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Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 



… – ZOPAKOVANIE – … 
SVETLO VERZUS TMA 

SVETLO NEMILOSRDNE 
NIČÍ KAŽDÚ TMU. 

TMA VYLUČUJE KAŽDÉ A 
AKÉKOĽVEK SVETLO. 



1Jn 2,1-11 Svetlo a tma v praxi… 

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, 
máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. 2 On je zmiernou 
obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.  
 3 Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. 4 
Kto hovorí: "Poznám ho," a nezachováva jeho prikázania je luhár a niet v 
ňom pravdy. 5 Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj 
dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. 6 Kto hovorí, že ostáva v 
ňom, má aj sám žiť, ako žil on. 
 7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste 
mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. 8 A predsa 
vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma 
odchádza a už svieti pravé svetlo. 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí 
svojho brata, je ešte stále vo tme. 10 Kto miluje svojho brata, ostáva vo 
svetle a nie je preň pohoršením. 11 Ale kto nenávidí svojho brata, je vo 
tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. 



1Jn 2,1-6 Tma a čo s ňou… 
Deti moje, toto vám píšem, 
aby ste nehrešili. Ale keby 
niekto zhrešil, máme u 
Otca zástancu: Ježiša Krista, 
spravodlivého. 2 On je 
zmiernou obetou za naše 
hriechy; a nielen za naše, 
ale aj za hriechy celého 
sveta.  
 3 Podľa toho vieme, že sme 
ho poznali, ak 
zachovávame jeho 
prikázania. 4 Kto hovorí: 
"Poznám ho," a 
nezachováva jeho 
prikázania je luhár a niet v 
ňom pravdy. 5 Kto však 
zachováva jeho slovo, v 
tom je Božia láska naozaj 
dokonalá. A podľa toho 
vieme, že sme v ňom. 6 Kto 
hovorí, že ostáva v ňom, 
má aj sám žiť, ako žil on. 

 deti moje – gr. teknia, čiže deti v zmysle potomkovia bez ohľadu na vek, v tom 
zmysle, v akom píše Pavol tým, ktorých on sám evanjelizoval: „Veď keby ste mali 
hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi 
Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium“ (1Kor 4,15 SSV).  

EVANJELIZOVAŤ niekoho znamená pre Jána i Pavla „splodiť“ toho druhého pre 
večný život slovom Evanjelia – to ale potom obnáša otcovskú lásku, starostlivosť 
ale aj zodpovednosť voči tým, ktorí sa tak stali našimi deťmi v duchovnom zmysle 
slova. Deje sa tak v procese láskyplného učeníctva, ktoré znova zaznieva napríklad 
v Pavlových slovách: „A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale 
ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť namiesto 
pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, lebo ste 
ešte stále telesní“ (1Kor 3,1-3 SSV). 

TÁTO NAŠA ZODPOVEDNOSŤ za druhých – nielen za to, aby počuli svedectvo 
Evanjelia, či dokonca iba videli, že my sme veriaci, ale aby skutočne prijali Krista a 
dospeli až k dospelosti a zrelosti života s Ním – zdôrazňujú aj dnes cirkevné 
dokumenty: „Nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a 
organizovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je 
tam nato, jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom 
zvestoval Krista slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať Krista“ (II. vatikánsky 
koncil, Ad gentes 16). 

Vzhľadom na to, že „celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia je 
základnou povinnosťou ľudu Božieho“ (Ad gentes 32) – je tento príklad Jána (i Pavla 
a ostatných apoštolov) pre nás, samozrejme, veľmi inšpirujúci! 
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a ostatných apoštolov) pre nás, samozrejme, veľmi inšpirujúci! 

NAKOĽKO… 
… je naše evanjelizovanie nielen 
„svedectvom dobrého príkladu“, nielen 
„slovným ohlasovaním“ (resp. 
„napomínaním“, „karhaním“ – čo už ale 
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ALE opravdivou a vytrvalou pomocou 
druhým naplno Krista spoznať a prijať? 
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 3 Podľa toho vieme, že sme 
ho poznali, ak 
zachovávame jeho 
prikázania. 4 Kto hovorí: 
"Poznám ho," a 
nezachováva jeho 
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tom je Božia láska naozaj 
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vieme, že sme v ňom. 6 Kto 
hovorí, že ostáva v ňom, 
má aj sám žiť, ako žil on. 

 aby ste nehrešili – gr. mé hamartete. Sloveso hamartano značí minúť cieľ, alebo 
účel, zámer, stratiť cestu, zablúdiť. Všeobecne potom zlyhať v úsilí, neuspieť.  

 keby niekto zhrešil – použité to isté slovo hamarté, hamartanó. 

 zástanca – gr. parakletos: niekto, kto je privolaný na pomoc. Niekto, kto utešuje. 
V právnej terminológii potom advokát, obhajca. 

 zástanca – gr. dikaios: niekto, kto zachováva normy, zákony, prikázania; ale aj 
dokonalý, vyvážený v zmysle harmónie a rovnováhy osobnosti; spravodlivý a 
čestný; ale aj opravdivý, skutočný, pravdivý,… 

 On je zmiernou obetou – gr. ilasmos: utíšenie, zmierenie. Aj keď sa slovo používa 
aj v súvislosti so zmiernymi obetami, ktoré sa prinášali v Jeruzalemskom Chráme 
(napr.: „Keď prinášal veľkňaz zmiernu obetu“ (2Mak 3,33 SSV) – prinášať zmiernu 
obetu, poiesthai ilasmon), samotné slovo značí v prvom rade zmierenie – a teda 
Ján hovorí, že Ježiš sám je uzmierením za naše hriechy, aj hriechy celého sveta a to 
nielen Jeho obetou na kríži! 

Existujú DVE STRÁNKY ZMIERENIA: 

• UZMIERENIE BOHA, ktorý nenávidí hriech a voči ktorému sa hriechom 
previňujeme. Žiadna ľudská obeta nemôže dať náhradu za hriech: „Cena za 
vykúpenie života je príliš vysoká; nikdy nebude stačiť“ (Ž 49:9 SSV). Boh ale odpúšťa 
hriech, zadarmo, bez uzmierovania,… – a znakom toho je práve Ježiš Kristus ako 
akási „Božia pravica“ natiahnutá k človekovi z Neba na uzmierenie a záchranu: 
„Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou“ (2Co 5:18 SSV), pretože „neprišiel svet 
súdiť, ale svet spasiť“ (Jn 12,47 SSV).  

• UZMIERENIE ČLOVEKA S BOHOM je zase naša časť práce a odpoveď Bohu: „V 
Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2Kor 5,20 SSV) a to UVERENÍM 
Bohu: „…zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery“ (Rim 3,25 SSV). 
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Tradičný protestantský pohľad  
chápe tento text prevažne súdno-právne: 

„Evanjelium a v ňom zjavená Božia milosť nás vedie k tomu, aby sme nehrešili. Avšak evanjelium milosti 
počíta s našou ľudskou nedokonalosťou a teda neschopnosťou dosiahnuť úplnú bezhriešnosť. Ak by 
evanjelium bolo o odmene za dosiahnutie bezhriešnosti, tak nielen, že by milosť nebola milosťou, ale 
evanjelium by bolo iba pokračovaním zákona a nie jeho naplnením. … Kresťan, ktorý prijíma odpustenie 
hriechov z milosti skrze vieru, od hriechu uteká a je mu protivná i myšlienka na hriech. Avšak stáva sa, 
že ho hriech niekedy dobehne a premôže. S tým musí každý kresťan počítať. … Ale ak niekto zhreší, nie 
je zavrhnutý a naveky stratený, ako by si to priali tí, ktorí vo svojej samoľúbej spravodlivosti si 
namýšľali, že žiadny hriech nemajú. Ale ak niekto zhreší, toho spravodlivý Kristus obháji u nebeského 
Otca. Až takéto výsady majú prívrženci evanjelia a vyznávači viery v Ježiša Krista. V podstate ide o 
právny akt. Satan obviňuje veriacich a žaluje na nich u Boha. Avšak na tomto právnom procese je 
účastný aj Kristus, ktorý pre svoju spravodlivosť veriacich obháji a žalobca satan pred Ním nemôže 
obstáť. Musíme tomu však správne rozumieť. Úlohou Krista nie je presvedčiť Otca, že dotyčný kresťan 
nikdy nezhrešil, ale Kristus tým, že naplnil Božiu spravodlivosť spôsobuje to, že Otec tomuto kresťanovi 
hriech nepripočítava. Teda Kristus naplnil Božiu spravodlivosť za nespravodlivého hriešnika a zvodca, 
podvodník a žalobca satan, ktorého Kristus na hlavu porazil, vo svojich smrteľných úzkostiach reve, ale 
Božie ovečky zožrať nemôže.“ 

(Rudolf Bača, pastor Apoštolskej cirkvi) 

V skutočnosti ale Božie zámery, o ktorých Ján píše, sú omnoho 
zaujímavejšie, fascinujúcejšie a ohromujúcejšie ! 

 



Skutočné ospravodlivenie 
Znova sa vráťme k Jánovmu 
konceptu SVETLA a TMY: 

„Koľko nôh má pes, ak nazveme nohou aj 
chvost? Štyri. Tým, že chvost pomenujeme 
noha, sa z neho noha nestane.“ 

(Abraham Lincoln) 

Tým, že TME prestaneme „pripočítavať“ jej temnotu, ešte neprestáva 
byť TMOU. 

Tým, že nazveme TMU svetlom, alebo hocijako inak, ešte neprestáva byť 
TMOU. 

A to znamená, že je pre ňu SVETLO stále smrteľne nebezpečné! 

Kým je človek TMOU a žije v TME hriechu, môžeme sa na veci pozerať 
akokoľvek, zarátavať ich akokoľvek, nazývať ich akokoľvek – Boh (i 
Nebo) je stále pre človeka smrteľnou hrozbou, hroziacou ho úplne 
zničiť, vymazať! 
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Nebo) je stále pre človeka smrteľnou hrozbou, hroziacou ho úplne 
zničiť, vymazať! 

