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Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 



… – ZOPAKOVANIE – … 
SVET verzus BOH: Prvé je založené na SEBECTVE. Druhé je 
založené na LÁSKE. Dohromady sú nezlučiteľné. Ak chceme žiť 
„podľa sveta“ ako „normálni a obyčajní ľudia“, hoci aj podľa 
sveta dobrí a čestní – musíme zanechať Boha. Ak chceme žiť ako 
Božie deti, musíme zanechať postoje, zmýšľanie a spôsob života 
a konania sveta. Tretia možnosť nejestvuje. 

JE POSLEDNÁ HODINA: čiže posledná etapa Božieho 
dobrodružstva spásy človeka. V nej je všetko vyjavené, odhalené 
– a završuje sa v Cirkvi, Božom kráľovstve. 

DOOKOLA ČÍHAJÚ ANTIKRISTI: ktorí alebo popierajú, že Kristus je 
Boží Syn a Mesiáš (Kristus) – je len „prorok“, „učiteľ“, „osobnosť“ 
a pod., alebo popierajú, že prišiel „v tele“ – a hľadajú 
„duchovnosť“ odtrhnutú od sveta, od tela, od Cirkvi,… 

LIEKOM PROTI TOMU je sám Kristus – skúsenosť života s 
Kristom, Kristovho konania, ktorú, ak Ho nasledujeme a uverili 
sme Mu, máme a ktorá jasne potvrdzuje, „zač je toho loket“  

TENTO ŽIVOT S KRISTOM, ktorý nás pretvára v seba a privteľuje k 
sebe, je súčasne samou podstatou kresťanstva. 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 3,10-16 Poznávacie znamenie 

 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva 
jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10 
Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: 
kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje 
svojho brata. 11 Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od 
začiatku: aby sme jeden druhého milovali. 12 Nie ako Kain; 
on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? 
Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé. 13 
Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. 14 My vieme, že 
sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto 
nemiluje, ostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho 
brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný 
život. 16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás 
svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.  



Poznávacie znamenie 
10 Podľa tohto sa 
dajú rozoznať Božie 
deti od detí 
diablových: kto 
nekoná spravodlivo, 
nie je z Boha; ani ten, 
kto nemiluje svojho 
brata. 11 Lebo toto je 
zvesť, ktorú ste 
počuli od začiatku: 
aby sme jeden 
druhého milovali. 12 
Nie ako Kain; on bol 
zo Zlého a zabil 
svojho brata. A prečo 
ho zabil? Preto, že 
jeho skutky boli zlé a 
bratove spravodlivé. 

 podľa toho sa dajú rozoznať… – Ján definuje dve základné vlastnosti Boha: 

• SVÄTOSŤ (čiže v hebrejčine SPRAVODLIVOSŤ) – dokonalosť v zmysle dokonalého 
dobra: 

• Boh je DOKONALO DOBRÝ v zmysle dokonalosti, nie je na ňom nič 
pokrútené,  nedostatočné, zmrzačené, nedostatočné, je tým najlepším 
možným „exemplárom“ Boha; 

• Boh je DOKONALO DOBRÝ aj v zmysle morálnom: pretože každé zlo je 
prejavom sebectva, tak Boh, ktorý JE láskou, je teda aj dokonalo dobrý. 

• LÁSKA – ktorá je podstatou Boha. 

 Aby sme jeden druhého milovali – pretože láska je základom pre svätosť – ako 
hovorí apoštol Pavol: „Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska“ 
(Rim 13,10 SSV) – tak aj Ján zdôrazňuje v prvom rade lásku, pretože ak milujeme, 
tak sme samozrejme aj dobrí a svätí. Naopak, ak nemilujeme, tak aj naše „dobro“ 
je len povrchné, spočíva vo vonkajších skutkoch (ak vôbec), ale nie vo vnútornom 
postoji srdca (porov.: „ Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro 
bude aj žať. 7 Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo 
veselého darcu Boh miluje“ (2Kor 9,6-7 SSV) a „Kto teda dáva, nech dáva nezištne“ 
(Rim 12,8 SSV)) – a pretože bez lásky nie sme ako Boh, nemôže nás takáto „svätosť“ 
nijako spasiť, ako zase vysvetľuje Pavol: „A keby som rozdal celý svoj majetok ako 
almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, 
nič by mi to neosožilo“ (1Kor 13,3 SSV). 

