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Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 



… – ZOPAKOVANIE – … 

BOH je SVETLO a niet v Ňom nijakej tmy 

Je dokonalým Dobrom, dokonalou Láskou, bez najmenšieho 
kazu, či nedokonalosti. 



… – ZOPAKOVANIE – … 

BOH je SVETLO a niet v Ňom nijakej tmy 

Žiť s Bohom znamená stať sa svetlom podľa vzoru Boha. 

Kým žijeme v hriechu, sme TMOU. 

Tak ako fyzické svetlo ničí tmu, aj Boh je pre nás v tomto 
stave smrteľne nebezpečný – preto Ho nemôžeme vidieť 
takého, aký je (zničilo by nás to) a preto sa môžeme pred 
Bohom zachrániť iba v „chránenom mieste“ temnoty a tým 
je Peklo. 

Ak chceme žiť s Bohom a prežiť, musíme najprv zomrieť 
svojmu hriechu a stať sa svetlom, ako je Boh svetlom. 



… – ZOPAKOVANIE – … 

BOH je SVETLO a niet v Ňom nijakej tmy 

Žiť s Bohom znamená stať sa svetlom podľa vzoru Boha. 

Podstatou SVETLA je LÁSKA. 

Láska je príčinou DOBRA a SVÄTOSTI, pretože 

• tak, ako každé zlo je prejavom pýchy a sebectva 
(uprednostňovania seba na úkor iných a bez ohľadu na 
iných), 

• je aj každé dobro prejavom lásky (ochoty darovať seba a 
obetovať seba v prospech druhého). 

Dokonalá láska tak plodí dokonalú svätosť. 



… – ZOPAKOVANIE – … 

BOH je SVETLO a niet v Ňom nijakej tmy 

Žiť s Bohom znamená stať sa svetlom podľa vzoru Boha. 

Podstatou SVETLA je LÁSKA. 

Táto premena sa deje našou túžbou a Božou mocou. 

• Najprv musíme svoj hriech uznať a nepopierať ho. 

• Potom sa ho musíme zriecť a celým srdcom túžiť po 
premene na svetlo – čo sa prejavuje aj tým, že zo všetkých síl 
na tejto premene pracujeme. 

• Boh nakoniec prostredníctvom svojho Ducha v nás túto 
premenu dokončuje. Starý človek (TMA) sa pod Jeho svetlom 
rozplýva, zomiera, zaniká,… aby bola nahradená novým 
stvorením, už podľa Boha (SVETLOM). 



… – ZOPAKOVANIE – … 

BOH je SVETLO a niet v Ňom nijakej tmy 

Žiť s Bohom znamená stať sa svetlom podľa vzoru Boha. 

Podstatou SVETLA je LÁSKA. 

Táto premena sa deje našou túžbou a Božou mocou. 

Výsledkom je nevyhnutne a neobíditeľne Cirkev,… 

… čiže ľud zjednotený podľa vzoru Trojice a žijúci v láske ako 
jedna Božia rodina,  

spojení navzájom láskou ako JEDNO TELO, ako bratia; 

a reálne spojení prostredníctvom sviatostí aj s Bohom, takže 
toto jediné TELO sa tak stáva KRISTOM, Kristovým Telom. 

Tým sa dielo spásy (zbožštenia) završuje. 

Cirkev je tak jediné miesto, kde spása JE, kde sa ZÍSKAVA a 
kde sa dá ŽIŤ. ONA JE SPÁSOU (Klement Alexandrijský) 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 2,12-17 Otcovia, synovia, deti… 

 12 Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené 
hriechy.  13 Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý 
je od počiatku. Mládenci, vám píšem: Premohli ste 
Zlého. 14 Napísal som vám, deti: Poznali ste Otca. 
Napísal som vám, otcovia: Poznali ste toho, ktorý je od 
počiatku. Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Božie 
slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého. 15 Nemilujte 
svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je 
v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete, 
ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani 
honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. 17 
A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní 
Božiu vôľu, ostáva naveky. 



Otcovia, synovia, deti… 
12 Píšem vám, deti: Pre 
jeho meno máte 
odpustené hriechy.  13 
Otcovia, vám píšem: 
Poznali ste toho, ktorý 
je od počiatku. 
Mládenci, vám píšem: 
Premohli ste Zlého. 14 
Napísal som vám, deti: 
Poznali ste Otca. 
Napísal som vám, 
otcovia: Poznali ste 
toho, ktorý je od 
počiatku. Napísal som 
vám, mládenci: Ste silní, 
Božie slovo ostáva vo 
vás a premohli ste 
Zlého. 

 deti, mládenci, otcovia –  

dieťa – vo verši 12 gr. teknion – malé dieťa. Ján ale toto slovo „teknia mou“, deti 
moje, používa na označenie učeníkov. Preto aj tieto tri kategórie „deti, mládenci, 
otcovia“  skôr poukazujú na spoločenstvo Cirkvi, než na bežnú rodinu. 

Vo verši 14 používa paidia, kde je viac dôraz na ich nezrelosť, nedospelosť. 

mládenci – gr. neaniskos – mladý muž, používané ale aj o mládencoch vo funkcii 
sluhov, porov.: „Nato dal izraelským mládencom rozkaz, aby pripravili pre Pána 
zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili býčky“ (Ex 24,5 SSV) v SZ, alebo „Len čo 
Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký 
strach. 6 Tu vstali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali.” 
 (Sk 5,5-6 SSV) v NZ.  

Otcovia – gr. pater – doslovne ochranca, udržiavateľ, odtiaľ potom otec rodiny ako 
ten, kto nielen splodil s manželkou potomkov, ale aj rodinu udržiava, vedie, 
chráni,… v 1 Kor 4,15 sa tak napríklad Pavol označuje za otca tamojších veriacich: 
„Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, 
lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium“. 
 
Takže by sme mohli tieto termíny vari chápať nasledovne (aj v zmysle listov sv. 
Ignáca Antiochijského, ktorý bol Jánovým žiakom): 
 
OTCOVIA – v prvom rade biskup, spolu s ním kňazi a asi aj diakoni; 
MLÁDENCI – „stredná vrstva“ Cirkvi, veriaci už po krste, ktorí vzrastajú vo viere a v 
živote s Bohom, možno dokonca nejaké nižšie rády a služby v Cirkvi; 
DETI – možno ešte katechumeni, resp. novopokrstení, ktorí sa ešte len včleňujú do 
organizmu Cirkvi. 

1Jn 2,12-17 



Otcovia, synovia, deti… 
12 Píšem vám, deti: Pre 
jeho meno máte 
odpustené hriechy.  13 
Otcovia, vám píšem: 
Poznali ste toho, ktorý 
je od počiatku. 
Mládenci, vám píšem: 
Premohli ste Zlého. 14 
Napísal som vám, deti: 
Poznali ste Otca. 
Napísal som vám, 
otcovia: Poznali ste 
toho, ktorý je od 
počiatku. Napísal som 
vám, mládenci: Ste silní, 
Božie slovo ostáva vo 
vás a premohli ste 
Zlého. 

 deti, mládenci, otcovia –  

Čo teda Ján týmto ľuďom píše? 