Preto potrebujeme opravdivé 
OSPRAVODLIVENIE! 

• Skutočné „znovuzrodenie“ človeka: „Ak sa niekto nenarodí 
zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“ (Jn 3,3 SSV).  

• ako úplne nového stvorenia, ktoré si vyzlieklo hriech a odelo 
sa nanovo už podľa Boha (porov: „máte odložiť starého človeka 
s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými 
žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou 
zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4,22-24 SSV)) 

Musíme sa stať jednoducho sami 
SVETLOM, aby sme mohli vojsť do 

SVETLA, ktorým je Boh a nezahynuli 
pritom! 
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Písmo nijako nezakrýva, že toto 
očistenie je vecou Božej moci: 

„… krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého 
hriechu“ (1Jno 1,7 SSV); 

„Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil 
od hriechov… sláva a vláda na veky vekov.“ (Zjv 1,5-
6 SSV); 

„Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší 
obraz [Krista]“ (2Kor 3,18 SSV); 

„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5 SSV). 

 



Skutočné ospravodlivenie 
Znova sa vráťme k Jánovmu 
konceptu SVETLA a TMY: 

„Koľko nôh má pes, ak nazveme nohou aj 
chvost? Štyri. Tým, že chvost pomenujeme 
noha, sa z neho noha nestane.“ 

(Abraham Lincoln) 

Tým, že TME prestaneme „pripočítavať“ jej temnotu, ešte neprestáva 
byť TMOU. 

Tým, že nazveme TMU svetlom, alebo hocijako inak, ešte neprestáva byť 
TMOU. 

A to znamená, že je pre ňu SVETLO stále smrteľne nebezpečné! 

Kým je človek TMOU a žije v TME hriechu, môžeme sa na veci pozerať 
akokoľvek, zarátavať ich akokoľvek, nazývať ich akokoľvek – Boh (i 
Nebo) je stále pre človeka smrteľnou hrozbou, hroziacou ho úplne 
zničiť, vymazať! 

Preto potrebujeme opravdivé 
OSPRAVODLIVENIE! 

• Skutočné „znovuzrodenie“ človeka: „Ak sa niekto nenarodí 
zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“ (Jn 3,3 SSV).  

• ako úplne nového stvorenia, ktoré si vyzlieklo hriech a odelo 
sa nanovo už podľa Boha (porov: „máte odložiť starého človeka 
s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými 
žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou 
zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4,22-24 SSV)) 

Musíme sa stať jednoducho sami 
SVETLOM, aby sme mohli vojsť do 

SVETLA, ktorým je Boh a nezahynuli 
pritom! 

Písmo nijako nezakrýva, že toto 
očistenie je vecou Božej moci: 

„… krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého 
hriechu“ (1Jno 1,7 SSV); 

„Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil 
od hriechov… sláva a vláda na veky vekov.“ (Zjv 1,5-
6 SSV); 

„Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší 
obraz [Krista]“ (2Kor 3,18 SSV); 

„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5 SSV). 

 

OTÁZKA ZNIE… 
Ak je to tak, ak je v Božej moci nás 
úplne oslobodiť od každého hriechu – 
prečo potom nie sme všetci 
bezhriešni? 

A prečo potom Ján vôbec ráta s tým, 
že by niekto mohol „zhrešiť“? 
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Sme slobodní ľudia – a Boh v nás koná len 
natoľko, nakoľko mu nie že dovolíme, ale nakoľko 
opravdivo túžime celým svojím bytím, aby konal! 

„Ak sa niekto nenarodí 
z vody a z Ducha, 
nemôže vojsť do 
Božieho kráľovstva.“  

(Jn 3,5 SSV) 

„„Ak je niekto smädný a verí vo 
mňa, nech príde ku mne a nech 
pije. Ako hovorí Písmo, z jeho 
vnútra potečú prúdy živej 
vody.“ To povedal o Duchu…“  

(Jn 7,37 SSV) 

Práve „VODA“ krstu je tým miestom, kde: 

• TÚŽIACI zomrieť a byť vzkriesení s Kristom 
• uzatvárame ZMLUVU s Bohom, v ktorej sa zaväzujeme 
zanechať tmu hriechu a žiť už len ako „deti Svetla“ 
(formula krstného sľubu pri 1. sv. prijímaní). 

Následne potom môže vstúpiť „DUCH“ SVÄTÝ – a 
úmerne našej túžbe nás pretvárať a očisťovať od 
hriechu.  
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Sme slobodní ľudia – a Boh v nás koná len 
natoľko, nakoľko mu nie že dovolíme, ale nakoľko 
opravdivo túžime celým svojím bytím, aby konal! 

„Ak sa niekto nenarodí 
z vody a z Ducha, 
nemôže vojsť do 
Božieho kráľovstva.“  

(Jn 3,5 SSV) 

„„Ak je niekto smädný a verí vo 
mňa, nech príde ku mne a nech 
pije. Ako hovorí Písmo, z jeho 
vnútra potečú prúdy živej 
vody.“ To povedal o Duchu…“  

(Jn 7,37 SSV) 

Práve „VODA“ krstu je tým miestom, kde: 

• TÚŽIACI zomrieť a byť vzkriesení s Kristom 
• uzatvárame ZMLUVU s Bohom, v ktorej sa zaväzujeme 
zanechať tmu hriechu a žiť už len ako „deti Svetla“ 
(formula krstného sľubu pri 1. sv. prijímaní). 

Následne potom môže vstúpiť „DUCH“ SVÄTÝ – a 
úmerne našej túžbe nás pretvárať a očisťovať od 
hriechu.  

NÁŠ RAST V TÚŽBE JE ALE PROCES: 

• len pozvoľna SPOZNÁVAME a odhaľujeme naše 
hriechy, 

• a keď ich odhalíme, len pozvoľna sa 
odhodlávame ich zanechať a prebúdzame v sebe 
túžbu po ich odstránení. 

PRETO AJ OČISŤOVANIE A PREMENA SÚ 
PROCESOM, nie jednorazovou udalosťou! 
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Pripomeňme si schému, ktorú sme si 
načrtli pri uvažovaní nad listom 
apoštola Pavla Efezanom – v trošku 
upravenej podobe! 

Kresťanská láska (= svätosť) sa 
u človeka, zraneného 
hriechom, rodí z precíznej 
jednoty dvoch protikladov: 

• MALOSTI – ktorá by sama 
osebe viedla k ZÚFALSTVU; 

• VEĽKOSTI – ktorá by zase 
sama osebe viedla k PÝCHE. 

SPOLOČNE ale vedú k svätosti, 
spočívajúcej v láske! 
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Pripomeňme si schému, ktorú sme si 
načrtli pri uvažovaní nad listom 
apoštola Pavla Efezanom – v trošku 
upravenej podobe! 

Kresťanská láska (= svätosť) sa 
u človeka, zraneného 
hriechom, rodí z precíznej 
jednoty dvoch protikladov: 

• MALOSTI – ktorá by sama 
osebe viedla k ZÚFALSTVU; 

• VEĽKOSTI – ktorá by zase 
sama osebe viedla k PÝCHE. 

SPOLOČNE ale vedú k svätosti, 
spočívajúcej v láske! 

Aká krehká je v našom živote hlavne sprvu táto rovnováha, 
ukazuje tento Pavlov príbeh (2 Kor 12,7–10): 

„A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, 
satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa 
nevyvyšoval.“ 

Slabosť, spočívajúca pravdepodobne v 
hriechu, v nejakej nedokonalosti,… 

„Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa“ To je rana pre Pavlovu PÝCHU, ktorá 
túži po dokonalosti, bezhriešnosti, 
moci a sile… (je predsa bývalý farizej!) 

„ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 
dokonale prejavuje v slabosti."“ 

Preto mu ju Boh PONECHÁVA – pretože 
inak by sa uzdravenie stalo pre Pavla 
osídlom a záhubou! 

„Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v 
prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som 
slabý, vtedy som silný.“ 

A Pavol to prijíma – a v POKORE 
slabosti a nedokonalosti sa učí žiť v 
Božej moci – a tou je súcit a láska! 
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• VEĽKOSTI – ktorá by zase 
sama osebe viedla k PÝCHE. 

SPOLOČNE ale vedú k svätosti, 
spočívajúcej v láske! 

Aká krehká je v našom živote hlavne sprvu táto rovnováha, 
ukazuje tento Pavlov príbeh (2 Kor 12,7–10): 

„A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, 
satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa 
nevyvyšoval.“ 

Slabosť, spočívajúca pravdepodobne v 
hriechu, v nejakej nedokonalosti,… 

„Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa“ To je rana pre Pavlovu PÝCHU, ktorá 
túži po dokonalosti, bezhriešnosti, 
moci a sile… (je predsa bývalý farizej!) 

„ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 
dokonale prejavuje v slabosti."“ 

Preto mu ju Boh PONECHÁVA – pretože 
inak by sa uzdravenie stalo pre Pavla 
osídlom a záhubou! 

„Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v 
prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som 
slabý, vtedy som silný.“ 

A Pavol to prijíma – a v POKORE 
slabosti a nedokonalosti sa učí žiť v 
Božej moci – a tou je súcit a láska! 

INÝMI SLOVAMI…: 

• AJ KEBY naša túžba po 
dokonalosti a svätosti Bohu 
umožňovala očistiť nás od 
hriechu úplne, definitívne a 
na jeden raz,… 

• AJ TAK to môže robiť len 
úmerne tomu, ako rastie naša 
LÁSKA a ako je schopná 
uniesť „BREMENO“ 
DOKONALOSTI bez toho, aby 
sa zlomila a zmenila na 
pýchu, namyslenosť, 
posudzovanie a 
odsudzovanie, atď. 

… a tak niektoré ľahké 
hriechy a slabosti nás 
môžu sprevádzať až úplne 
do samého konca života – 
ba byť očistené až v 
očistci! – aby bola 
uchránená naša láska a 
nezlomila nás pýcha. 
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Jestvuje nakoniec aj tretí dôvod, prečo nám Pán 
ponecháva niektoré naše slabosti a nedokonalosti, aj keby 
vzhľadom na prvé dva dôvody už mohli byť odstránené. 