 Nie ako Kain… – u dobrého človeka spôsobuje zlo iného súcit a ľútosť s túžbou 
pomôcť mu. U zlého človeka, naopak, dobro iného provokuje jeho sebectvo a  
jeho pýchu môže vyvolať nenávisť, hnev,… – a viesť až k tomu najstrašnejšiemu  
(a teda najpyšnejšiemu a najsebeckejšiemu) zlu: vražde. 

1Jn 3,10-16 



Žiť trojičný život… 1Jn 3,10-16 

Obrovský dôraz Jána i Pavla na lásku, ale aj iných – 
spomeňme len výrok sv. Augustína: „ Sv. Písma neprikazujú 
nič okrem lásky“ – môžeme pochopiť zase až vtedy, ak 
ideme k samej podstate Božieho príbehu: 

„Nekonečne dokonalý a sám 
v sebe blažený Boh…“ 

(KKC 1) 

Božia blaženosť  
(= Nebo) pramení z 
toho, čím Boh je: 
trojičným 
spoločenstvom 
dokonalej lásky a 
teda aj dokonalého 
dobra a dokonalej 
svätosti: 

… kde každá osoba: 

• sa nekonečne a do krajnosti daruje a je nekonečne a do 
krajnosti obdarovaná; 

• bezvýhradne a bezpodmienečne prijíma ostatné osoby a je 
rovnako bezvýhradne a bezpodmienečne prijímaná; 

• v dokonalej svätosti a dokonalosti, dokonalom súzvuku, 
harmónii, jednote, porozumení, zdieľaní všetkého! 

 



Žiť trojičný život… 1Jn 3,10-16 

Obrovský dôraz Jána i Pavla na lásku, ale aj iných – 
spomeňme len výrok sv. Augustína: „ Sv. Písma neprikazujú 
nič okrem lásky“ – môžeme pochopiť zase až vtedy, ak 
ideme k samej podstate Božieho príbehu: 

„… stvoril človeka, aby mu 
dal účasť na svojom 
blaženom živote.“ 

(KKC 1) 

Boh sa delí s nami 
so svojim životom – 
a týmto delením sa 
je CIRKEV, miesto 
„trojičného života“ 
človeka a Boha: 

… kde sú tiež tri „osoby“: BOH, JA a BLÍŽNY: 

• Spoločne s Bohom sa úplne celí a v radosti darujeme svojim 
bratom a sestrám, aby sme im v láske a s radosťou slúžili celým 
svojim srdcom, napodobňujúc tak Boha: „kto sa medzi vami 
bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude 
chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn 
človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život 
ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,26-28 SSV) – ale súčasne sme 
rovnako nimi v Kristovi a obdarovaní milovaní! 

• A súčasne s bratmi a sestrami v Cirkvi celým srdcom milujeme 
Boha a úplne celí sa Mu bezvýhradne, bezpodmienečne a s 
radosťou darujeme – porov. „Nik z nás totiž nežije pre seba a nik 
pre seba neumiera;  lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, 
umierame Pánovi“ (Rim 14,7-8 SSV) – pretože rovnako sa celý On 
dáva nám: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32 SSV). 



V konečnom dôsledku…: 1Jn 3,10-16 

Obrovský dôraz Jána i Pavla na lásku, ale aj iných – 
spomeňme len výrok sv. Augustína: „ Sv. Písma neprikazujú 
nič okrem lásky“ – môžeme pochopiť zase až vtedy, ak 
ideme k samej podstate Božieho príbehu: 

„… stvoril človeka, aby mu 
dal účasť na svojom 
blaženom živote.“ 

(KKC 1) 

Boh sa delí s nami 
so svojim životom – 
a týmto delením sa 
je CIRKEV, miesto 
„trojičného života“ 
človeka a Boha: 

… kde sú tiež tri „osoby“: BOH, JA a BLÍŽNY: 

• Spoločne s Bohom sa úplne celí a v radosti darujeme svojim 
bratom a sestrám, aby sme im v láske a s radosťou slúžili celým 
svojim srdcom, napodobňujúc tak Boha: „kto sa medzi vami 
bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude 
chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn 
človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život 
ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,26-28 SSV) – ale súčasne sme 
rovnako nimi v Kristovi a obdarovaní milovaní! 

• A súčasne s bratmi a sestrami v Cirkvi celým srdcom milujeme 
Boha a úplne celí sa Mu bezvýhradne, bezpodmienečne a s 
radosťou darujeme – porov. „Nik z nás totiž nežije pre seba a nik 
pre seba neumiera;  lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, 
umierame Pánovi“ (Rim 14,7-8 SSV) – pretože rovnako sa celý On 
dáva nám: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32 SSV). 