1Jn 2,12-17 

OTCOVIA 
(biskupi, kňazi, 

diakoni) 

„Poznali ste toho, 
ktorý je od počiatku“; 

„Poznali ste toho, 
ktorý je od počiatku“; 

MLÁDENCI 
(veriaci žijúci  

v rodine Cirkvi) 

„Premohli ste Zlého“; 

„Ste silní, Božie slovo 
ostáva vo vás a 
premohli ste Zlého“; 

DETI 
(katechumeni a 
novopokrstení) 

„Pre jeho meno máte 
odpustené hriechy“; 

„Poznali ste Otca“; 

OTCOVIA sú teda tí, ktorí majú už opravdivé POZNANIE BOHA (gr. ginosko, poznať 
niečo, rozumieť tomu, chápať to) – a to nielen teoretické, ale v hebrejskom odtieni 
významu tohto slova hlavne skúsenostné, veď s Bohom žijú, sú plní Jeho Ducha, 
majú skúsenosť Jeho pôsobenia i svojho vlastného života s Ním. Patria k tým, o 
ktorých Ježiš hovorí: „ Nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, 
komu to Syn bude chcieť zjaviť.” (Lk 10,22 SSV).  

Otcovia potom „plodia“ DETI a to EVANJELIZÁCIOU, zvestovaním odpustenia 
hriechov a nového života v Kristovi (porov. Pavla v 1 Kor 4,15).  

A DETI, ktoré príjmu Evanjelium, spoznávajú pod ich ochranou a opaterou Otca – a 
to zase nielen slovom, ale aj skúsenostne, v spoločenstve Cirkvi. 

Nakoniec sa z nich stávajú MLÁDENCI, ktorí, pevne zakorenení v Kristovi a v  
Jeho slove, víťazia nad zlom (tmou) a sú Kristom premieňaní na svetlo.  
Upevnení v Kristovi sú silní a víťazia. 



Zásadná rada 
15 Nemilujte svet, ani to, 
čo je vo svete. Ak niekto 
miluje svet, nie je v 
ňom Otcova láska. 16 
Veď nič z toho, čo je vo 
svete, ani žiadostivosť 
tela, ani žiadostivosť 
očí, ani honosenie sa 
bohatstvom, nie je z 
Otca, ale zo sveta. 17 A 
svet sa pominie, aj jeho 
žiadostivosť. Kto však 
plní Božiu vôľu, ostáva 
naveky. 

 nemilujte – gr. mé agapáte. Vieme už, že agapé je slovo, ktorým sa označuje 
láska Boha, láska k Bohu, ale aj láska medzi bratmi a sestrami v spoločenstve Cirkvi. 
Mé znamená zápor, nekonať, nemilovať tak. 

Samotné slovo agapé značí vzťah, založený na hlbokej úcte a vážení si niekoho a na 
hlbokom vzájomnom uznaní a porozumení.  

 svet – gr. kosmos – doslovne niečo, čo je veľmi vhodne a harmonicky 
usporiadané. Používané na ozdoby, dekorácie, ornamenty,… Prenesene potom 
používané na označenie usporiadaného Vesmíru, „okruhu sveta“ (zeme), v ktorom 
žijeme.  

Odtiaľ potom jeho použitie aj na ľudstvo ako obyvateľov sveta: „lebo sme sa stali 
divadlom pre svet, anjelov i ľudí“ (1Kor 4,9 SSV). 

NZ potom toto slovo začína používať aj na označenie tých, ktorí sú MIMO CIRKVI a 
teda nepriateľskí voči Bohu (v celej šírke tohto významu od neznalosti cez 
ľahostajnosť až po otvorené nepriateľstvo), ale hlavne NEŽIJÚ PODĽA BOHA, ale 
„podľa sveta“. 

Zásadným znakom kresťanov je to, že sa rozhodli žiť nie podľa sveta, ale podľa 
Boha. Jedno s druhým je nezlučiteľné ako svetlo s tmou. Tma sebectva a pýchy vždy 
odmieta a popiera lásku; láska naopak ničí aj pýchu, aj sebectvo. Spolu ale byť 
nikdy a nikde nedokážu: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je 
nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa 
nepriateľom Boha.“ (Jak 4,4 SSV). 

Láska k svetu, po „tom, čo je vo svete“ – po jeho rozkošiach, bohatstve, sláve, moci, 
postavení, ale aj pohodlí, vyhýbanie sa námahe a utrpeniu Lásky, nakoniec vedie  
k zanechaniu  Krista i Cirkvi, porov.: „Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a 
odišiel  do Solúna“ (2Tim 4,10 SSV). 

1Jn 2,12-17 



Zásadná rada 
15 Nemilujte svet, ani to, 
čo je vo svete. Ak niekto 
miluje svet, nie je v 
ňom Otcova láska. 16 
Veď nič z toho, čo je vo 
svete, ani žiadostivosť 
tela, ani žiadostivosť 
očí, ani honosenie sa 
bohatstvom, nie je z 
Otca, ale zo sveta. 17 A 
svet sa pominie, aj jeho 
žiadostivosť. Kto však 
plní Božiu vôľu, ostáva 
naveky. 

nasledujúce verše sú potom vysvetlením 15. verša: 

 ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska – svet funguje na báze sebectva a 
pýchy. Je poznačený všetkými hlavnými hriechmi, ktoré považuje za čnosti: 
Lakomstvo nazýva „dravosťou a podnikavosťou“, pýchu za „asertivitu a zdravé 
sebavedomie“, smilstvo a obžerstvo za „život naplno“ a pod. Milovať svet znamená 
súhlasiť s tým, stotožniť sa s tým, milovať tento spôsob života a konania. 

Otcova láska je láska, ktorá zabúda na seba a daruje sa milovanému. Láska k svetu 
je ale jej opakom, pretože je láskou k sebe a túžbou po veciach sveta pre seba – a 
tým znemožňuje milovať tak, ako Boh: „Boha nemožno milovať bez lásky k blížnemu 
a blížnych nemožno milovať bez ľahostajnosti k sebe.“ (sv. Augustín) 

 žiadostivosť – žiadostivosť, gr. epithymia: silná túžba po niečom, v NZ používané 
aj na označenie túžby po niečom, čo je zlé.  

 tela – gr. sarkos: telo v zmysle jeho telesnosti, v doslovnom zmysle „mäso“. Ide 
teda o vyslovene telesné túžby, ako je túžba po sexe, po jedle, porov. hlavné 
hriechy smilstva a obžerstva a pod.  

 očí – najskôr túžba po veciach sveta, po jeho bohatstve, honosnosti,… porov. 
hlavný hriech lakomstva, závisti a pod. 

 honosenie sa bohatstvom – gr. alazoneia tú biu. Alazoneia značí prázdne, 
vystatovačné reči, vystavovanie na odiv svojho životného štýlu a života. Bios značí 
životný štýl, spôsob, akým človek bežne žije, vrátane svojho majetku, postavenia,…  
Porov. hlavný hriech pýchy. Niektoré preklady prekladajú toto spojenie termínom 
„pýcha života“.  

 nie je z Otca – Bohu je podobný štýl života, myslenia a túženia úplne cudzí. 

 ale zo sveta – Naopak, svetu je podobné myslenie a konanie úplne vlastné a 
nevidí v ňom nič zlé a naplno si ho užíva. 

1Jn 2,12-17 



Zásadná rada 
15 Nemilujte svet, ani to, 
čo je vo svete. Ak niekto 
miluje svet, nie je v 
ňom Otcova láska. 16 
Veď nič z toho, čo je vo 
svete, ani žiadostivosť 
tela, ani žiadostivosť 
očí, ani honosenie sa 
bohatstvom, nie je z 
Otca, ale zo sveta. 17 A 
svet sa pominie, aj jeho 
žiadostivosť. Kto však 
plní Božiu vôľu, ostáva 
naveky. 

 svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť – gr. paragó – zviesť z cesty, zmeniť smer, 
prejsť a pokračovať ďalej, minúť niečo.  