Je ním Cirkev…  
Spomenieme si ho ale až na konci dnešného stretnutia, 
keď nás Ján k tejto téme dovedie…  



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 2,1-6 Na spásu a uzdravenie 

A presne toto je základné Jánovo 
posolstvo v týchto vetách: 

• Byť kresťanom = NEHREŠIŤ, čiže zo srdca 
nenávidieť hriech a úprimne sa rozhodnúť „radšej 
zomrieť, ako zhrešiť“ (sv. Dominik Sávio) 

• Na druhej strane ÚSPECH v tomto rozhodnutí už 
nie je na nás, ale na Božej moci. 

• Boh nás bude od hriechov OČISŤOVAŤ POSTUPNE – 
a preto nás budú ešte nejaký čas (ľahké) hriechy a 
nedokonalosti sprevádzať,… 

• … ale my sa NEMUSÍME BÁŤ, pretože v Kristovi 
nám Boh predsa odpustil všetky hriechy, namiesto 
odsúdenia nás spasil – a preto dokonca aj tie 
„ostne“, ktoré ešte dovolí, aby nás ďalej „bili po 
tvári“, sú nám už nie na odsúdenie, ale na spásu a 
uzdravenie – ak sme v Ňom, samozrejme! 

Deti moje, toto vám píšem, 
aby ste nehrešili. Ale keby 
niekto zhrešil, máme u 
Otca zástancu: Ježiša Krista, 
spravodlivého. 2 On je 
zmiernou obetou za naše 
hriechy; a nielen za naše, 
ale aj za hriechy celého 
sveta.  
 3 Podľa toho vieme, že sme 
ho poznali, ak 
zachovávame jeho 
prikázania. 4 Kto hovorí: 
"Poznám ho," a 
nezachováva jeho 
prikázania je luhár a niet v 
ňom pravdy. 5 Kto však 
zachováva jeho slovo, v 
tom je Božia láska naozaj 
dokonalá. A podľa toho 
vieme, že sme v ňom. 6 Kto 
hovorí, že ostáva v ňom, 
má aj sám žiť, ako žil on. 
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Súčasne ale Kristus  

• ktorý je sám svätý, dokonalý, 
spravodlivý  

• a ktorý sa nám v akte zmierenia 
Boha s človekom daroval úplne a celý, 
až do krajnosti, až na smrť na kríži a 
teraz sa nám dáva v Tele Cirkvi, do 
ktorého nás vteľuje Jeho Duch Svätý, 

je tým, ktorý nás skutočne takto 
OČISTIŤ a OSPRAVODLIVIŤ dokáže a 
môže a hlavne CHCE!!! 



1Jn 2,1-6 Ale pozor na ľahostajnosť! 
 poznali – gr. ginosko: spoznať niečo, uvedomiť si niečo, pochopiť to. V hebrejčine 
je ale používané slovo „poznať“ na označenie sexuálneho styku manžela a 
manželky – ide teda akoby o „zakúsenú lásku“, skúsenostné poznanie, 
sprostredkované vzťahom lásky k osobe, ktorú takto do hĺbky poznávame. Takto 
komentuje Jána a jeho listy a Evanjelium aj pápež František: 

„Tento objav lásky ako prameňa poznania, ktorý patrí k pôvodnej skúsenosti 
každého človeka, nachádza svoje spoľahlivé vyjadrenie v biblickom ponímaní 
viery. Zakúšaním lásky, ktorou si Boh vyvolil Izrael a zrodil ho ako ľud, 
prichádza k pochopeniu jednoty Božieho plánu od počiatku k jeho dovŕšeniu. 
Pretože sa poznanie viery rodí z lásky Boha, ktorý si Izrael vyvolila uzatvoril s 
ním zmluvu, je to poznanie, ktoré osvetľuje cestu dejinami. … Len takto, 
prostredníctvom vtelenia, prostredníctvom prijatia našej ľudskej prirodzenosti, 
bolo možné dôjsť k plnosti poznania, ktorá je vlastná láske. Svetlo lásky sa totiž 
rodí, keď sa dotkne nášho srdca a prijímame do seba vnútornú prítomnosť 
milovaného, ktorý nám umožňuje spoznať jeho tajomstvo.“ (František, Lumen 
fidei) 

 prikázania – gr. entolé: príkaz, rozkaz, nariadenie; prenesene potom prikázanie, 
resp. zákon, podľa ktorého sa niečo deje. 

 zachovávať – gr. tereó: strážiť niečo, chrániť, ochraňovať; starať sa o niečo; ale aj 
(bedlivo) očakávať niečo. 

DOHROMADY Ján vykresľuje kresťana ako človeka, ktorý spoznal Svetlo Kristovo, 
zamiloval sa doň, zatúžil po ňom – a preto bedlivo, precízne, až úzkostlivo túži 
zachovať a naplniť všetky Božie Kristove slová, ktoré sú odrazom tohto svetla a 
súčasne cestou k jeho získaniu: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj 
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma  
nemiluje, nezachováva moje slová“ (Jn 14,23-24 SSV). 

Deti moje, toto vám píšem, 
aby ste nehrešili. Ale keby 
niekto zhrešil, máme u 
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1Jn 2,1-6 Ale pozor na ľahostajnosť! 
 kto hovorí… atď. – NAOPAK, ak niekto hovorí „Poznám Krista“, ale nežije podľa 
Jeho slova, je luhár, pretože NIE JE MOŽNÉ milovať Svetlo a pritom ďalej žiť a kráčať 
v Tme, nie je možné spoznať opravdivo, skúsenostne a skrze lásku Krista a nádheru 
jeho Svetla – a pritom po ňom netúžiť, zúfalo, bezvýhradne, bytostne, ako topiaci 
sa po dúšku vzduchu – ale to sa nevyhnutne prejavuje túžbou a odhodlaním k 
tomu, o čom píše Pavol: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a 
oblečme sa do výzbroje svetla“ (Rim 13,12 SSV).  

Ak teda nežijeme podľa Evanjelia, podľa Kristovho slova – potom je to NEKLAMNÝ 
ZNAK toho, že sme stále v tme, že stále milujeme hriech. A teda stále máme VEĽKÝ 
PROBLÉM, ktorým hriech je! 

A AK BY SME SI TO NEPRIZNALI, tak by sme tým len klamali seba samých, ako o tom 
Ján už písal. 

 

DÔVODOM takéhoto postoja môže byť oná „zbožná ľahostajnosť“, kedy pod 
rúškom na pohľad akoby kresťanskej dôvery v „milosrdného Boha“, ktorý nás 
miluje a ktorý nás chápe a ktorý nás „isto neodsúdi“, ale určite nám „všetko 
odpustí“, prepáči, všetko znesie,… viac, alebo menej vzdávame svoje úsilie o 
svätosť a dokonalosť v láske a zmierujeme sa so svojim hriechom, trpíme ho, 
tolerujeme, dokonca v ňom nachádzame isté zaľúbenie, veď ôčo už by len človek 
mal zo života, ak by aspoň občas nezhrešil“, že? 

TOTO JE UŽ ALE HRIECH PROTI DUCHU SVÄTÉMU: opovážlivé sa spoliehanie na 
milosrdenstve Božie, tvrdošijné zotrvávanie v nekajúcnosti, zatvrdzovanie sa proti 
napomenutiu Božieho slova,… a to je smrteľné! A prečo? Pretože jednak v nás 
ďalej pestujeme lásku, či aspoň zhovievavosť k Tme, jednak popierame nutnosť 
nášho vlastného obrátenia a znovuzrodenia! 
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ale aj za hriechy celého 
sveta.  
 3 Podľa toho vieme, že sme 
ho poznali, ak 
zachovávame jeho 
prikázania. 4 Kto hovorí: 
"Poznám ho," a 
nezachováva jeho 
prikázania je luhár a niet v 
ňom pravdy. 5 Kto však 
zachováva jeho slovo, v 
tom je Božia láska naozaj 
dokonalá. A podľa toho 
vieme, že sme v ňom. 6 Kto 
hovorí, že ostáva v ňom, 
má aj sám žiť, ako žil on. 



1Jn 2,1-6 Naopak, kresťan… 
 zachováva Jeho slovo – Ján používa namiesto slova „prikázanie“ všeobecnejší 
termín „slovo“. 

Poukazuje na to, že Svetlom sa nestávame vtedy, keď len splníme výslovne 
nariadené príkazy, ale ostatné nie – pretože to je znakom toho, že vlastne 
nemilujeme svetlo, stále milujeme tmu, aj keď sa zo strachu pred „Peklom“ a 
„zatratením“ dokážeme zaprieť, premôcť a navonok splniť, vykonať niečo, čo máme 
vyslovene nariadené – ale ak to nariadené nie je, kašleme na to a tak sami 
dokazujeme, že nie Svetlo, ale Tma je našou láskou, záľubou, ona je pokladom, pri 
ktorom je naše srdce (porov. Mt 6,21). 

Preto aj Ježiš hovorí: „keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: “Sme 
neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.”" (Lk 17,10 SSV).  

Naopak, kto ZACHOVÁVA (gr. tereó) každé Ježišovo SLOVO, dáva najavo, že miluje 
Svetlo, ktorým je Ježiš a ktoré obsahujú Jeho slová, sú mu drahé, milšie než sám 
život – a s veľkou starostlivosťou ich chráni, uskutočňuje, zachováva,… bez toho, 
aby mu ich niekto nariadil, pretože to už nie je vec podriadenia sa, ale lásky! 

 v tom je Božia láska naozaj dokonalá – dokonalá, gr. teleio: niečo, čo je dokonalé, 
dokončené, zavŕšené. Cieľom Božej lásky je „aby stvorenia vstúpili do dokonalej 
jednoty Najsvätejšej Trojice” (KKC 260) – a to je možné len prostredníctvom úplnej 
podobnosti a jednoty v láske – tak keď sa to v nejakom človekovi udeje (a znakom 
toho je, že žije podľa Kristovho slova), je v ňom toto dielo Božej lásky zavŕšené! 

