou nič 
viac robiť“ – porov. Martin Luther: „Kresťanstvo nie je nič iné ako ustavičný cvik v 
cítení toho, že nemáš hriechu, hoci hrešíš, že však tvoje hriechy sú prehodené na 
Krista.“ (OPP:EXEG. LAT., XXIII, 142(1532-1534)) Inými slovami: síce hreším, ale už 
nemám hriech; obrátenie ≠ premena, len uverenie v odpustenie hriechov Bohom: 

„V Kristovi sme sa nestali bezhriešni, ale ospravedlnení hriešnici. Pre Kristovu 
dokonalú obeť nám Boh hriechy nepripočítava, ale to neznamená, že nemáme 
žiadny hriech. Ján nás … varuje, aby sme takto nezmýšľali, aby sme sa za 
bezhriešnych nepovažovali, ale aby sme prijali Božie ospravedlnenie a zvelebovali 
Krista, ktorého krv nás očisťuje od každého hriechu. Veď celé evanjelium je o tom, 
aby naša viera bola orientovaná na Krista, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a 
vzkriesený na naše ospravedlnenie (Rim 4, 25).“ (Rudolf bača,  
apoštolská cirkev) 

VÝSLEDOK JE VŽDY ROVNAKÝ: človek odmieta opravdivé obrátenie, popiera, že jeho hriech je 
hriechom, alebo aspoň že je naďalej problémom, snaží sa seba aj svoj hriech pred Bohom 
ospravedlniť (jeho popretím, alebo popretím, že samotný jeho fakt je problémom) a vyhnúť sa 
tak požiadavke zaprieť seba, zomrieť s Kristom, aby s Kristom mohol byť vzkriesený.  

V POZADÍ ZA TÝM sa skrýva naivná predstava, že jediný problém hriechu je v tom, že nás zaň 
Boh odsúdi na trest v Pekle – a ak teda Boha presvedčíme, že hriech nemáme, alebo že náš 
hriech už nie je problémom, veď je „prehodený na Krista“, Boh nás aj s našim hriechom, takých 
akí sme, bez obrátenia, bez nutnosti premeny a očistenia, „vpustí do Neba“. 

Ján ale upozorňuje, že problém je úplne bytostný! Tak ako slama neznesie oheň, iba čisté zlato, 
takisto hriešnik neznesie Božiu prítomnosť – leda prizná svoj hriech, zanechá ho a nechá sa 
Bohom očistiť v Ohni Ducha, úplne premeniť zo „slamy“ na „zlato“!  

Alebo inými slovami: Ako by sme mohli chcieť vstať s Kristom k novému životu, kým najprv 
úplne nezomrieme tomu starému? Živí nevstávajú z mŕtvych, iba mŕtvi: „Lebo kto zomrel, je 
ospravedlnený od hriechu“ (Rim 6,7 SSV). Preto je naša cesta k Životu jasná: „Krstom sme teda s 
ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my 
žili novým životom“ (Rim 6,4 SSV) – a ani náhodou sa to nedeje len tak nejako „symbolicky“: „Náš 
starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu“ 
(Rim 6,6 SSV)! 



1Jn 1,5-10 jeden veľký problém 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 jeho robíme luhárom – čiže robíme luhárom Boha. 

Základná Ježišova zvesť znela: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. 
Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15 SSV). Ak ale obrátenie nepotrebujeme – 
potom Ježiš je luhár, ak hovorí, že obrátenie nepotrebujeme a ak paušálne 
všetkým, vrátane dobrých a zbožných rabínov, farizejov,… hovorí: „ak nebudete 
robiť pokánie, všetci podobne zahyniete“ (Lk 13,3 SSV). 

 klameme sami seba – gr. planao: zviesť niekoho z cesty na scestie, pomýliť 
niekoho. 

Pretože zatvárame oči pred faktami, opúšťame Kristovu cestu, vyzývajúcu na 
obrátenie a miesto nej blúdime vlastnými cestami, ktoré ale k Bohu nevedú, veď 
On jediný je cesta i pravda i život sám (Jn 14,6).  

Už SZ označoval hriech slovami, ktoré značia „zablúdiť“, „minúť cieľ“. Presne toto 
je osud hriešnika, ak nebude uzdravený Božou mocou a premenený. Ale ak 
akokoľvek popierame svoj hriech a odmietame opravdivé hlboké a radikálne 
obrátenie – tak radikálne a hlboké, že ho Ježiš nazýva úplne novým narodením! (Jn 
3,7) – potom samých seba v tomto blúdení tvrdošijne udržujeme, porov.: „Vy, 
tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému“ 
(Sk 7,51 SSV). 

 nie je v nás jeho slovo… pravda – Podobný samovražedný postoj sa dá len za tú 
cenu, že odmietame JEŽIŠOVO SLOVO, lebo nemôžeme súčasne veriť Ježišovým 
slovám „musíte sa znova narodiť!“ (Jn 3,7) a súčasne odmietať radikálnu zmenu zo 
slovami, že sme dobrí, nemáme žiaden vážny problém, žiaden vážny hriech… resp. 
že ma už moje hriechy nemusia viac trápiť, veď Kristus za ne už zomrel… 

Súčasne je to POPIERANIE PRAVDY – pretože stačí sa opýtať: „Naozaj reálne 
žijem s Bohom? V Duchu? Prinášam ovocie Ducha? Tak, ako svätí predo 
mnou? Lebo ak nie, nie som v poriadku a obrátenie potrebujem!“ 



1Jn 1,5-10 … a ako ho vyriešiť 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 Ale ak vyznávame svoje hriechy – vyznávať, gr. homologeo: hovoriť s niekým 
navzájom, hovoriť jedným jazykom, mať jeden jazyk, súhlasiť s niečím, vyznať 
niečo, priznať,… sľúbiť niečo. 