Svet je v tomto smere „pomíjajúci“ hneď z dvoch dôvodov: 

1. Nič, čo ponúka, neostáva natrvalo, časom to zanikne: aj krása, aj rozkoš, aj 
bohatstvo,… 

2. Zvádza z cesty k Bohu tým, že upriamuje lásku človeka na „nižšie dobrá“ 
(Akvinský), ktoré ale smäd človeka po Bohu nemôžu naplniť. 

VÝSLEDKOM JE PEKLO – stav znova a znova sa vkrádajúcej nudy, únavy, 
znechutenia, ktoré postupne prechádzajú až do únavy takýmto ‚životom‘, ktorý 
životom vlastne ani nie je – a následne do zúfalstva. Presne toto je Peklo. Stav 
nekončiacej nudy a zúfalstva, hladu, ktorý nedokážeme zahnať a smädu, ktorý 
nedokážeme uhasiť. 

 kto plní Božiu vôľu – gr. poieo – konať niečo, vytvárať niečo. Vôľa, gr. telma (slovo 
objavujúce sa výlučne v Biblii), odvodené od slova telo: želať si niečo, túžiť po 
niečom. Termín Božia vôľa tak neoznačuje prvotne nejaké Božie rozhodnutia a 
príkazy, ale samotnú túžbu, ktorá v Bohu je.  

Plniť Božiu vôľu, Božie túžby, môžeme zase chápať v dvoch prepojených rovinách: 

1. Konať to, k čomu nás volá Boh a  po čom v súvislosti s nami túži a tým je spása, 
zbožštenie,… 

2. … ktoré v sebe zahŕňa, že zmýšľame ako Boh, ako Kristus – a teda aj sami túžime 
po tom, po čom túži Boh a teda aj konáme to, po čom Boh a my s Ním túžime. 

 ostáva naveky – gr. menó – v časovom zmysle niečo, čo sa nepominie, ale 
zotrváva. V tom je Nebo: naplnenie, ktoré je úplné, trvalé a nikdy nepominie:  
„Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto  
verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (Jn 6,35 SSV). 

1Jn 2,12-17 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

12 Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy.  13 
Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. 
Mládenci, vám píšem: Premohli ste Zlého. 14 Napísal som vám, 
deti: Poznali ste Otca. Napísal som vám, otcovia: Poznali ste 
toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci: Ste 
silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého. 15 
Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie 
je v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete, ani 
žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa 
bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa pominie, aj 
jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• Boh a svet sú nezlučiteľní, svet považuje za čnosti a dobrá veci, ktoré sú 
pred Bohom zlom a hriechom. A, naopak, to, čo Boh považuje za dobré a 
správne, je pre svet bláznovstvom, zavrhnutiahodným šialenstvom. Oba 
postoje – Boží aj svetský – sú úplne opačné. 

• Prvým krokom je prestať milovať svet. Nielen niečo obetovať, niečoho sa 
zrieknuť. PRESTAŤ MILOVAŤ, prestať po tom túžiť, úplne a definitívne! 

KRESŤANSTVO sa nedá „zladiť“ s našim starým životom. Nedá sa žiť popri 
ňom, ani v rámci neho – bár by sme aj svoj starý život v niečom poopravili. 

 Nedá sa zladiť ani so svetom, v ktorom žijeme. Ak chceme žiť podľa 
meradiel sveta ako „normálni ľudia“ a žiť „normálny život“ a tak na tej 
„bežnej úrovni“ sveta a túžime po veciach tohto sveta – potom sme odpadli 
od Boha i od jeho Kráľovstva, od Cirkvi. 

• Nemilovanie sveta je spoločne s vierou Bohu základom našej sily a 
víťazstva. Tak, ako to vidíme na Kristovi na púšti, kde sa Satan u Neho 
nemal do čoho zadrapiť, pretože Kristus netúžil po ničom, čo mu satan 
mohol ponúknuť, túžil len po jedinom: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, 
ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo.“ (Jn 4,34 SSV). 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
ALEBO KRÁTKO A STRUČNE: 

• SVET JE TMOU V SAMEJ SVOJEJ PODSTATE, porov. napr.: „Kapitalizmus o 
sebe hovorí pravdu a vystavuje sa zrkadlu kritiky. Jeho obhajcovia uznávajú, 
že je založený na sebectve a že za kapitalizmu sa darí aj závisti. Na sebectve 
je však založený každý ĽUDSKÝ a nie anjelský systém. A kapitalizmus, na 
rozdiel od socializmu, ktorý pokrytecky tvrdí, že nie je založený na sebectve, 
využíva dokonca aj sebectvo pre blahobyt čím viacerých.“ (blog.sme.sk). O 
rôznych socializmoch a pod. ani nehovoriac. Bez ohľadu na objektívne 
dobré ovocie, ktoré popri tom prináša, nič sa nemení na tom, že v samej 
jeho podstate – a podstate sveta ako takého – je sebectvo, závisť, pýcha a 
pod. 

• PRE KRESŤANA PRETO NEEXISTUJE INÁ MOŽNOSŤ, než sa postaviť na 
Božiu stranu a to znamená úplne a výhradne PROTI SVETU – nie formou 
revolúcie, či formou „oddnes nepracujem“ a pod. Ale úplnou premenou 
myslenia, keď sa rozhodne tomuto modelu myslenia a života ÚPLNE 
ZOMRIEŤ a učiť sa od Boha BYŤ LÁSKOU, ako je Boh láskou, úplne, bez 
kompromisov, bezo zbytku… Bez tohto kresťanstvo možné nie je!!! 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
ALEBO KRÁTKO A STRUČNE: 

• SVET JE TMOU V SAMEJ SVOJEJ PODSTATE, porov. napr.: „Kapitalizmus o 
sebe hovorí pravdu a vystavuje sa zrkadlu kritiky. Jeho obhajcovia uznávajú, 
že je založený na sebectve a že za kapitalizmu sa darí aj závisti. Na sebectve 
je však založený každý ĽUDSKÝ a nie anjelský systém. A kapitalizmus, na 
rozdiel od socializmu, ktorý pokrytecky tvrdí, že nie je založený na sebectve, 
využíva dokonca aj sebectvo pre blahobyt čím viacerých.“ (blog.sme.sk). O 
rôznych socializmoch a pod. ani nehovoriac. Bez ohľadu na objektívne 
dobré ovocie, ktoré popri tom prináša, nič sa nemení na tom, že v samej 
jeho podstate – a podstate sveta ako takého – je sebectvo, závisť, pýcha a 
pod. 

• PRE KRESŤANA PRETO NEEXISTUJE INÁ MOŽNOSŤ, než sa postaviť na 
Božiu stranu a to znamená úplne a výhradne PROTI SVETU – nie formou 
revolúcie, či formou „oddnes nepracujem“ a pod. Ale úplnou premenou 
myslenia, keď sa rozhodne tomuto modelu myslenia a života ÚPLNE 
ZOMRIEŤ a učiť sa od Boha BYŤ LÁSKOU, ako je Boh láskou, úplne, bez 
kompromisov, bezo zbytku… Bez tohto kresťanstvo možné nie je!!! 

To, čo niektorí kresťania nazývajú „slabosťou a krehkosťou“ – a ňou 
ospravedlňujú svoj vlažný postoj k Evanjeliu a pod. – nie je vo svojej 
podstate nič iné, než neochota prestať milovať svet. 