Súčasne ale, z druhej strany, je to aj človek, ktorý Božou láskou miluje Boha a 
všetko, čím Je a čo v Ňom je – veď „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze 
Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5 SSV) a On jej mocou „pôsobí vo vás, že 
aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.“ (Flp 2,13 SSV) – a tak aj z tohto pohľadu v 
človeku Božia láska dosiahla svoju plnosť, keď sa úplne zjednotila s človekom 
a jeho láskou a prenikla ju. 

Deti moje, toto vám píšem, 
aby ste nehrešili. Ale keby 
niekto zhrešil, máme u 
Otca zástancu: Ježiša Krista, 
spravodlivého. 2 On je 
zmiernou obetou za naše 
hriechy; a nielen za naše, 
ale aj za hriechy celého 
sveta.  
 3 Podľa toho vieme, že sme 
ho poznali, ak 
zachovávame jeho 
prikázania. 4 Kto hovorí: 
"Poznám ho," a 
nezachováva jeho 
prikázania je luhár a niet v 
ňom pravdy. 5 Kto však 
zachováva jeho slovo, v 
tom je Božia láska naozaj 
dokonalá. A podľa toho 
vieme, že sme v ňom. 6 Kto 
hovorí, že ostáva v ňom, 
má aj sám žiť, ako žil on. 



1Jn 2,1-6 1. skúška správnosti 
 Podľa toho vieme, že sme v Ňom – Ján nám predkladá prvú skúšku správnosti, 
podľa ktorej si môžeme s istotou a neomylne overiť, aká je pravda o nás, našom 
živote s Kristom, našom kresťanstve – a teda aj o našom osude, ako si ho práve 
teraz a tu utvárame. A ňou je…: 

 má aj sám žiť, ako žil on – bodka. Koniec. Veta, ku ktorej niet čo dodať. 

AK SME V KRISTOVI – tak jedine putom lásky, v ktorej milujeme Krista pre to, čím 
Je, milujeme SVETLO, ktorým je – a preto aj sami túžime byť svetlom a žiť ako On. 
Bodka. 

AK TAK NEŽIJEME, ak sa o to až do krajnosti neusilujeme – potom NEMILUEJME 
Svetlo. Potom sme stále v Tme. Potom nie sme v Kristovi a ani On nie je v nás. 
Bodka.  

Deti moje, toto vám píšem, 
aby ste nehrešili. Ale keby 
niekto zhrešil, máme u 
Otca zástancu: Ježiša Krista, 
spravodlivého. 2 On je 
zmiernou obetou za naše 
hriechy; a nielen za naše, 
ale aj za hriechy celého 
sveta.  
 3 Podľa toho vieme, že sme 
ho poznali, ak 
zachovávame jeho 
prikázania. 4 Kto hovorí: 
"Poznám ho," a 
nezachováva jeho 
prikázania je luhár a niet v 
ňom pravdy. 5 Kto však 
zachováva jeho slovo, v 
tom je Božia láska naozaj 
dokonalá. A podľa toho 
vieme, že sme v ňom. 6 Kto 
hovorí, že ostáva v ňom, 
má aj sám žiť, ako žil on. 

OTÁZKA ZNIE… 

Ako je to s nami? 

MÁME PROBLÉM? 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby 
niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, 
spravodlivého. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; 
a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.  
 3 Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame 
jeho prikázania. 4 Kto hovorí: "Poznám ho," a 
nezachováva jeho prikázania je luhár a niet v ňom 
pravdy. 5 Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia 
láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v 
ňom. 6 Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil 
on. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• Ak chceme žiť vo Svetle Boha, musíme sa aj sami stať Svetom – úplne sa 
premeniť. 

• Táto premena je Božím dielom. 

• Z našej strany na to ale Boh potrebuje „povolenie“: krajnú túžbu po tejto 
premene, založenú na láske k Svetlu a nenávisti k Tme.  

• Tá sa prejavuje tým, že sa zo všetkých síl, úzkostlivo a s veľkou 
pozornosťou usilujeme zachovať všetky Ježišove slová – i samotné Slovo, 
ktorým je On sám ako dokonalý vzor a obraz Svetla v tele človeka. 

• Ak to nerobíme, potom nemilujeme Svetlo a ani neodmietame Tmu – a 
potom Boh musí od nás odísť preč (rešpektuje totiž nás, aj našu slobodnú 
voľbu tmy) – a výsledkom je, že s Ním nemáme spoločenstvo. Ak by sme 
napriek tomu tvrdili opak, že sme kresťania a tak, iba tým klameme samých 
seba a robíme z Boha luhára. 

• Ak ale túžime po premene – Boh nás bude od Tmy očisťovať, aj keď 
postupne, vždy úmerne našej túžbe a schopnosti našej lásky uniesť 
„bremeno dokonalosti“ bez zlomenia sa a upadnutia do temnoty pýchy, 
namyslenosti,… 



1Jn 2,7-11 Staré – a predsa nové! 
 nepíšem vám nové prikázanie, ale staré – O „novom prikázaní“ píše Ján, keď cituje 
Ježišove slová: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj 
vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34 SSV). Vzhľadom na slovné 
spojenie, ako aj na nasledujúce, je zjavné, že Ján naráža práve na toto prikázanie. 
Súčasne ale hovorí, že nie je „nové“, ale „staré“, od počiatku. Ako to chápať? 

Dá sa to chápať rôzne: 

1. Vzhľadom na Starý Zákon, ktorý predsa už sám pozná obe hlavné prikázania: „Tu k 
nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im 
dobre odpovedal, spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: 
"Prvé je toto: “Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” Druhé je 
toto: “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Iného, väčšieho prikázania, ako 
sú tieto, niet““ (Mk 12,28-31 SSV). Aj keď prijímatelia listu boli pohania, z ohlasovania 
Evanjelia museli mať aspoň túto malú známosť o Starom Zákone, pretože ona bola 
súčasťou evanjelia samotného. 

2. Vzhľadom na predchádzajúcu evanjelizáciu, v ktorej toto Ježišovo „Nové prikázanie“ 
už bolo adresátom listu oznámené a oni ho už poznali – a teda Ján im v liste nič nové 
nezvestoval, len opakoval to, čo už poznali. Tomu najviac zodpovedá znenie textu v 
liste. 

3. Nakoniec môžeme na prikázanie lásky hľadieť z pohľadu Boha, ktorý „je láska“ – a 
teda tento princíp lásky je tak večný, starší než samotný Vesmír, než všetko ostatné – a 
vždy tu bol a nikdy neprestal platiť, pretože je samotnou podstatou Boha. 

7 Milovaní, nepíšem 
vám nové prikázanie, 
ale staré prikázanie, 
ktoré ste mali od 
začiatku: staré 
prikázanie je slovo, 
ktoré ste počuli. 8 A 
predsa vám píšem 
nové prikázanie, ktoré 
je pravdivé v ňom aj vo 
vás, lebo tma odchádza 
a už svieti pravé svetlo. 
9 Kto hovorí, že je vo 
svetle, a nenávidí 
svojho brata, je ešte 
stále vo tme. 10 Kto 
miluje svojho brata, 
ostáva vo svetle a nie 
je preň pohoršením. 11 
Ale kto nenávidí svojho 
brata, je vo tme a chodí 
vo tme a nevie, kam 
ide, lebo tma mu 
zaslepila oči. 



1Jn 2,7-11 Staré – a predsa nové! 
 A predsa vám píšem nové prikázanie – V tejto chvíli sa Ján začína významovo posúvať 
do odhalenia novosti tohto prikázania v porovnaní s dobou Starého Zákona – pretože 
jedine vzhľadom na neho nastala tak dramatická zmena, o ktorej Ján hneď v 
nasledujúcom hovorí: 

 je pravdivé v Ňom – čiže v Kristovi. gr. alethes znamená niečo, čo je pravdivé, ale aj 
niečo, čo je skutočné, reálne. Práve tento posledný význam zaznieva v tomto Jánovom 
výroku: 

V STAROM ZÁKONE bola láska nariadená Zákonom – ale chýbala sila a moc aj ju naozaj 
uskutočniť. To bolo nakoniec zmyslom zákona, ako hovorí Pavol: „Vieme, že všetko, čo 
hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý 
svet pred Bohom usvedčený z viny. … Veď len zo zákona je poznanie hriechu.“ (Rim 3,19-
20 SSV). Usvedčenie z hriechu totiž vedie (môže viesť) k pokániu a obráteniu a to je pre 
Božie konanie kľúčové! 

S JEŽIŠOM KRISTOM ale aj na úrovni dejín nastáva nová doba: „Naplnil sa čas a priblížilo 
sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15 SSV). Do sveta vstupuje Božia 
moc – a tou je Kristov Kríž, čiže Božia láska, víťaziaca nad zlom a hriechom vlastným 
obetovaním sa z lásky: „My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, 
pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a 
Božiu múdrosť.“ (1Kor 1,23-24 SSV). Alebo: „tma odchádza a už svieti pravé svetlo“. 

TÁTO MOC SA TERAZ V DARE DUCHA ROZLIEVA AJ NA UČENÍKOV: „Hľa, dal som vám 
moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.“ 
(Lk 10,19 SSV) – pretože táto víťazná „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze 
Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5 SSV). A v tom je tá radikálna NOVOSŤ – už 
nielen „príkaz“, ale aj „moc“ potrebná na jeho víťazné uskutočnenie! 

 … aj vo vás – … presne tak, aj v nás sa v sile Ducha už uskutočňuje! Víťazíme! 
Zákon už nie je nástrojom odsúdenia, ale víťazstva (porov. Rim 8,2: „Zákon Ducha“)! 

7 Milovaní, nepíšem 
vám nové prikázanie, 
ale staré prikázanie, 
ktoré ste mali od 
začiatku: staré 
prikázanie je slovo, 
ktoré ste počuli. 8 A 
predsa vám píšem 
nové prikázanie, ktoré 
je pravdivé v ňom aj vo 
vás, lebo tma odchádza 
a už svieti pravé svetlo. 
9 Kto hovorí, že je vo 
svetle, a nenávidí 
svojho brata, je ešte 
stále vo tme. 10 Kto 
miluje svojho brata, 
ostáva vo svetle a nie 
je preň pohoršením. 11 
Ale kto nenávidí svojho 
brata, je vo tme a chodí 
vo tme a nevie, kam 
ide, lebo tma mu 
zaslepila oči. 