PRVÝ KROK je teda súhlasiť s Ježišom: Áno, som hriešnik. Áno, mám problém, 
zásadný problém. Áno, potrebujem radikálne obrátenie, potrebuje sa znova 
narodiť. 

 je verný a spravodlivý – verný, gr. pistos, je to ten istý koreň, od ktorého je 
odvodené aj slovo veriť, pisteuo. Znamená dôveryhodný, ale aj verný. Nie je od 
veci si pripomenúť hebrejské slovo chesed, ktoré znamená súčasne vernosť i 
milosrdenstvo: vernosť niekomu sa prejavuje milosrdenstvom a zhovievavosťou k 
nemu, náklonnosťou a prajnosťou; a naopak, milosrdenstvo voči niekomu 
znamená byť mu verným, stáť pri ňom, byť mu oporou, pomocou, nezradiť ho ani 
nepodraziť – inak by to už nebolo milosrdenstvo, ale prinajmenšom odsúdenie, ak 
nie niečo zákernejšie a horšie… 

Kristus je toto všetko: dôveryhodný, aby sme Mu uverili – a súčasne verný vo 
svojom milosrdenstve a láske a láskavý vo svojej vernosti voči nám: „Ak sme 
neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže“ (2Tim 2,13 SSV). 

NIE JE TEDA DÔVOD ZAKRÝVAŤ PRED NÍM NÁŠ HRIECH! Ako hovorí sám Ježiš na 
margo hriešnika: „ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť“ 
(Jn 12,47 SSV). A len blázon by išiel k lekárovi preto, aby potom pred ním zatajoval 
svoje choroby a bolesti a nasilu ho presviedčal, že mu nič nie je, je zdravý a 
nepotrebuje žiadnu pomoc… 

Spravodlivý, gr. dikaios: spravodlivý, dokonale vyvážený, skutočný a reálny, 
pravdivý, čestný a mierny,… – a pretože takým je, môže nás ospravodliviť, aby 
sme namiesto v hriechu aj mi boli tam, kde je On (Jn 14,3) – obdobne, ako  
môže napríklad učiteľ odovzdať vedomosti, ktoré má, žiakovi, ktorý ich  
nemá. 



1Jn 1,5-10 … a ako ho vyriešiť 
5 A toto je zvesť, ktorú sme 
od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a 
niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním 
spoločenstvo, ale chodíme 
vo tme, luháme a nekonáme 
pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho 
Syna, nás očisťuje od 
každého hriechu. 8 Ak 
hovoríme, že nemáme 
hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. 9 Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, 
on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí 
nás od každej neprávosti. 10 
Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho 
slovo. 

 odpustí nám hriechy – gr. afiemi: nechať niečo spadnúť, poslať niekoho preč, 
prepustiť niekoho, nechať niekoho ísť, v právnom význame prepustiť niekoho na 
slobodu. 

Ježiš neprišiel súdiť, ale odpustiť a zachrániť. Nemusíme sa báť Božej pomsty a 
trestu, pretože Boh neprichádza s mečom pomsty, ale s plameňom zachraňujúcej 
lásky: „Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám 
odovzdal slovo zmierenia.“ (2Kor 5,19 SSV). A inde: „chce, aby boli všetci ľudia 
spasení a poznali pravdu“ (1Tim 2,4 SSV). 

PODSTATOU ODPUSTENIA JE „NECHAŤ HRIECH ÍSŤ“: 

• BOH necháva náš hriech „ísť“ tým, že ho prehliada, odpúšťa, nezapočítava, 
netrestá,… 

• … a MY musíme svoj hriech takisto nechať „ísť“ tým, že sa ho úplne, jednoznačne 
a definitívne zriekneme v akte pokánia, čiže obrátenia, čiže radikálnej premeny 
života (porov. „Ježiš…  žiada aj radikálnu voľbu: kto chce získať Kráľovstvo, musí 
obetovať všetko“ (KKC 545); „Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého 
života“ (KKC 1431)) 

 očistí nás od každej neprávosti – neprávosť, gr. adikia: niečo zlé, nesprávne, 
nespravodlivé,… nezodpovedajúce v tomto prípade Božej norme, ktorou je svetlo, 
číre, čisté, dokonalé svetlo dokonalého dobra, dokonalej svätosti. 