Naopak, stále ho milujú, stále po ňom túžia, o ňom vo dne, v noci uvažujú 
(a preto sa občas „zabudnú pomodliť“, alebo sa „modlia roztržite“, lebo 
stále majú na mysli svet, ktorý tak milujú a na ktorom im tak strašne záleží) 
a svoje „kresťanstvo“ sa snažia snažia žiť nejako „popri tom“, v rámci sveta, 
bez ujmy svojej lásky k svetu, bez toho, aby zomreli sebe a zanechali 
životné spôsoby sveta… 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

Ako je to v praxi s našim postoj voči 
„svetu“? 
Naozaj ostro odmietame jeho spôsob myslenia, jeho 
túžby, jeho predstavy o „úspechu“, o tom, čo je 
podstatou „dobrého a statočného života“, odmietame 
jeho „riešenia“ a odpovede na „zmysel života“ a to, čo 
je „ v živote dôležité“ – 

aby sme toto všetko nahradili Božími predstavami, 
Božími túžbami – a podľa nich aj radikálne žili, konali, 
milovali ich, túžili po nich a nasledovali ich?  

AK NIE – čo nám v tom bráni? A ako túto prekážku 
prekonať? 



1Jn 2,18-29 Antikrist 
18 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak 
teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná 
hodina. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli 
by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. 20 Ale vy 
máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. 21 Nenapísal som vám, 
akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nijaká lož nie je z 
pravdy. 22 Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je 
antikrist, kto popiera Otca i Syna. 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto 
vyznáva Syna, má aj Otca. 24 Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od 
začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v 
Synovi aj v Otcovi. 25 A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. 26 
Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27 A pomazanie, ktoré ste 
od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale 
ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda 
ako vás poučilo, ostávate v ňom. 28 A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, 
aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním 
zahanbení. 29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná 
spravodlivo, z neho sa narodil. 
 



Posledná hodina 
18 Deti moje, je posledná 
hodina. A ako ste počuli, že 
príde antikrist, tak teraz 
vystúpilo mnoho 
antikristov. Z toho 
poznávame, že je tu 
posledná hodina. 19 
Spomedzi nás vyšli, ale 
neboli z nás. Lebo keby boli 
z nás, boli by zostali s nami. 
No malo sa ukázať, že tí 
všetci nie sú z nás. 20 Ale vy 
máte pomazanie od 
Svätého a viete to všetci. 21 
Nenapísal som vám, akoby 
ste nepoznali pravdu, ale že 
ju poznáte a preto, že 
nijaká lož nie je z pravdy. 22 
Kto je luhár, ak nie ten, kto 
popiera, že Ježiš je Kristus!? 
To je antikrist, kto popiera 
Otca i Syna. 23 Kto popiera 
Syna, nemá ani Otca. Kto 
vyznáva Syna, má aj Otca. 

 posledná – gr. eschatos: posledná časť nejakej postupnosti.  

 hodina – gr. hóra – doslovne hodina, ale používané aj na označenie definitívneho 
času na uskutočnenie niečoho, porov.: „Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú 
do rúk hriešnikov“ (Mt 26,45 SSV). 

Dohromady teda Ján hovorí o poslednej etape dejín spásy: nastalo posledné 
obdobie, „hodina“, v ktorej Boh zavŕšil svoje dielo a naplno zjavil svoje zámery a 
nás pozval k vstupu do Kráľovstva, porov.: „Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás 
nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, 13 ale deň čo deň sa vzájomne 
povzbudzujte, kým trvá to "dnes", aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.“ 
(Hebr 3,12-13 SSV). 

 antikrist – gr. antichristos, „protimesiáš“, odporca Božieho Pomazaného. 

 ako ste počuli – téma odporcu, ktorý bude odporovať Božím zámerom a bojovať 
proti Bohu a Jeho Pomazanému, je prítomná už v Starom Zákone, porov.: „ 25 Bude 
hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť 
časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času. 26 Ale bude 
zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. ... Videl som v 
nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k 
Starcovi dní, priviedli ho pred neho. 14 A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, 
takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá 
nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie.“ (Dan 7:25-26; 13n SSV).  

Ján sa teda zrejme odvolávba na tieto proroctvá, kresťanom aj z pohanstva už 
zrejme známe. 

 vystúpilo mnoho antikristov – Ján len podotýka, že toto proroctvo sa ohľadom 
Krista nevzťahuje (eln) a jednu osobu niekedy na konci dejín, ale skôr opisuje  
niečo, čo sa bude diať počas celej doby onej „poslednej hodiny“. 

1Jn 2,18-29 



Kto je antikrist? 
18 Deti moje, je posledná 
hodina. A ako ste počuli, že 
príde antikrist, tak teraz 
vystúpilo mnoho 
antikristov. Z toho 
poznávame, že je tu 
posledná hodina. 19 
Spomedzi nás vyšli, ale 
neboli z nás. Lebo keby boli 
z nás, boli by zostali s nami. 
No malo sa ukázať, že tí 
všetci nie sú z nás. 20 Ale vy 
máte pomazanie od 
Svätého a viete to všetci. 21 
Nenapísal som vám, akoby 
ste nepoznali pravdu, ale že 
ju poznáte a preto, že 
nijaká lož nie je z pravdy. 22 
Kto je luhár, ak nie ten, kto 
popiera, že Ježiš je Kristus!? 
To je antikrist, kto popiera 
Otca i Syna. 23 Kto popiera 
Syna, nemá ani Otca. Kto 
vyznáva Syna, má aj Otca. 

 Spomedzi nás vyšli – Ján upresňuje, že antikristom nie je ani tak nejaký človek 
mimo Cirkvi, nekresťan – napríklad Rím a jeho cisári, prenasledujúci kresťanov. 
Naopak, hovorí, že tým skutočným, záludným antikristom sú ľudia, ktorí síce boli 
kresťanmi, ale nakoniec „nezostali s nami“ – čiže v Cirkvi a na skale učenia 
apoštolov. 

Ich charakteristickým znakom je, že: 

 ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus! – čiže popiera Ježiša ako Mesiáša, Pánovho 
Pomazaného z proroctiev. Okrem toho vo svojom 2. liste na túto tému ešte napísal: 
„Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. 
To je zvodca a antikrist.“ (2Jn 1,7 SSV).  

Tu sa dostávame k situácii ranej Cirkvi: 

• NA JEDNEJ STRANE ŽIDOVSTVO, ktoré popiera, že Ježiš, ten skutočný, telesný, 
ktorý bol ukrižovaný a pochovaný, je skutočným Mesiášom.  

• NA DRUHEJ STRANE POHANSKÁ FILOZOFIA a POHANSKÉ MYSTÉRIÁ, ktorých 
prívrženci sa ako kresťania snažia prispôsobiť kresťanstvo svojim pôvodným 
filozofickým, či náboženským predstavám a začínajú jeho zvesť pretvárať podľa 
svojich predstáv a  ideí. o tom bol hlavne prúd GNOSTICIZMU a MANICHEIZMUS. 

1Jn 2,18-29 

GNOSTICIZMUS: zažil svoj najväčší rozmach v 1. – 3. storočí nášho letopočtu. Je 
charakteristický odmietaním hmotného sveta a vierou v božskú časticu v 
človeku. 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. 

MANICHEIZMUS: učenie iránskeho proroka Máního, ktorý spojil radikálny 
dualizmus zoroastrizmu s kresťansko-gnostickou ideou spasenia, tu chápanou 
ako „vykúpenie z telesnosti“. 



Na ilustráciu… 1Jn 2,18-29 

KRESŤANSTVO A FILOZOFIA 

• Mnohí raní kresťania boli pôvodne filozofmi. 