1Jn 2,7-11 … a konečne je to tu! 
 kto nenávidí – gr. miseo: nenávidieť, nemôcť niekoho zniesť, neznášať niekoho; alebo 
byť voči niečomu zdráhavý, neochotný. Podobne, ako hebrejský výraz „nenávidieť“ 
zahŕňa širokú paletu postojov od skutočne „nenávidieť niekoho“ až po „menej milovať“ 
(napr. „Jakub miloval Ráchel, ale Liu nenávidel“ v zmysle „miloval ju menej, ako Ráchel“), 
aj grécky výraz miseo môže znamenať skutočne niekoho nenávidieť, želať mu zlo a túžiť 
po jeho smrti – ale aj neznášať niekoho, odmietať niekoho, či dokonca mať len voči 
niekomu zdráhavý, neochotný postoj. V prostredí Východu a jeho horkokrvnej 
mentality môže nakoniec slovo „nenávidieť“ označovať dokonca i prostý postoj 
nezáujmu a ľahostajnosti voči druhému. 

 svojho brata – gr. adelfos, rodný brat od tej istej matky. V hebrejskom ponímaní aj 
príslušník toho istého národa, kmeňa, klanu, čiže blížny. V každom prípade človek, s 
ktorým máme pokrvné puto a sme si tak príbuzní, blízki.  

V KRESŤANSTVE však vzniká nový druh príbuzenstva, založený na úplne novej 
„pokrvnosti“: na Kristovej Krvi, o ktorej Pavol píše: „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému 
dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na 
Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel 
na jednom chlebe“ (1Kor 10,16-17 SSV). Výsledkom je CIRKEV, rodina veriacich, Božia 
rodina – „už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej 
rodiny“ (Ef 2,19 SSV), spoluobčania, gr. sympolités, obyvatelia jedného a toho istého 
mesta a príslušníci toho istého mestského spoločenstva – kde sme všetci bratia: „…vy 
všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten 
nebeský“ (Mt 23,8-9 SSV).  

JÁN TEDA HOVORÍ o vzťahu lásky medzi KRESŤANMI, členmi Cirkvi – v našom prípade 
členmi farnosti, napríklad. Podobne hovorí napríklad aj Ježiš: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40 SSV) – čiže 
najmenším, najslabším, najbezbrannejším členom cirkevného spoločenstva. 

7 Milovaní, nepíšem 
vám nové prikázanie, 
ale staré prikázanie, 
ktoré ste mali od 
začiatku: staré 
prikázanie je slovo, 
ktoré ste počuli. 8 A 
predsa vám píšem 
nové prikázanie, ktoré 
je pravdivé v ňom aj vo 
vás, lebo tma odchádza 
a už svieti pravé svetlo. 
9 Kto hovorí, že je vo 
svetle, a nenávidí 
svojho brata, je ešte 
stále vo tme. 10 Kto 
miluje svojho brata, 
ostáva vo svetle a nie 
je preň pohoršením. 11 
Ale kto nenávidí svojho 
brata, je vo tme a chodí 
vo tme a nevie, kam 
ide, lebo tma mu 
zaslepila oči. 



1Jn 2,7-11 … a konečne je to tu! 
Čo je dobro a čo je zlo? 

PODSTATOU 
SVETLA JE LÁSKA: 
• ZABÚDAM na seba a úplne 
celý sa DÁVAM TEBE a 
STARÁM SA O TEBA, 
pretože… 

• … Ty si tiež ZABUDOL na 
seba a úplne celý sa DÁVAŠ 
MNE a STARÁŠ SA O MŇA. 

VÝSLEDKOM je hlboká 
jednota lásky. 

TOTO JE ŽIVOT 
BOHA – LÁSKY V 
SPOLOČENSTVE 

TROJICE 

PODSTATOU TMY 
JE PÝCHA: 

• JA SOM STREDOM svojho 
sveta i života a STARÁM SA 
O SEBA a do teba ma nič… 

• pretože aj TY SI STREDOM 
svojho sveta a života a tiež 
sa NESTARÁŠ O MŇA – a ani 
po tom netúžim, aby si ma 
obťažoval, či staral sa do 
mňa, stačím si sám.  

VÝSLEDKOM je sebectvo a 
individualizmus. 

TOTO JE ŽIVOT 
SVETA, PODSTATA 

HRIECHU 



1Jn 2,7-11 … a konečne je to tu! 
Čo je dobro a čo je zlo? 

PODSTATOU 
SVETLA JE LÁSKA: 
• ZABÚDAM na seba a úplne 
celý sa DÁVAM TEBE a 
STARÁM SA O TEBA, 
pretože… 

• … Ty si tiež ZABUDOL na 
seba a úplne celý sa DÁVAŠ 
MNE a STARÁŠ SA O MŇA. 

VÝSLEDKOM je hlboká 
jednota lásky. 

TOTO JE ŽIVOT 
BOHA – LÁSKY V 
SPOLOČENSTVE 

TROJICE 

OVOCÍM LÁSKY JE DOBRO: 

• súcit, láskavosť, milota, ochota 
pomôcť, poslúžiť, zachrániť iného, 
dokonca obetovať sa pre neho,… 

• … ale aj ochota dodržať sľub, 
zmluvu, konať čestne a spravodlivo 
– aj keď za cenu ujmy, straty, 
námahy,… 

PODSTATOU TMY 
JE PÝCHA: 

• JA SOM STREDOM svojho 
sveta i života a STARÁM SA 
O SEBA a do teba ma nič… 

• pretože aj TY SI STREDOM 
svojho sveta a života a tiež 
sa NESTARÁŠ O MŇA – a ani 
po tom netúžim, aby si ma 
obťažoval, či staral sa do 
mňa, stačím si sám.  

VÝSLEDKOM je sebectvo a 
individualizmus. 

TOTO JE ŽIVOT 
SVETA, PODSTATA 

HRIECHU 

OVOCÍM PÝCHY JE ZLO: 

• bezcitnosť, ľahostajnosť, hnev, 
závisť, nenávisť, nepriateľstvo, 

ubližovanie, okrádanie, 
odsudzovanie, pohŕdanie,… 

• … ale aj ochota zrušiť slovo, 
porušiť záväzky, podraziť, zradiť, 

oklamať, konať nečestne, … – len k 
sa nám to „vyplatí“… 



1Jn 2,7-11 … a konečne je to tu! 
Čo je dobro a čo je zlo? 

PODSTATOU 
SVETLA JE LÁSKA: 
• ZABÚDAM na seba a úplne 
celý sa DÁVAM TEBE a 
STARÁM SA O TEBA, 
pretože… 

• … Ty si tiež ZABUDOL na 
seba a úplne celý sa DÁVAŠ 
MNE a STARÁŠ SA O MŇA. 

VÝSLEDKOM je hlboká 
jednota lásky. 

TOTO JE ŽIVOT 
BOHA – LÁSKY V 
SPOLOČENSTVE 

TROJICE 

OVOCÍM LÁSKY JE DOBRO: 

• súcit, láskavosť, milota, ochota 
pomôcť, poslúžiť, zachrániť iného, 
dokonca obetovať sa pre neho,… 

• … ale aj ochota dodržať sľub, 
zmluvu, konať čestne a spravodlivo 
– aj keď za cenu ujmy, straty, 
námahy,… 

PODSTATOU TMY 
JE PÝCHA: 

• JA SOM STREDOM svojho 
sveta i života a STARÁM SA 
O SEBA a do teba ma nič… 

• pretože aj TY SI STREDOM 
svojho sveta a života a tiež 
sa NESTARÁŠ O MŇA – a ani 
po tom netúžim, aby si ma 
obťažoval, či staral sa do 
mňa, stačím si sám.  

VÝSLEDKOM je sebectvo a 
individualizmus. 

TOTO JE ŽIVOT 
SVETA, PODSTATA 

HRIECHU 

OVOCÍM PÝCHY JE ZLO: 

• bezcitnosť, ľahostajnosť, hnev, 
závisť, nenávisť, nepriateľstvo, 

ubližovanie, okrádanie, 
odsudzovanie, pohŕdanie,… 

• … ale aj ochota zrušiť slovo, 
porušiť záväzky, podraziť, zradiť, 

oklamať, konať nečestne, … – len k 
sa nám to „vyplatí“… 

ZÁKON 
… zmierňuje zlo pýchy, ale neodstraňuje 
ju: 

• Ďalej sa STARÁM O SEBA – ale som 
ochotný rešpektovať a dokonca pre Teba 
niečo urobiť, aj keď nie príliš a nie 
pričasto,… 

• … lebo aj Ty sa staráš sám O SEBA a 
nikto sa o mňa nepostará, ak to neurobím 
sám –  maximálne ma budete 
rešpektovať, prípadne mi občas s niečím 
pomôžete, ale to je skôr výnimka. 



1Jn 2,7-11 … a konečne je to tu! 
Čo je dobro a čo je zlo? 

PODSTATOU 
SVETLA JE LÁSKA: 
• ZABÚDAM na seba a úplne 
celý sa DÁVAM TEBE a 
STARÁM SA O TEBA, 
pretože… 

• … Ty si tiež ZABUDOL na 
seba a úplne celý sa DÁVAŠ 
MNE a STARÁŠ SA O MŇA. 

VÝSLEDKOM je hlboká 
jednota lásky. 

TOTO JE ŽIVOT 
BOHA – LÁSKY V 
SPOLOČENSTVE 

TROJICE 

OVOCÍM LÁSKY JE DOBRO: 

• súcit, láskavosť, milota, ochota 
pomôcť, poslúžiť, zachrániť iného, 
dokonca obetovať sa pre neho,… 

• … ale aj ochota dodržať sľub, 
zmluvu, konať čestne a spravodlivo 
– aj keď za cenu ujmy, straty, 
námahy,… 

PODSTATOU TMY 
JE PÝCHA: 

• JA SOM STREDOM svojho 
sveta i života a STARÁM SA 
O SEBA a do teba ma nič… 

• pretože aj TY SI STREDOM 
svojho sveta a života a tiež 
sa NESTARÁŠ O MŇA – a ani 
po tom netúžim, aby si ma 
obťažoval, či staral sa do 
mňa, stačím si sám.  