Očistí, gr. katharizó, očistiť niečo tým, že odstránime prach, hrdzu, špinu… V 
prípade očistenia od malomocenstva to značí uzdraviť z tejto choroby. 

Znova tu teda zaznieva téma dvojakého následku: HRIECH, ktorý je postojom, 
prejavujúci sa v skutkoch, oboje musí byť človekom zanechané a Bohom 
odpustené.  A ZRANENIE A DEFORMÁCIA, ako následok hriechu, ktorá musí byť 
Božou milosťou uzdravená, zahojená a odstránená. A toto sa musí udiať 
s KAŽDOU neprávosťou a hriechom, bez najmenšej výnimky!!! 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

5 A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám 
zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak 
hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo 
tme, luháme a nekonáme pravdu. 7 Ale ak chodíme vo 
svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou 
a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 
Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie 
je v nás pravda. 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je 
verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od 
každej neprávosti. 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho 
robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• Boh je dokonalé svetlo. Samou svojou prítomnosťou ničí každý, aj ten 
najmenší tieň tmy, pre ktorú je tak smrteľne nebezpečný. Vo svetle nie je 
ani najmenšie miesto pre tmu – a v tme zase niet miesta pre svetlo, lebo so 
svetlom zaniká. 

• Človek je hriešny – a preto je tmou. V tomto stave je Boh aj pre človeka 
smrteľne nebezpečný, značí jeho zničenie.  

Čo je, mimochodom, dôvod existencie Pekla: „chráneného temného 
miesta“, kde môžu tma a jej milovníci prežiť a nezahynúť, „ďaleko od 
Pánovej tváre a slávy jeho moci“ (2Sol 1,9 SSV). To isté svetlo, ktoré je 
radosťou blažených v Nebi, tak je smrteľnou hrôzou a mukami pre tých, 
ktorí ostávajú v tme a celým srdcom preto svetlo nenávidia. 

• Potrebujeme byť preto úplne a dokonale očistení od všetkej tmy, čiže od 
každého hriechu, každej neprávosti, aj tej najmenšej nedokonalosti – 
pretože aj tá najmenšia tma je tma a v Bohu nemá miesto! Toto očistenie 
musí byť SKUTOČNÉ, nielen „symbolické“ v zmysle „prikrytia hnoja 
snehom“ (porov. M. Luther) 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• PRVÝM KROKOM JE PRIZNAŤ SVOJ HRIECH. Áno, som hriešnik. Áno, je to 
problém. Môj problém. Dokonca aj ten najmenší hriech, ak si ho 
zamilujem, neodmietam ho, nezriekam sa ho, sa nakoniec stane mojou 
záhubou, pretože ho tým nakoniec uprednostňujem pred Bohom a Jeho 
výzvou zanechať ho – a to je podstata ťažkého hriechu: „a to tým, že človek 
dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 1855). Preto 
„Vedomý a dobrovoľný všedný hriech, ak ho neoľutujeme, nás pozvoľna 
disponuje na spáchanie smrteľného hriechu“ (KKC 1863). Oľutovať ale 
znamená uznať ho ako problém, odmietnuť ho celým svojim bytím a pevne 
sa rozhodnúť zanechať ho: „obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie 
hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom“ (KKC 
1431).  

• AK POPIERAM SVOJ HRIECH (vyhováram sa, popieram, že je z akýchkoľvek 
dôvodov problémom) – klamem sám seba, ale súčasne robím luhárom aj 
Boha, pretože On ma prišiel zachrániť, ale ja tvrdím, že niet z čoho; On ma 
volá k úplnej premene života, ale ja tvrdím, že to nie je potrebné… možno 
nejaké malé polepšenie sa, ale isto nič tak radikálne, ako obrátenie… 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• DRUHÝM KROKOM JE ODPUSTENIE. Je to spoločný krok Boha a človeka, v 
ktorom hriech „nechávame ísť“: 

BOH tým, že ho odpúšťa, netrestá, nevyžaduje zadosťučinenie, ani nič 
podobné; 

ČLOVEK tým, že sa ho zrieka, zanecháva ho, posiela ho jasne a jednoznačne 
preč zo svojho života, „zrieka sa akejkoľvek náklonnosti k akémukoľvek 
hriechu, aj ľahkému“. 

• TRETÍM KROKOM JE OČISTENIE. Je potrebné uzdraviť a vyhojiť všetky 
následky hriechu, odstrániť všetky chyby, vady a nedokonalosti, „aby sme 
boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,4 SSV). Deje sa tak v 
sile Ducha Svätého, ktorý je Kristovým Duchom, samým Božím životom – a 
teda „dušou Boha“, Jeho „Krvou“. Zase, našou úlohou je úplne sa Mu 
poddať, dať sa Mu úplne k dispozícii („Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, 
sú Božími synmi“ (Rim 8,14 SSV)) – a Božou časťou práce je uzdravenie, 
premenenie a znovuzrodenie („hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a 
Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“ 
(2Kor 3,18 SSV)) 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

TOTO SÚ  
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY. 

Celý zvyšok listu je už len 
komentárom k tomuto 

prológu. 



Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 