Filozofia bola pre nich nástrojom, ako lepšie pochopiť a 
porozumieť kresťanstvu, ktoré vnímali ako nadradené filozofii. 

Mnohí pokladali antických filozofov – hlavne Platóna, Sokrata, 
Aristotela,… – za akýchsi „Mojžišov pohanov“, ktorí tak, podobne 
ako Mojžiš a proroci v Izraeli, pripravovali pohanov na prijatie 
Evanjelia. 

• Objavili sa ale aj opačné trendy, ktoré sa, naopak, snažili 
kresťanstvo začleniť do existujúcich systémov filozofických (napr. 
neoplatonizmus,…), či pohanských náboženských mystérií 
(zmienený gnosticizmus, manicheizmus,…). 

V nich sa deformovala a vyprázdňovala zvesť  Evanjelia –  a práve 
túto druhú skupinu ľudí Ján nazýva „antikristami“. 



Na ilustráciu… 1Jn 2,18-29 

KRESŤANSTVO A FILOZOFIA 

• Mnohí raní kresťania boli pôvodne filozofmi. 

Filozofia bola pre nich nástrojom, ako lepšie pochopiť a 
porozumieť kresťanstvu, ktoré vnímali ako nadradené filozofii. 

Mnohí pokladali antických filozofov – hlavne Platóna, Sokrata, 
Aristotela,… – za akýchsi „Mojžišov pohanov“, ktorí tak, podobne 
ako Mojžiš a proroci v Izraeli, pripravovali pohanov na prijatie 
Evanjelia. 

• Objavili sa ale aj opačné trendy, ktoré sa, naopak, snažili 
kresťanstvo začleniť do existujúcich systémov filozofických (napr. 
neoplatonizmus,…), či pohanských náboženských mystérií 
(zmienený gnosticizmus, manicheizmus,…). 

V nich sa deformovala a vyprázdňovala zvesť  Evanjelia –  a práve 
túto druhú skupinu ľudí Ján nazýva „antikristami“. 

Konkrétne stotožňovanie HMOTY so ZLOM či už u filozofov (Platón), alebo u 
gnostikov a neskôr manichejcov – a odmietanie vecí ako jedlo, pitie, práca, 
sex ako úplne a za každých okolností zlých preto, lebo sa týkajú hmoty – 
bolo podstatou týchto systémov, porov.: „zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, 
ktoré Boh stvoril“ (1Tim 4,3 SSV). 

Odtiaľ potom aj názory, že Ježiš nemohol na zemi žiť v skutočnom hmotnom 
tele, veď hmota je zlá (= je TMOU, lebo je hmotná) v opozícii voči 
nehmotnému duchu (= SVETLO preto, že je nehmotný).  

Výsledkom bol napríklad doketizmus, ktorý vyznával, že Ježiš sa zjavil v iba 
zdanlivom, nie skutočnom tele. Vlastne sa človekom vôbec nestal, len sa v 
tomto zdanlivom tele zjavil a urobil viditeľným. Potom tesne pred 
ukrižovaním svet opustil – a na kríži nemisto Neho zomrel chudák Šimon z 
Cyrény… 



… nemá ani Otca 
18 Deti moje, je posledná 
hodina. A ako ste počuli, že 
príde antikrist, tak teraz 
vystúpilo mnoho 
antikristov. Z toho 
poznávame, že je tu 
posledná hodina. 19 
Spomedzi nás vyšli, ale 
neboli z nás. Lebo keby boli 
z nás, boli by zostali s nami. 
No malo sa ukázať, že tí 
všetci nie sú z nás. 20 Ale vy 
máte pomazanie od 
Svätého a viete to všetci. 21 
Nenapísal som vám, akoby 
ste nepoznali pravdu, ale že 
ju poznáte a preto, že 
nijaká lož nie je z pravdy. 22 
Kto je luhár, ak nie ten, kto 
popiera, že Ježiš je Kristus!? 
To je antikrist, kto popiera 
Otca i Syna. 23 Kto popiera 
Syna, nemá ani Otca. Kto 
vyznáva Syna, má aj Otca. 

 nemá ani Otca – a to hneď z niekoľkých dôvodov: 

CIRKEV – je Kristovým Telom, stvoreným z Eucharistie, ktorá je Kristovým Telom a 
ktorá nás spája do jedného Tela, Kristovho, v ktorom SME Kristom: „Keďže je jeden 
chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“ 
(1Kor 10,17 SSV). V Kristovi sme tak potom aj sami deťmi Boha – a Boh je potom 
náš opravdivý Otec: „Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo 
boli blízko; 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda 
už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny.“ 
(Ef 2,17-19 SSV) a „Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, 
Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.“ (Kol 3,11 SSV). 

• AK KRISTUS NIE JE MESIÁŠ – potom nám nemôže otvoriť prístup k Bohu ako k 
Otcovi. Boh bude stále náš Stvoriteľ, Pán,… ale nie Otec! A naše zbožštenie ako 
synov a dcér Boha v Kristovi, sa tak nemôže uskutočniť. 

• AK KRISTUS NEPRIŠIEL V TELE – potom ani Eucharistia nemôže byť Jeho Telom, 
ktoré nemal. Ale bez Eucharistie neexistuje Cirkev, neexistuje Kristovo Telo, do 
ktorého by sme ňou mohli byť vtelení – a zase ostávame mimo Boha, mimo 
synovstva… 

AKO HOVORÍ SÁM JEŽIŠ: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo 
mňa.“ (Joh 14:6 SSV).  

Nakoniec prekrútením Evanjelia v gnosticizme a manicheizme sa ničí aj sama 
podstata cesty spasenia sa: NAMIESTO zanechania pýchy, sebectva a teda hriechu 
NASTUPUJE asketické zanechávanie dobrých hmotných vecí (jedlo, pitie, sex, 
majetok,…) – len preto, že sú hmotné a bez toho, aby sa zanechalo samotné zlo 
hriechu, spočívajúce v pýche a sebectve! 

1Jn 2,18-29 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Pomazanie, ktoré máte… 
18 Deti moje, je posledná 
hodina. A ako ste počuli, že 
príde antikrist, tak teraz 
vystúpilo mnoho 
antikristov. Z toho 
poznávame, že je tu 
posledná hodina. 19 
Spomedzi nás vyšli, ale 
neboli z nás. Lebo keby boli 
z nás, boli by zostali s nami. 
No malo sa ukázať, že tí 
všetci nie sú z nás. 20 Ale vy 
máte pomazanie od 
Svätého a viete to všetci. 21 
Nenapísal som vám, akoby 
ste nepoznali pravdu, ale že 
ju poznáte a preto, že 
nijaká lož nie je z pravdy. 22 
Kto je luhár, ak nie ten, kto 
popiera, že Ježiš je Kristus!? 
To je antikrist, kto popiera 
Otca i Syna. 23 Kto popiera 
Syna, nemá ani Otca. Kto 
vyznáva Syna, má aj Otca. 

 deti moje – Ak sa vrátime k rozdeleniu na otcov, mládencov a deti, potom toto 
varovanie pred antikristami adresuje Ján vari najviac tým najmenším vo viere, ešte 
len začiatočníkom, pretože tí sú najzraniteľnejší.  

Prečo? Pretože im ešte do veľkej miery chýba…: 

  … pomazanie od Svätého – čiže dar Ducha Svätého. Nielen charizmy, ale Ducha 
Svätého, ktorý sa stal darom a dal sa tým, ktorí ho skrze Krista prijali. 