„Láska k Bohu sa prejavuje 
tým, že spoločne s Ním 
milujeme ľudí a túžime po 
jednote lásky s nimi – a teda s 
tými, ktorí po tom túžia tiež 
(= kresťania) tvoríme s 
radosťou spoločenstvo Cirkvi, 
kde si vzájomne slúžime a 
darujeme sa jeden druhému v 
láske. 

„Ak teda nemilujeme bratov a 
sestry v jednote Cirkvi,  
potom je to známka toho, že 
nemilujeme ani Boha – a stále 
ostávame v svojom sebectve 
a pýche, vo svojom hriechu. 

Nie sme teda Božími deťmi, 
ale deťmi Diabla, ktorého 
nasledujeme. „Ak ale nie sme v Cirkvi a 

teda ani v Bohu – potom nie 
sme ani v Nebi (Cirkev = 
miesto trojičného života Boha 
a človeka = Nebo) – a teda 
sme stále stratení, zatratení, 
sme stále v Pekle tohto 
sveta… 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Jasný záver prvý… 
14 My vieme, že sme 
prešli zo smrti do 
života, lebo milujeme 
bratov. Kto nemiluje, 
ostáva v smrti. 15 
Každý, kto nenávidí 
svojho brata, je vrah. 
A viete, že ani jeden 
vrah nemá v sebe 
večný život. 16 Čo je 
láska, poznali sme z 
toho, že on položil za 
nás svoj život. Aj my 
sme povinní dávať 
život za bratov.  

 vieme že sme prešli zo smrti do života… – Ján narába so slovami „smrť“ a „život“ 
podobne ako Ježiš, napr.: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má 
večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Jn 5,24 SSV) – 
jednoducho existuje len jeden Život, hodný tohto mena a tým je ten „večný“, čiže 
Boží, ten, ktorý Boh od večnosti žije a preto je ako jediný večný, bez konca, bez 
začiatku. Ale jeho „kvalita“ nespočíva v onej večnosti, ale práve v onej blaženosti, 
ktorou je vďaka láske a svätosti Boha preniknutý. Všetko ostatné je v porovnaní s 
ním „smrť“ – existencia, prežívanie, ale nie život! 

  lebo milujeme bratov – vzhľadom na to, čo sme si práve povedali, je jasné, 
prečo: 

a) Ján považuje za znak prechodu zo smrti do života práve lásku k bratom; 

b) pričom už samú túto lásku – a tou je Cirkev! – označuje nie za nejakú 
podmienku prechodu do života, niečo, za čo nás raz Pán odmení tým, že nás 
príjme do svojho života, ale označuje ju ako samotný život, Večný Život – pretože 
ním vskutku a naplno aj je! Porov.: „Nie, nemýli sa ten, kto tvrdí dokonca aj toto; 
pretože Cirkev je nebeská a nie je ničím iným ako nebom“ (sv. Ján Zlatoústy). 

 dávať život za bratov… – Aby sme náhodou neostali v omyle, Ján ešte pridáva 
definíciu lásky. Jej podstatou je dať „život“ (gr. psyché, duša, život, osoba,…) – čiže 
samotného seba, celého seba. Tak miluje Boh v kruhu Trojice (porov.:  „A všetko, čo 
je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje” (Jn 17,10 SSV)). Tak miluje Boh aj nás: „… ako 
aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5,25 SSV). Ak chceme žiť život 
Boha, musíme sa rozhodnúť rovnako bezvýhradne milovať Boha a úplne sa Mu 
darovať (porov.: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej 
svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 12,30 SSV)) – a takisto aj 
bratov a sestry v Cirkvi: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom,  
ako som ja miloval vás.“ (Jn 15,12 SSV). 

1Jn 3,10-16 



… a  jasný záver druhý 
14 My vieme, že sme 
prešli zo smrti do 
života, lebo milujeme 
bratov. Kto nemiluje, 
ostáva v smrti. 15 
Každý, kto nenávidí 
svojho brata, je vrah. 
A viete, že ani jeden 
vrah nemá v sebe 
večný život. 16 Čo je 
láska, poznali sme z 
toho, že on položil za 
nás svoj život. Aj my 
sme povinní dávať 
život za bratov.  