VÝSLEDKOM je sebectvo a 
individualizmus. 

TOTO JE ŽIVOT 
SVETA, PODSTATA 

HRIECHU 

OVOCÍM PÝCHY JE ZLO: 

• bezcitnosť, ľahostajnosť, hnev, 
závisť, nenávisť, nepriateľstvo, 

ubližovanie, okrádanie, 
odsudzovanie, pohŕdanie,… 

• … ale aj ochota zrušiť slovo, 
porušiť záväzky, podraziť, zradiť, 

oklamať, konať nečestne, … – len k 
sa nám to „vyplatí“… 

ZÁKON 
… zmierňuje zlo pýchy, ale neodstraňuje 
ju: 

• Ďalej sa STARÁM O SEBA – ale som 
ochotný rešpektovať a dokonca pre Teba 
niečo urobiť, aj keď nie príliš a nie 
pričasto,… 

• … lebo aj Ty sa staráš sám O SEBA a 
nikto sa o mňa nepostará, ak to neurobím 
sám –  maximálne ma budete 
rešpektovať, prípadne mi občas s niečím 
pomôžete, ale to je skôr výnimka. 

CIRKEV 
… je ale NOVÝM STVORENÍM, BOŽÍM 
KRÁĽOVSTVOM, kde sú združení všetci, 
ktorí UVERILI a ktorí PRIJALI Božieho 
Ducha a nechali sa tak voviesť do života 
BOŽEJ RODINY, v ktorej pulzuje TROJIČNÝ 
ŽIVOT BOHA v jednote vzájomnej lásky: 

„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu 
slávu, ale v pokore pokladajte jeden 
druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí 
iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na 
záujmy iných.“  (Flp 2,3-4 SSV) 



 

„… ako sa aj ja chcem páčiť 
všetkým vo všetkom a nehľadám, 
čo mne vyhovuje, ale čo osoží 
mnohým, aby boli spasení.“ 

 (1Kor 10,33-1 SSV) 

 

 

 

 

 

„"Slobodno všetko." Ale nie všetko osoží. 
"Slobodno všetko." Ale nie všetko buduje. 
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy 
iného.“ 

 (1Kor 10,23-24 SSV) 

„Radujte sa s radujúcimi, plačte 
s plačúcimi! Navzájom rovnako 
zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, 
ale prikláňajte sa k nízkym.“ 

 (Rim 12,15-16 SSV) 

1Jn 2,7-11 … a konečne je to tu! 
Čo je dobro a čo je zlo? 

PODSTATOU 
SVETLA JE LÁSKA: 
• ZABÚDAM na seba a úplne 
celý sa DÁVAM TEBE a 
STARÁM SA O TEBA, 
pretože… 

• … Ty si tiež ZABUDOL na 
seba a úplne celý sa DÁVAŠ 
MNE a STARÁŠ SA O MŇA. 

VÝSLEDKOM je hlboká 
jednota lásky. 

TOTO JE ŽIVOT 
BOHA – LÁSKY V 
SPOLOČENSTVE 

TROJICE 

CIRKEV 
… je ale NOVÝM STVORENÍM, BOŽÍM 
KRÁĽOVSTVOM, kde sú združení všetci, 
ktorí UVERILI a ktorí PRIJALI Božieho 
Ducha a nechali sa tak voviesť do života 
BOŽEJ RODINY, v ktorej pulzuje TROJIČNÝ 
ŽIVOT BOHA v jednote vzájomnej lásky: 

„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu 
slávu, ale v pokore pokladajte jeden 
druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí 
iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na 
záujmy iných.“  (Flp 2,3-4 SSV) 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 2,7-11 Paradigma sveta 
Cirkev uprostred sveta 

„Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.“  

(1Jn 5,19 SSV) 

CIRKEV 



1Jn 2,7-11 Paradigma sveta 
Cirkev uprostred sveta 

CIRKEV 

Je len zákonité a prirodzené, že ak skutočne TÚŽIME po životnom 
štýle SVETLA – a stretneme (zhromaždíme) sa navzájom – tak 

NUTNE VYTVORÍME JEDNOTU LÁSKY a tou je Božia rodina, CIRKEV! 

Cirkev – gr. ekkelsia, hebr. 
kahal: zhromaždenie ľudí „A preto vyjdite 

spomedzi nich, 
oddeľte sa, hovorí 

Pán…“  

(2Kor 6,17 SSV) 



1Jn 2,7-11 Paradigma sveta 
Cirkev uprostred sveta 

CIRKEV 

LÁSKA síce môže byť aj JEDNOSTRANNÁ – a o tom je požiadavka 
lásky aj k nepriateľom – ale JEDNOTA SPOLOČENSTVA obojstranná 

byť nemôže. Preto ak po nej túžime, je CIRKEV jediné miesto na 
celom svete, kde sa to dá! 

Cirkev – gr. ekkelsia, hebr. 
kahal: zhromaždenie ľudí Ján hovorí o 

vzťahoch lásky VO 
VNÚTRI Cirkvi – 
čiže medzi tými, 
ktorí tieto vzťahy 

naozaj chcú! 



1Jn 2,7-11 Paradigma sveta 
Cirkev uprostred sveta 

CIRKEV 

Cirkev – gr. ekkelsia, hebr. 
kahal: zhromaždenie ľudí 

Ak niekto 
tento životný 
štýl nezdieľa 

– a netvorí 
Cirkev s 

ostatnými 
bratmi – je to 

dôkaz toho, 
že ešte stále 

patrí TME! 

… čiže namiesto Kristovej lásky má skôr postoj ľahostajnosti, zdráhavosti, neochoty, 
radšej si žije sám svoj život (hoci občas „keď môže, pomôže“) a netúži po jednote 

zdieľania a „bratríčkovania sa“ s ostatnými… dokonca sa nevyhýba hnevu, 
posudzovaniu, závisti, vzájomnému súpereniu,…   



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 2,7-11 Definícia kresťana 
 Kto miluje svojho brata – gr. agapao: vážiť si druhého ako svojho brata, pristupovať k 
nemu s úctou, starostlivosťou, záujmom,… byť voči nemu plný dobrosrdečnosti a 
prajnosti a dávať to aj navonok jasne najavo.  

 ostáva vo svetle – pretože tvorením týchto vzťahov žije naplno Boží model života, 
založený práve na láske typu agapé – „Boh je láska“, gr. hó Theos agapé estin – a to na 
jedinom možnom mieste, ktoré je „svetlom sveta“ a žiarivým „mestom postaveným na 
návrší“ (porov. Mt 5,14) a tým je CIRKEV, „jednotou Otca a Syna a Ducha Svätého 
zhromaždený ľud“ (Lumen gentium) 

 nie je preň pohoršením – gr. skandalon: pasca, prepadlisko; prenesene potom 
prekážka, kameň, o ktorý človek zakopne,…  

Pohoršenie tu značí opravdivú prekážku, brániacu niekomu v niečom. katechizmus ho 
definuje nasledovne: „Pohoršenie je postoj alebo správanie, ktoré privádza druhého k 
páchaniu zla.“ (KKC 2284).  

POHORŠENÍM sa naopak stáva ten, kto NAVONOK vyhlasuje svoju príslušnosť k Svetlu 
Cirkvi – ale V SKUTOČNOSTI ostáva v Tme sebectva, zla a hriechu. Jeho život nie je 
životným štýlom Cirkvi a stáva sa tak pohoršením, prekážkou, ktorá zvádza aj ostatných 
v Cirkvi k ľahostajnosti ( a potom hovoria: „veď my sme takí normálni katolíci, ako 
všetci ostatní“) a bráni aj iným uveriť a prijať Krista, pretože na ňom nevidia nič, čo by 
ich nadchýnalo – a na základe jeho slov a vonkajšieho prejavu sú pritom presvedčení, že 
tento človek je „reprezentatívnou vzorkou kresťana“, veď to sám o sebe jasne hovorí! 
Tým ich takýto človek zvádza k tomu, aby odmietli Evanjelium, odmietli obrátenie a 
ďalej aj sami ostávali v Tme hriechu. 

Ježiš takéto postoje považuje za obzvlášť ničivé a nebezpečné: „Ale pre toho, kto by 
pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili 
mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18,6 SSV). 

7 Milovaní, nepíšem 
vám nové prikázanie, 
ale staré prikázanie, 
ktoré ste mali od 
začiatku: staré 
prikázanie je slovo, 
ktoré ste počuli. 8 A 
predsa vám píšem 
nové prikázanie, ktoré 
je pravdivé v ňom aj vo 
vás, lebo tma odchádza 
a už svieti pravé svetlo. 
9 Kto hovorí, že je vo 
svetle, a nenávidí 
svojho brata, je ešte 
stále vo tme. 10 Kto 
miluje svojho brata, 
ostáva vo svetle a nie 
je preň pohoršením. 11 
Ale kto nenávidí svojho 
brata, je vo tme a chodí 
vo tme a nevie, kam 
ide, lebo tma mu 
zaslepila oči. 



1Jn 2,7-11 Otrok temnoty 
 Kto nenávidí svojho brata – znova to isté slovo miseó: nenávidieť, nemôcť niekoho 
zniesť, neznášať niekoho; alebo byť voči niečomu zdráhavý, neochotný – v prostredí 
Východu a jeho temperamentnej mentality môže nakoniec slovo „nenávidieť“ 
označovať dokonca i prostý postoj nezáujmu a ľahostajnosti voči druhému. 

IDE TEDA O AKÝKOĽVEK POSTOJ, ktorý nie je láskou – agapé. 

 je vo tme a chodí vo tme – „chodiť“ prenesene znamená „žiť“. 