Duch Svätý je potom ten, o ktorom Pavol píše: „A nádej nezahanbuje, lebo Božia 
láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ 
(Rim 5,5 SSV), alebo inde: „Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 
Božie deti.“ (Rim 8,16 SSV), alebo ešte inde: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej 
slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa 
prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.“ (Rim 8,26 SSV).  

Kresťanstvo nie je o slepej viere v nejakú doktrínu. 

Kresťanstvo, to je VIERA V BOHA, čiže dôvera Bohu – ktorá nás otvára SKÚSENOSTI 
BOHA prostredníctvom daru Ducha Svätého. Správne žité kresťanstvo, opravdivé 
kresťanstvo, je VŽDY AJ SKÚSENOSŤOU! 

Ak už raz máme skúsenosť Boha, ak sme uverili v Krista, ktorý „prišiel v tele“ – a na 
základe tejto viery sme dospeli k daru Ducha Svätého a ku skúsenosti Boha – tak 
potom nami už naozaj nemôže „zamiesť“ nejaké podobné filozofické, či gnostické 
špekulovanie. 

DNES je to rovnaké: Žiadna propaganda, žiadne splietanie ateistov, či new-ageákov 
a pod. by nikdy neotriaslo takým pátrom Piom, ktorý už videl. Zato „deti“, 
nedospelí vo viere, ktorí ešte neurobili krok viery a obrátenia, tí ešte nemajú 
skúsenosť Boha a preto sa nechajú poľahky oblbnúť svetom… 

1Jn 2,18-29 



… ostaňte v ňom! 
24 Nech zostáva vo vás, čo 
ste počuli od začiatku. Ak 
vo vás zostane to, čo ste 
počuli od začiatku, aj vy 
ostanete v Synovi aj v 
Otcovi. 25 A prisľúbenie, 
ktoré nám dal on, je večný 
život. 26 Toto som vám 
napísal o tých, čo vás 
zvádzajú. 27 A pomazanie, 
ktoré ste od neho dostali, 
ostáva vo vás a 
nepotrebujete, aby vás 
niekto poúčal. Ale ako jeho 
pomazanie vás poúča o 
všetkom - a je pravdivé, nie 
je lžou - teda ako vás 
poučilo, ostávate v ňom. 28 
A teraz, deti moje, 
ostávajte v ňom, aby sme 
mali dôveru, keď sa zjaví, a 
aby sme pri jeho príchode 
neboli ním zahanbení. 29 Ak 
viete, že je spravodlivý, 
vedzte, že každý, kto koná 
spravodlivo, z neho sa 
narodil. 

 pomazanie, ktoré ste od Neho dostali… – Ešte raz Ján zdôrazňuje túto 
skúsenostnú, hmatateľnú stránku života s Bohom (a zďaleka nie naposledy!) 

 nepotrebujete, aby vás niekto poúčal – poúčať, gr. didaskó – dávať niekomu 
pokyny, alebo inštrukcie; učiť niekoho niečomu, čo by mal spoznať a zapamätať si. 

Ján tým nemyslí, že by adresáti listu nepotrebovali žiadne poučenie, inak by im 
tento list ani nepísal…  Ale vysvetľuje, že človek, ktorý má skúsenosť Boha a žije 
nový život z Ducha Svätého, už nepotrebuje inštrukcie a poučenie ohľadom toho, či 
Ježiš Kristus je, alebo nie je Božím Synom, Kristom a Mesiášom.  

Takisto človek, ktorý v sile Ducha zažil silu a realitu Eucharistie – Kristovho Tela – už 
nepotrebuje dumať nad tým, či Kristus naozaj prišiel „v tele“, alebo len zdanlivo. 

 ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode 
neboli ním zahanbení – život v Duchu ale nie je len dôkazom pravdivosti Evanjelia. 

Život v Duchu je podstatným prvkom kresťanstva: „my všetci s odhalenou tvárou 
hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz 
slávnejší obraz“ (2Kor 3,18 SSV). 

Bez toho, aby sme sa nechali Duchom viesť a pretvárať, úplne, bez toho, aby sme 
mu odporovali, nie je možné o žiadnom kresťanstve ani len hovoriť, bez ohľadu na 
všetko ostatné: „Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva 
Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho“ (Rim 8,9 SSV).  

Ak by sme v Duchu nežili a nenechali sa Ním pretvárať – potom by sme dobrovoľne 
opustili Boha i Jeho Cirkev a potom by naša nádej na večný život bola márna a 
falošná, na našu vlastnú hanbu „v onen deň“, kedy by sme boli usvedčení z toho, 
ako sme svojim „kresťanstvom“ len klamali seba i iných… To znamená… 

 … byť zahanbení – gr. aischynó – zneuctení, preniknutí hanbou,… 

1Jn 2,18-29 



Čo ste počuli od počiatku 
24 Nech zostáva vo vás, čo 
ste počuli od začiatku. Ak 
vo vás zostane to, čo ste 
počuli od začiatku, aj vy 
ostanete v Synovi aj v 
Otcovi. 25 A prisľúbenie, 
ktoré nám dal on, je večný 
život. 26 Toto som vám 
napísal o tých, čo vás 
zvádzajú. 27 A pomazanie, 
ktoré ste od neho dostali, 
ostáva vo vás a 
nepotrebujete, aby vás 
niekto poúčal. Ale ako jeho 
pomazanie vás poúča o 
všetkom - a je pravdivé, nie 
je lžou - teda ako vás 
poučilo, ostávate v ňom. 28 
A teraz, deti moje, 
ostávajte v ňom, aby sme 
mali dôveru, keď sa zjaví, a 
aby sme pri jeho príchode 
neboli ním zahanbení. 29 Ak 
viete, že je spravodlivý, 
vedzte, že každý, kto koná 
spravodlivo, z neho sa 
narodil. 

 Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku – Evanjelium, ktoré bolo 
ohlasované aj adresátom listu, nie je teologická špekulácia.  

Teológia je dobrá vec, lebo nám pomáha lepšie pochopiť zvesť Evanujelia. 

Samotné Evanjelium je ale niečo iné: je to KERYGMA, radostná zvesť o Božom 
Kráľovstve, ktorá je založená nielen na slovách, ale aj na svedectve i znameniach od 
Boha: 

• OHLASOVANÉ SLOVO a SVEDECTVO OHLASOVATEĽA: „Robte to, čo ste sa naučili, 
prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami” (Flp 4,9 SSV). 

• POTVRDENÉ PREJAVMI DUCHA: „lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v 
slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti; veď viete, akí sme boli medzi 
vami kvôli vám“ (1Sol 1,5 SSV). 

Evanjelium tak ohlasuje, ale súčasne aj prináša – prostredníctvom Cirkvi a sviatostí 
– opravdivý Nový Život v Duchu Svätom. 

Toho sa treba podľa Jána držať, v tom zotrvávať – a potom nás nezvedie „hocijaký 
vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu“ (Ef 4,14 SSV). 

 Ak viete, že je spravodlivý – gr. dikaios, v hebr. ponímaní synonymum pre 
„dokonalý“. Kresťan je človek, ktorý uznal Boha ako vzor dokonalej spravodlivosti, 
dokonalosti a svätosti, vzor, ktorý je prototypom aj každého dokonalého človeka. 
Odteraz kresťan rozlišuje dobro a zlo nie podľa seba, nie podľa meradiel a mienky 
sveta, ale porovnaním so svätosťou, zmýšľaním, postojmi a konaním Boha. 

 kto koná spravodlivo, z neho sa narodil – Ak sa naozaj otvárame Duchu a 
nechávame sa Duchom premieňať, navonok sa to prejavuje tým, že aj sami 
začíname zmýšľať, žiť a konať ako Boh. To je jedno z poznávacích znamení toho,  
že sme sa „narodili z Boha“, ako vraví Ježiš: „Ak sa niekto nenarodí z vody  
a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3,5 SSV). 