 Kto nemiluje, ostáva v smrti – Ak nemilujeme jeden druhého takouto láskou, 
potom netvoríme Cirkev. Potom nežijeme Boží trojičný život. Nemáme jednotu s 
Bohom. Nikam sme „neprešli“. Stále ostávame vo svojom starom sebeckom živote, 
stále ostávame v smrti…  

Kto ale nemiluje? 

 kto nenávidí – gr. miseó: niekoho neznášať, prenasledovať, nenávidieť,… V 
orientálnom temperamente (a teda aj u Hebrejov) však tieto postoje znamenali  aj 
zhruba to, čo by sme v našom „pokojnejšom“ európskom temperamente označili 
ako nezáujem, ľahostajnosť, prehliadanie… (Thayer) Podobne už SZ používa slovo 
„nenávidieť“ dokonca aj v zmysle „menej milovať“, mať k niekomu ľahostajnejší 
vzťah, ako k inému.  

Preto Ján pozná len dva „extrémy“: Alebo „dávam život za brata“, alebo ho 
„nenávidím“, čiže ho nemilujem tak, ako Kristus. 

 vrah – gr. anthropoktonos: anthropos = človek, kteinó = zabiť. Teda 
„človekozabíjač“, vrah.  Pre Jána znova existujú len dve možnosti, dva „extrémy“: 
Alebo milujeme ako Kristus, alebo patríme k „druhej strane“, ktorá tak nemiluje – a 
teda (aj) medzi vrahov, zlodejov, zbojníkov, zločincov,… od ktorých sa síce viac, 
alebo menej líšime mierou svojej „nenávisti“, ale nie samou „nenávisťou“. 
Expresívne slovo vrah, ktorým Ján vyjadruje naliehavosť toho, čo nám chce 
odovzdať: že v podstate akoby bolo jedno, či iného človeka len ignorujeme, alebo 
rovno zabijeme, pretože ani v jednom prípade, ani v druhom prípade v nás nie je 
Božia láska, nie sme v Bohu ani v Cirkvi, a preto… 

 ani jeden vrah nemá v sebe večný život – pretože on spočíva práve v živote 
krajnej lásky k Bohu a k ľuďom s Bohom a s bratmi v Cirkvi, ale „vrahovia“ tento 
život nežijú a preto ho teda v sebe ani nemajú…  

1Jn 3,10-16 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

10 Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: 
kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje 
svojho brata. 11 Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: 
aby sme jeden druhého milovali. 12 Nie ako Kain; on bol zo 
Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho 
skutky boli zlé a bratove spravodlivé. 13 Bratia, nedivte sa, ak 
vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do 
života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 15 
Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden 
vrah nemá v sebe večný život. 16 Čo je láska, poznali sme z 
toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať 
život za bratov.  



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• Na svete sú len dve možnosti a len dva druhy ľudí:  

• alebo MILUJEME ako Kristus, ako Boh – Boha celým srdcom a blížneho 
ako Kristus – a samých seba tak s Kristom darujeme v láske bratom – a 
potom UŽ SME v Nebi (ak to teda robíme naozaj z lásky a nie z 
vypočítavosti, z donútenia, ako obetu,…), už MÁME ŽIVOT, ten Boží 
večný Život, Boží trojičný život.  

• Alebo NEMILUJEME týmto spôsobom – a potom to, čo tvoríme, ešte 
nie je Cirkev. Potom to, čo žijeme, ešte nie je Boží život. A potom 
ostávame za bránami Kráľovstva, za bránami Neba, v tej veľkej skupine 
ľudí, vrátane „vrahov“ a ľudí plných „nenávisti“, od ktorých sa možno 
líšime mierou svojej „nenávisti“ a svojho „vrahovstva“ (ktorým vraždíme 
týchto ľudí možno nie tak úplne a tak zjavne, ako nožom, ale predsa ich 
„zabíjame“ viac, či menej tým, že ich ponechávame napospas vo svojom 
nezáujme, ľahostajnosti, či dokonca odpore), ale nelíšime sa od nich 
samou podstatou svojho postoja a života: že totiž stále do stredu svojho 
života kladieme seba, stále slúžime sebe, uctievame seba a žijeme stále 
život sebectva a pýchy podľa vzoru Diabla, ktorý je tak našim pravým 
„otcom“… 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• Na svete sú len dve možnosti a len dva druhy ľudí:  

• alebo MILUJEME ako Kristus, ako Boh – Boha celým srdcom a blížneho 
ako Kristus – a samých seba tak s Kristom darujeme v láske bratom – a 
potom UŽ SME v Nebi (ak to teda robíme naozaj z lásky a nie z 
vypočítavosti, z donútenia, ako obetu,…), už MÁME ŽIVOT, ten Boží 
večný Život, Boží trojičný život.  