Ján znova dôrazne opakuje, že toto je kľúčové, rozhodujúce kritérium, sama podstata 
kresťanstva, Cirkvi, Boha, Neba, Večného života, Spásy,… Všetko toto JE AGAPÉ.  

A, naopak, všetko, čo NIE JE AGAPÉ, je a ostáva Tmou, Peklom…  

 tma mu zaslepila oči – gr. tyfloó je tu v tvare aoristu, ktorý sa používa o slepote, 
spôsobenej starobou. 

AKO DETI – Ježiš hovorí: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva“ (Mt 18,3 SSV). Slovo paidion označuje mladého človeka pred dosiahnutím 
puberty, ktorého môže vyučovať paidagogos, učiteľ a ktorý sa ešte len  formuje, ešte sa 
len učí svojim postojom, názorom, životu, je teda ešte pružný a tvárny a nie 
skostnatený vo svojich názoroch a návykoch. 

Ján naopak navodzuje obraz SKOSTNATENÉHO SLEPÉHO STARCA, ktorý svoje istoty 
postavil na Temnote a je na ňu tak navyknutý, tak naviazaný, je s ňou natoľko spojený a 
ona je natoľko súčasťou jeho samotného,  že už nedokáže vnímať, ani prijímať nič iné, 
je úplne zotročený a jeho heslom – dokonca aj v Cirkvi a medzi kresťanmi! – je: „Ja som 
sa to takto naučil… ja som si už takto navykol… takto to robím… a takto to aj robiť 
budem… a už nech Pán Boh posúdi, či to je dobré, alebo zlé… ja sa už nezmením…“ 

 nevie, kam ide – gr. hypagó znamená doslova „byť niekam vedený“, vlečený,… v 
právnickej reči predvedený pred súd; ale aj byť pod niekoho nadvládou; opustiť  
niečo, odísť odniekadiaľ preč – v tomto prípade byť slepo a trpne vlečený  
temnotou ako otrok preč od Svetla, k „súdu“ zatratenia… 

7 Milovaní, nepíšem 
vám nové prikázanie, 
ale staré prikázanie, 
ktoré ste mali od 
začiatku: staré 
prikázanie je slovo, 
ktoré ste počuli. 8 A 
predsa vám píšem 
nové prikázanie, ktoré 
je pravdivé v ňom aj vo 
vás, lebo tma odchádza 
a už svieti pravé svetlo. 
9 Kto hovorí, že je vo 
svetle, a nenávidí 
svojho brata, je ešte 
stále vo tme. 10 Kto 
miluje svojho brata, 
ostáva vo svetle a nie 
je preň pohoršením. 11 
Ale kto nenávidí svojho 
brata, je vo tme a chodí 
vo tme a nevie, kam 
ide, lebo tma mu 
zaslepila oči. 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré 
prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré 
prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. 8 A predsa vám 
píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo 
vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. 9 
Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, 
je ešte stále vo tme. 10 Kto miluje svojho brata, 
ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. 11 Ale kto 
nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a 
nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 
odpoveď na kľúčovú otázku 

V ČOM PRESNE 
SPOČÍVA 

OBRÁTENIE? 
• V tom, že ÚPLNE 
ZANECHÁVAME akékoľvek 
sebectvo, akúkoľvek pýchu, 
akúkoľvek sebastrednosť,… 

• … a OSVOJUJEME SI lásku a jej 
životný štýl, ktorým je hlboká 
jednota spoločenstva, v ktorom 
sme jedno srdce, jedno Telo, 
jedna duša, jeden Duch, jediný 
Kristus! 

• Cirkev je MIESTOM, kde takýto život môžeme 
žiť. 

• Cirkev je NÁSTROJOM, kde sa mu učíme – 
pretože nás „núti“ žiť s inými, znášať vzájomne 
svoje slabosti, to čo nám „lezie na nervy“, 
obetovať sa navzájom a tak – podobne, ako keď 
sa hranaté kamene v rieke búchajú o seba, až sa 
dokonale vyhladia – si navzájom slúžime v diele 
očisťovania od sebectva a pýchy. 

• Cirkev je CIEĽOM, pretože Nebo = Oslávená 
Cirkev, v ktorej už dokonale a bezo zbytku 
vládne Trojičná jednota Boha. 

Ján nám konečne začína dávať odpoveď na 
najpálčivejšiu, najdôležitejšiu a veľmi praktickú 
otázku: 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 
odpoveď na kľúčovú otázku 

V ČOM PRESNE 
SPOČÍVA 

OBRÁTENIE? 
• V tom, že ÚPLNE 
ZANECHÁVAME akékoľvek 
sebectvo, akúkoľvek pýchu, 
akúkoľvek sebastrednosť,… 

• … a OSVOJUJEME SI lásku a jej 
životný štýl, ktorým je hlboká 
jednota spoločenstva, v ktorom 
sme jedno srdce, jedno Telo, 
jedna duša, jeden Duch, jediný 
Kristus! 

Ján nám konečne začína dávať odpoveď na 
najpálčivejšiu, najdôležitejšiu a veľmi praktickú 
otázku: 

• Cirkev je MIESTOM, kde takýto život môžeme 
žiť. 

• Cirkev je NÁSTROJOM, kde sa mu učíme – 
pretože nás „núti“ žiť s inými, znášať vzájomne 
svoje slabosti, to čo nám „lezie na nervy“, 
obetovať sa navzájom a tak – podobne, ako keď 
sa hranaté kamene v rieke búchajú o seba, až sa 
dokonale vyhladia – si navzájom slúžime v diele 
očisťovania od sebectva a pýchy. 

• Cirkev je CIEĽOM, pretože Nebo = Oslávená 
Cirkev, v ktorej už dokonale a bezo zbytku 
vládne Trojičná jednota Boha. 

TOTO JE VÝZNAM TEXTOV, KTORÉ BIBLIA ZNOVA A ZNOVA OPAKUJE: 

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život 
pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8,34-35 SSV) 

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom.“ (Lk 14,33 SSV) 

„Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj 
služobník.“ (Jn 12,26 SSV) 

Nejde o to stať sa nemajetným bezdomovcom, či rozdať nejaké konkrétne 
veci… 

Ani nejde o to nasledovať Krista tak, že sa oblečieme ako On a začneme robiť 
presne to, čo on… 

Spočíva to v tom, že zomrieme SEBECTVU (túžbe po pohodlí, túžbe 
vlastniť,…), PÝCHE (túžbe po sláve, uznaní, moci, dôležitosti,…) 

A NASLEDUJEME JEŽIŠA v Jeho dokonalej, úplnej láske, ktorá zabúda na seba, 
aby sa mohla úplne darovať milovanému. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 
odpoveď na kľúčovú otázku 

V ČOM PRESNE 
SPOČÍVA 

OBRÁTENIE? 
• V tom, že ÚPLNE 
ZANECHÁVAME akékoľvek 
sebectvo, akúkoľvek pýchu, 
akúkoľvek sebastrednosť,… 

• … a OSVOJUJEME SI lásku a jej 
životný štýl, ktorým je hlboká 
jednota spoločenstva, v ktorom 
sme jedno srdce, jedno Telo, 
jedna duša, jeden Duch, jediný 
Kristus! 

Ján nám konečne začína dávať odpoveď na 
najpálčivejšiu, najdôležitejšiu a veľmi praktickú 
otázku: 

• Cirkev je MIESTOM, kde takýto život môžeme 
žiť. 

• Cirkev je NÁSTROJOM, kde sa mu učíme – 
pretože nás „núti“ žiť s inými, znášať vzájomne 
svoje slabosti, to čo nám „lezie na nervy“, 
obetovať sa navzájom a tak – podobne, ako keď 
sa hranaté kamene v rieke búchajú o seba, až sa 
dokonale vyhladia – si navzájom slúžime v diele 
očisťovania od sebectva a pýchy. 

• Cirkev je CIEĽOM, pretože Nebo = Oslávená 
Cirkev, v ktorej už dokonale a bezo zbytku 
vládne Trojičná jednota Boha. 

TOTO JE VÝZNAM TEXTOV, KTORÉ BIBLIA ZNOVA A ZNOVA OPAKUJE: 

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život 
pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8,34-35 SSV) 

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom.“ (Lk 14,33 SSV) 

„Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj 
služobník.“ (Jn 12,26 SSV) 

Nejde o to stať sa nemajetným bezdomovcom, či rozdať nejaké konkrétne 
veci… 

Ani nejde o to nasledovať Krista tak, že sa oblečieme ako On a začneme robiť 
presne to, čo on… 

Spočíva to v tom, že zomrieme SEBECTVU (túžbe po pohodlí, túžbe 
vlastniť,…), PÝCHE (túžbe po sláve, uznaní, moci, dôležitosti,…) 

A NASLEDUJEME JEŽIŠA v Jeho dokonalej, úplnej láske, ktorá zabúda na seba, 
aby sa mohla úplne darovať milovanému. 

PRESNE V ZMYSLE  
PAVLOVÝCH SLOV: 

„A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby 
napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich 
nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa 
radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, 
akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, 
akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta 
sa pomíňa.“ 

 (1Kor 7,29-31 SSV) 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

ešte k Cirkvi… 

Už sme spomenuli, že podobne, ako Pavol v 
liste Efezanom, aj v strede 1. Jánovho listu je 
CIRKEV. 

Na rozdiel od Pavla ale Ján k nej pristupuje z 
inej strany, iným spôsobom vyjadruje tú istú 
mystickú realitu Cirkvi – veľmi prakticky a v 
žiadnom prípade nie nejako „menej hlbšie“ ! 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

ešte k Cirkvi… 
CIRKEV – to je božsko-ľudská ustanovizeň, „joint venture“ 
Boha a človeka: 

• HLAVA (= KRISTUS) je zdrojom všetkého: seba samého, 
svojho Ducha, Božej milosti, odpustenia,… 

• KOSTRA sú úrady Hlavy, dávajúce Cirkvi „tvar“ a „stálosť“: 
apoštolský úrad, sviatosti, Božie slovo,… „vtelený Kristus“; 

• SVALY sú potom SPOLOČENSTVOM KRESŤANOV, ktorí 
navzájom žijú ako bratia v agapé a teda vo Svetle, ktorého 
podstatou je láska-agapé a ktoré je v príkrom rozpore ku 
pýche a sebectvu, na ktorých stojí Temnota – tento svet, čiže 
hriech, čiže Peklo (resp. jeho predsieň). 
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pýche a sebectvu, na ktorých stojí Temnota – tento svet, čiže 
hriech, čiže Peklo (resp. jeho predsieň). 