1Jn 2,18-29 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

18 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz 
vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 
Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No 
malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. 20 Ale vy máte pomazanie od Svätého a 
viete to všetci. 21 Nenapísal som vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte 
a preto, že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš 
je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. 23 Kto popiera Syna, nemá ani 
Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 24 Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od 
začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v 
Otcovi. 25 A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. 26 Toto som vám napísal o 
tých, čo vás zvádzajú. 27 A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a 
nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom 
- a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. 28 A teraz, deti 
moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho 
príchode neboli ním zahanbení. 29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto 
koná spravodlivo, z neho sa narodil. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• Je „posledná hodina“, „Teraz je súd nad týmto svetom” (Jn 12,31 SSV). TU a 
TERAZ prebieha aj súd nad nami samými a my sami súdime, čo si vyvolíme 
a čomu bude patriť naša láska: „A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a 
ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé“ (Jn 3,19 SSV). 

• Sme obklopení antikristami a to rovnakých „dvoch druhov“, o akých 
hovoril Ján: 

• Alebo popierajú, že Ježiš je Synom Boha a Mesiášom, Kristom – je len 
nejakým „duchovným učiteľom“, „galilejským rabbim“, z ktorého jeho 
učeníci urobili Boha, ale on o sebe tak nemyslel, ani to nikdy nechcel, 
„jedným z avatarov [vtelení] božstva vedľa Buddhu, Mohameda“ a 
pod. 

• Alebo popierajú, že Ježiš prišiel v tele a obnovujú tak prastarý 
gnosticizmus, kde boh je len „sila“ a  „energia“ a cieľom je cez 
„poznanie“ získané „meditáciou“ a „osvietením“ prejsť na „vyššiu 
úroveň bytia“ a pod. Alebo popierajú s Kristovým telom i Jeho 
samotného a veria (napriek všetkým faktom), že vari možno ani nikdy 
nejestvoval…  



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• Liekom proti podobným zvodom je samotný Kristus, čiže sama skúsenosť 
života s Bohom, skúsenosť Živého Krista, ktorá nám je daná v Duchu 
Svätom. Kto ostáva v Kristovi, označený pomazaním Jeho Ducha (čiže 
naplnený Duchom Svätým, nielen jeho darmi a charizmami,…) je spravidla 
odolný voči podobným mýtom a špekuláciám, pretože už na vlastnej koži 
zažil, že Ježiš JE Mesiáš i Pán, porov.: „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.“ (1Jn 1,1-2 SSV). 

• Tento život v Duchu, ktorý nás premieňa a pretvára, je súčasne aj 
podstatou kresťanského života tu na zemi. Byť spasený = byť ako Boh. 
Jediná cesta k tomu je „znova sa narodiť z Ducha“ – čiže najprv úplne 
zomrieť svetu a svojmu svetskému ja v zmysle svetského zmýšľania a túžby 
vlastniť veci a pozlátka tohto sveta; potom sa „znova narodiť“ odznova tak 
v sile ducha vybudovať svoje nové JA, stvorené už podľa Boha. 

Ak toto nežijeme, potom sa nedá o kresťanstve hovoriť a znova iba 
klameme samých seba… 



1Jn 3,1-8 Kto má túto nádej… 

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími 
deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal 
jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, 
čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu 
podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. 3 Každý, kto 
má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. 4 
Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je 
bezprávie. 5 A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom 
hriechu niet. 6 Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho 
nevidel, ani nepoznal. 7 Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto 
koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. 8 Kto 
pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A 
Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. 9 Kto sa 
narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho 
semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 



Ešte raz: O čo ide? 
Pozrite, akú veľkú lásku 
nám daroval Otec: voláme 
sa Božími deťmi a nimi aj 
sme. Preto nás svet 
nepozná, že nepoznal jeho. 
 2 Milovaní, teraz sme 
Božími deťmi, a ešte sa 
neukázalo, čím budeme. 
Vieme však, že keď sa on 
zjaví, budeme mu podobní, 
lebo ho budeme vidieť 
takého, aký je. 

 Teraz sme Božími deťmi – už teraz, pretože sme boli Bohom prijatí a sme 
privtelení ku Kristovi v Tele, ktorým je Cirkev. Už sme. Už je tu istota Božieho 
prijatia, istota, že nie Boh je ten, ktorý by nás zavrhol. Zatratenie nie je akt, v 
ktorom Boh zavrhuje človeka, „Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné.“ 
(Rim 11,29 SSV). Zatratenie je akt, v ktorom človek zavrhuje Boha. nie Boh 
človeka… 

 ešte sa neukázalo, čím budeme – pretože ešte sme na ceste, nie v oslávení, ešte 
„vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba 
čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný“ (1Kor 13,12 SSV). 

 budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je – Znova tu zaznieva 
jedna z nosných Jánových tém: 

• Boh je číre Svetlo. 

• Kým sme Tmou, kým v nás je čo len zbytok Tmy, nemôžeme vidieť Boha ako číre 
Svetlo, takého, aký je, pretože by nás zničil, spôsobil by nám bolesť a utrpenie. 

• Musíme Mu najprv byť podobní – byť Svetlom ako je On Svetlom! – aby sme Ho 
mohli vidieť v Jeho Sláve a namiesto zničenia a bolesti zažívali rozkoš a radosť zo 
Večného Svetla, ktorým Boh je. 

1Jn 3,1-8 



Každý, kto má túto nádej… 
3 Každý, kto má túto nádej 
v neho, usiluje sa byť čistý, 
ako je on čistý. 4 Každý, kto 
pácha hriech, pácha aj 
bezprávie, lebo hriech je 
bezprávie. 5 A viete, že on 
sa zjavil, aby sňal hriechy, a 
v ňom hriechu niet. 6 Kto 
ostáva v ňom, nehreší; kto 
hreší, ten ho nevidel, ani 
nepoznal. 7 Deti moje, nech 
vás nik nezvedie. Kto koná 
spravodlivo, je spravodlivý, 
ako je on spravodlivý. 8 Kto 
pácha hriech, je z diabla, 
pretože diabol hreší od 
počiatku. A Boží Syn sa 
zjavil preto, aby zmaril 
diablove skutky. 9 Kto sa 
narodil z Boha, nepácha 
hriech, lebo v ňom ostáva 
jeho semeno; a nemôže 
hrešiť, pretože sa narodil z 
Boha. 

 Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý – usiluje sa 
byť čistým, gr. hagnizó – dosl. „očisťuje sa“, pôvodne sa tým označoval obrad 
očisťovania kňazov a levitov v SZ, aby mohli konať bohoslužbu, či vojsť do svätyne 
pred Prítomnosť Boha.  

Boh je hagnos, čistý, svätý, je ČÍRIM SVETLOM – a preto každý, kto má nádej, že Mu 
Boh dopraje hľadieť na Neho v plnosti Jeho Svetla a tešiť sa z Božieho Života, sa 
očisťuje podľa Boha a usiluje sa Mu vo všetkom podobať a nechať sa Duchom úplne 
pretvoriť v Krista, pretože vie, že toto je NEVYHNUTNÁ PODMIENKA toho, aby sa 
táto nádej premenila na realitu a on mohol vidieť Boha „takého, aký je“. 

 hriech je bezprávie – gr. anomia, nezákonnosť. Hriech je opakom SVETLA, je 
TMOU, pretože odporuje „zákonu Ducha“ (porov. Rim 8,2), ktorým je Boh sám ako 
norma dobra a zla. Všetko, čo nie je z viery, čo nie je z Boha a podľa Boha, je hriech: 
„Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje” 
(Mt 12,30 SSV).  

Ak teda máme nádej v Kristovi, nemôžeme už ďalej zotrvávať v hriechu, pretože ak 
zotrvávame v hriechu, tak bár aj Bohom odpustený, stále je bezprávím, stále nás 
púta k tme – a teda napriek Božiemu odpusteniu a vykúpeniu nám objektívne 
znemožní vidieť Boha a odsúdi nás zotrvať v tieni a temnote Pekla… 

 on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet – Kristus prišiel nielen hriechy 
odpustiť (ako si to občas predstavujú bratia protestanti), to by samo osebe nemalo 
žiaden reálny dopad na našu spásu. Odpustenie je len brána k sňatiu hriechov, gr. 
airó – zodvihnúť niečo zo zeme, niesť niečo, odniesť niečo, čo bolo predtým 
položené.  To je podstata a pointa celého procesu spásy človeka: prostredníctvom 
úplného znovuzrodenia mu nielen odpustiť hriech, ale úplne z neho hriech 
odstrániť a urobiť z neho „nové stvorenie“: „Kto je teda v Kristovi, je novým 
stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2Kor 5,17 SSV).  

1Jn 3,1-8 



Znaky nádeje 
3 Každý, kto má túto nádej 
v neho, usiluje sa byť čistý, 
ako je on čistý. 4 Každý, kto 
pácha hriech, pácha aj 
bezprávie, lebo hriech je 
bezprávie. 5 A viete, že on 
sa zjavil, aby sňal hriechy, a 
v ňom hriechu niet. 6 Kto 
ostáva v ňom, nehreší; kto 
hreší, ten ho nevidel, ani 
nepoznal. 7 Deti moje, nech 
vás nik nezvedie. Kto koná 
spravodlivo, je spravodlivý, 
ako je on spravodlivý. 8 Kto 
pácha hriech, je z diabla, 
pretože diabol hreší od 
počiatku. A Boží Syn sa 
zjavil preto, aby zmaril 
diablove skutky. 9 Kto sa 
narodil z Boha, nepácha 
hriech, lebo v ňom ostáva 
jeho semeno; a nemôže 
hrešiť, pretože sa narodil z 
Boha. 

 Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal – Nehreší, 
pretože: 

1. Túži po svätosti a nenávidí hriech celým srdcom, ako by ho teda ešte mohol 
chcieť konať? 

2. Ostáva v Kristovi, ktorý ho očisťuje a premieňa a on sa tomu nijako nebráni: 

 narodil z Boha – pokáním, obrátením a prijatím Ducha Svätého. 

 ostáva v ňom Jeho semeno – je ním Božie slovo, porov.: „Semeno je Božie slovo“ 
(Lk 8,11 SSV), „Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z 
neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným“ (1Pt 1,23 SSV), ktoré mu jasne 
ukazuje, čo je dobré a čo zlé, čo je podľa Boha a čo nie – takže ani nedostatok 
poznania mu nemôže zapríčiniť to, že by konal nie podľa Boha.  

 nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha – výsledkom je v podstate nemožnosť 
konať vedomý a dobrovoľný hriech, pretože: 

• POZNÁ, čo je dobré a správne;  

• UVERIL Bohu a preto celým srdcom túži žiť a konať ako Boh rovnako, ako 
celým srdcom nenávidí svet v zmysle svetského spôsobu myslenia a konania, 
založeného na nevedomosti, na sebectve, na pýche, na ľahostajnosti, 
vypočítavosti,…  

• JE PLNÝ DUCHA SVÄTÉHO, ktorý ho napĺňa Božím životom, napĺňa ho 
radosťou Božieho synovstva – ako by mohol konať dokonca sám proti sebe, 
proti radosti a plnosti, ktorou ho Duch preniká a napĺňa??? 

1Jn 3,1-8 



Po ovocí ich poznáte… 
3 Každý, kto má túto nádej 
v neho, usiluje sa byť čistý, 
ako je on čistý. 4 Každý, kto 
pácha hriech, pácha aj 
bezprávie, lebo hriech je 
bezprávie. 5 A viete, že on 
sa zjavil, aby sňal hriechy, a 
v ňom hriechu niet. 6 Kto 
ostáva v ňom, nehreší; kto 
hreší, ten ho nevidel, ani 
nepoznal. 7 Deti moje, nech 
vás nik nezvedie. Kto koná 
spravodlivo, je spravodlivý, 
ako je on spravodlivý. 8 Kto 
pácha hriech, je z diabla, 
pretože diabol hreší od 
počiatku. A Boží Syn sa 
zjavil preto, aby zmaril 
diablove skutky. 9 Kto sa 
narodil z Boha, nepácha 
hriech, lebo v ňom ostáva 
jeho semeno; a nemôže 
hrešiť, pretože sa narodil z 
Boha. 

Nie je v tom žiadna „mágia“, len obyčajný „zákon podobnosti“: byť spasený 
vyžaduje byť ako Boh. Byť ako Boh vyžaduje byť ako Boh. Kto je ako Boh, je 
spasený, tak je ako Boh a teda aj žije a koná ako Boh. Kto tak nekoná, nie je 
akom Boh, nie je spasený, nie je obrátený – a teda stále patrí svetu, patrí 
TME, ktorej život a skutky stále koná: 

 Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý – Ak teda žijeme a 
konáme podľa Boha, sme ako Boh. To je dobré znamenie, že „dosahujeme cieľ svojej 
viery - spásu duší“ (porov. 1Pt 1,9 SSV). 

 Kto pácha hriech, je z diabla – Ak konáme hriech a nežijeme ako Boh, potom 
jestvuje len jediný dôvod: že sa nám to tak páči, že nám to vyhovuje, alebo aspoň 
neprekáža. Milujeme svet, milujeme veci tohto sveta – a naša láska k Bohu (ak 
vôbec nejaká je) nie je tak veľká na to, aby sme kvôli nej (nehovoriac o sebe) svet i 
jeho skutky zanechali. Nestojí nám to proste za to a basta! Volili sme a zvolili sme 
si: svet, tmu,… viac ako Boha: „Smrteľný hriech – vážnym prestúpením Božieho 
zákona – ničí v srdci človeka lásku. Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho 
posledným cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť nejakému 
nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 1855). 

 Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky – Sami by sme sa nedokázali 
vzoprieť hriechu, pretože vo svete bez Boha – po čom inom by sme mohli túžiť?  Ak 
Boha niet, potom požiadavky Evanjelia sú bláznovstvom. Ale Boh sa zjavil v 
Kristovi, aby nám dal možnosť žiť novým opravdivým, Božím životom, aby tak 
zmaril skutky Diabla (gr. erga, diela, to na čom Diabol pracoval), vytrhol nás z tmy 
sveta a otvoril nám bránu k opravdivému Životu vo Svetle, ktorým je Boh. 

Dáva nám na to všetko potrebné – takže niet výhovorky pre tých, ktorí stále 
ostávajú v Tme! 

1Jn 3,1-8 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a 
nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. 2 Milovaní, 
teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme 
však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť 
takého, aký je. 3 Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, 
ako je on čistý. 4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo 
hriech je bezprávie. 5 A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom 
hriechu niet. 6 Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, 
ani nepoznal. 7 Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná 
spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, 
je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, 
aby zmaril diablove skutky. 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, 
lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z 
Boha. 



Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 