Ak teda naozaj SME KRESŤANIA – tak potom úplne samozrejme žijeme 
Boží trojičný model života, založený na vzájomnom darovaní sa v agapé 
– a potom úplne nutne a nevyhnutne TVORÍME TELO CIRKVI, čiže 
spoločenstvo tejto lásky, založené na Bohu a žijúce, plné Ducha Svätého, 
tento život v bytostnej jednote s Kristom! 

Vďaka tomu SME VO SVETLE – ČIŽE V CIRKVI, ktorá je oným „mestom 
postaveným na návrší“, „svetlom sveta“, pretože JE Kristom, pretože JE 
jediným miestom na Zemi, kde naplno vládne Boží život, Božie Svetlo. 
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jediným miestom na Zemi, kde naplno vládne Boží život, Božie Svetlo. 

JE V „NAŠICH“ SILÁCH 
TO UROBIŤ, 

pretože „Tma 
odchádza a už svieti 
pravé Svetlo“ – Ježiš 
Kristus, ktorý nám 
dáva samého seba, 
svojho Ducha, svoju 
vlastnú lásku – a v 
tejto sile to môžeme 
urobiť! 
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spoločenstvo tejto lásky, založené na Bohu a žijúce, plné Ducha Svätého, 
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jediným miestom na Zemi, kde naplno vládne Boží život, Božie Svetlo. 

JE V „NAŠICH“ SILÁCH 
TO UROBIŤ, 

pretože „Tma 
odchádza a už svieti 
pravé Svetlo“ – Ježiš 
Kristus, ktorý nám 
dáva samého seba, 
svojho Ducha, svoju 
vlastnú lásku – a v 
tejto sile to môžeme 
urobiť! 

NEZNAMENÁ TO, že budeme hneď všetci dokonalí a 
bezchybní v konaní, spôsoboch, názoroch,… 

BOH NÁM PONECHÁ naše slabosti – kvôli nám samotným 
(ako sme už hovorili), ale aj kvôli iným, ktorí sú našimi 
slabosťami očisťovaní (a my zase ich slabosťami). 

ALE VŠETCI MÔŽEME byť DOKONALÍ V LÁSKE – a na tejto 
dokonalosti pracovať, k nej využívať všetky problémy a 
„kríže“ a o ňu usilovať vo všetkom… 

„Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto 
niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale 
nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj 
povolaní v jednom tele. A buďte vďační!“ 

 (Kol 3,13-15 SSV) 
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hriech, čiže Peklo (resp. jeho predsieň). 

Ak teda naozaj SME KRESŤANIA – tak potom úplne samozrejme žijeme 
Boží trojičný model života, založený na vzájomnom darovaní sa v agapé 
– a potom úplne nutne a nevyhnutne TVORÍME TELO CIRKVI, čiže 
spoločenstvo tejto lásky, založené na Bohu a žijúce, plné Ducha Svätého, 
tento život v bytostnej jednote s Kristom! 

Vďaka tomu SME VO SVETLE – ČIŽE V CIRKVI, ktorá je oným „mestom 
postaveným na návrší“, „svetlom sveta“, pretože JE Kristom, pretože JE 
jediným miestom na Zemi, kde naplno vládne Boží život, Božie Svetlo. 

JE V „NAŠICH“ SILÁCH 
TO UROBIŤ, 

pretože „Tma 
odchádza a už svieti 
pravé Svetlo“ – Ježiš 
Kristus, ktorý nám 
dáva samého seba, 
svojho Ducha, svoju 
vlastnú lásku – a v 
tejto sile to môžeme 
urobiť! 

NEZNAMENÁ TO, že budeme hneď všetci dokonalí a 
bezchybní v konaní, spôsoboch, názoroch,… 

BOH NÁM PONECHÁ naše slabosti – kvôli nám samotným 
(ako sme už hovorili), ale aj kvôli iným, ktorí sú našimi 
slabosťami očisťovaní (a my zase ich slabosťami). 

ALE VŠETCI MÔŽEME byť DOKONALÍ V LÁSKE – a na tejto 
dokonalosti pracovať, k nej využívať všetky problémy a 
„kríže“ a o ňu usilovať vo všetkom… 

„Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto 
niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale 
nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj 
povolaní v jednom tele. A buďte vďační!“ 

 (Kol 3,13-15 SSV) 

„Podobne opisuje svoju duchovnú skúsenosť 
byzantský svätec Simeon, nový Teológ (+ 
1022), keď hovorí o záverečnej etape svojho 
duchovného rastu. Opisuje ju stručne, ale 
jasne: „ÚBOHÝ, ALE MILUJÚCI BRATOV.“ 
Simeon silne zakúša mravnú biedu, to, že je 
úbohým hriešnikom. Ale zároveň v sebe 
vníma veľkú túžbu milovať všetkých, aj 
svojich nepriateľov, ktorých mal dosť. A tento 
usporiadaný cit, táto túžba nemôže 
pochádzať z človeka: je to Kristov dar v 
podobe Ducha Svätého, v podobe Ducha, 
ktorého nám Ježiš „vrátil“.“ 

(Duccio di Buoninsegna) 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

ešte k Cirkvi… 3
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A presne toto je ten očakávaný TRETÍ DÔVOD, prečo 
nám Pán ponecháva naše slabosti – takže sme síce už 
časom vari aj „dokonalí v láske“ i v túžbe, ale napriek 
tomu stále ešte „úbohí“ vo svojich slabostiach a 
nedokonalostiach, ako zakúšal aj Simeon Nový Teológ. 

NAŠE SLABOSTI SÚ TOTIŽ ÚČINNÝM 
NÁSTROJOM OČISŤOVANIA DRUHÝCH, 

ktorý sme im my sami – už očistení od pyšnej túžby po 
perfekcionizme, bezchybnosti, oslnivej bezhriešnosti a 
skvelosti,… – ochotní s láskou poskytnúť a s láskou ho 
vytrpieť…  

V CIRKVI SI PROSTE SLÚŽIME AJ SVOJIMI 
SLABOSŤAMI A NEDOKONALOSŤAMI! 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

ešte k Cirkvi… 3
. d

ô
vo

d
: C

IR
K

EV
 

A presne toto je ten očakávaný TRETÍ DÔVOD, prečo 
nám Pán ponecháva naše slabosti – takže sme síce už 
časom vari aj „dokonalí v láske“ i v túžbe, ale napriek 
tomu stále ešte „úbohí“ vo svojich slabostiach a 
nedokonalostiach, ako zakúšal aj Simeon Nový Teológ. 

NAŠE SLABOSTI SÚ TOTIŽ ÚČINNÝM 
NÁSTROJOM OČISŤOVANIA DRUHÝCH, 

ktorý sme im my sami – už očistení od pyšnej túžby po 
perfekcionizme, bezchybnosti, oslnivej bezhriešnosti a 
skvelosti,… – ochotní s láskou poskytnúť a s láskou ho 
vytrpieť…  

V CIRKVI SI PROSTE SLÚŽIME AJ SVOJIMI 
SLABOSŤAMI A NEDOKONALOSŤAMI! 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

ešte k Cirkvi… 3
. d

ô
vo

d
: C

IR
K

EV
 

A presne toto je ten očakávaný TRETÍ DÔVOD, prečo 
nám Pán ponecháva naše slabosti – takže sme síce už 
časom vari aj „dokonalí v láske“ i v túžbe, ale napriek 
tomu stále ešte „úbohí“ vo svojich slabostiach a 
nedokonalostiach, ako zakúšal aj Simeon Nový Teológ. 

NAŠE SLABOSTI SÚ TOTIŽ ÚČINNÝM 
NÁSTROJOM OČISŤOVANIA DRUHÝCH, 

ktorý sme im my sami – už očistení od pyšnej túžby po 
perfekcionizme, bezchybnosti, oslnivej bezhriešnosti a 
skvelosti,… – ochotní s láskou poskytnúť a s láskou ho 
vytrpieť…  

V CIRKVI SI PROSTE SLÚŽIME AJ SVOJIMI 
SLABOSŤAMI A NEDOKONALOSŤAMI! 

A PAVOL, KTORÝ ZDÔRAZŇUJE: 
 

„Vieme, že tým, čo milujú 
Boha, všetko slúži na dobré; 
tým, čo sú povolaní podľa jeho 
rozhodnutia.  Lebo ktorých 
predpoznal, tých aj predurčil, 
že sa stanú podobnými obrazu 
jeho Syna.“ 

(Rim 8,28n) 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

ešte k Cirkvi… 

Bez tohto bratského spoločenstva lásky 
Božej rodiny samotná „kostra“ Cirkvi sa 
mení na „kostlivca“ a prestáva byť živou 
Cirkvou, stáva sa „mŕtvou ratolesťou“:  

„On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, 
odrezáva … vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom 
ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.“  

(Jn 15,2.6 SSV) 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

ešte k Cirkvi… 
A pokiaľ sa aj napriek tomu stále nazývame „cirkvou“ a 
„kresťanmi“ – tak potom akurát: 

• klameme samých seba – a zrejme už „tma nám 
zaslepila oči“; 

• z Boha robíme luhára, pretože popierame Jeho slovo, 
jeho výzvu k radikálnemu obráteniu a znovuzrodeniu „z 
vody a z Ducha Svätého“; 

• a stávame sa pohoršením pre iných, čiže prekážkou, 
ktorá im bráni vojsť do Kráľovstva – Cirkvi a prejsť tak z 
Tmy do Svetla: „Beda vám, … pokrytci, lebo zatvárate 
nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a 
tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.“ (Mt 23,13 SSV) 

… a tým len završujeme a potvrdzujeme fakt, že nie 
sme vo Svetle, ale stále v Tme: v pýche a sebectve! 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 