• Alebo NEMILUJEME týmto spôsobom – a potom to, čo tvoríme, ešte 
nie je Cirkev. Potom to, čo žijeme, ešte nie je Boží život. A potom 
ostávame za bránami Kráľovstva, za bránami Neba, v tej veľkej skupine 
ľudí, vrátane „vrahov“ a ľudí plných „nenávisti“, od ktorých sa možno 
líšime mierou svojej „nenávisti“ a svojho „vrahovstva“ (ktorým vraždíme 
týchto ľudí možno nie tak úplne a tak zjavne, ako nožom, ale predsa ich 
„zabíjame“ viac, či menej tým, že ich ponechávame napospas vo svojom 
nezáujme, ľahostajnosti, či dokonca odpore), ale nelíšime sa od nich 
samou podstatou svojho postoja a života: že totiž stále do stredu svojho 
života kladieme seba, stále slúžime sebe, uctievame seba a žijeme stále 
život sebectva a pýchy podľa vzoru Diabla, ktorý je tak našim pravým 
„otcom“… 

NAKOĽKO… 

… už teda sme v Nebi – čiže 
už žijeme trojičný model 
života s bratmi a sestrami v 
Božej rodine Cirkvi? 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 3,17-24 Dôsledky 
17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a 
srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia 
láska? 18 Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale 
skutkom a pravdou. 19 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, 
a upokojíme si pred ním srdce. 20 Lebo keby nám srdce niečo 
vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, 
ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu 22 a 
dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo 
zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. 23 A 
toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna 
Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. 24 
Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A 
že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal. 



1) Zmysel majetku 
17 Ak má niekto 
pozemský majetok a 
vidí brata v núdzi, a 
srdce si pred ním 
zatvorí, ako v ňom 
môže ostávať Božia 
láska? 18 Deti moje, 
nemilujme len 
slovom a jazykom, 
ale skutkom a 
pravdou. 19 Podľa 
toho poznáme, že 
sme z pravdy, a 
upokojíme si pred 
ním srdce. 20 Lebo 
keby nám srdce niečo 
vyčítalo, Boh je väčší 
ako naše srdce a vie 
všetko. 

 ak má niekto pozemský majetok... – je ozvena zásady, ktorú môžeme nájsť už v 
Prísloviach: „Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť” 
(Prísl 3,27 SSV). Kritériom a motívom konania je jedine naša láska a možnosti, ktoré 
máme k dispozícii, čiže:  

 vidí brata – toto pravidlo sa vzťahuje na spoločenstvo Cirkvi, nie je všeobecné. 
Iste, kresťan sa usiluje konať dobro aj „smerom von“, mimo Cirkvi, prioritu má ale 
Cirkev, pretože ona je „ostrovom spásy uprostred sveta“, kým jestvuje Cirkev, 
môžeme svojou službou a láskou do nej priťahovať aj ľudí zvonka, neveriacich. Ale 
ak by nejestvovala Cirkev – kam by sme ich pozývali? Nemali by sme kam! Preto aj 
Pavol stanovuje zásadu: „Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale NAJMÄ 
členom rodiny veriacich“ (Gal 6,10 SSV). 

 núdza – gr. chreia: potreba, núdza; prenesene potom aj povinnosť, zamestnanie, 
práca… V tomto prípade sa jedná o prvý z týchto prípadov. Jedná sa teda o brata, 
ktorý je v núdzi – a tá je rozhodujúcim kritériom: nie to, ako nám je sympatický, už 
vôbec nie, či nám to oplatí, alebo je to pre nás inak výhodné. Jediným kritériom je: 
je tu BRAT, člen našej rodiny (čiže Božej rodiny, Cirkvi, farnosti!) – a je v núdzi, má 
problém! 

 má pozemský majetok – toto je druhé kritérium: je v našich silách pomôcť. 
Pokiaľ je tu brat (sestra) v núdzi a je v našich silách pomôcť mu, potom je 
povinnosťou lásky tak vykonať. 

Toto je nakoniec aj zmysel „pozemského majetku“ (gr. dosl. kosmos bios, 
„pozemský život“ v zmysle každodenného života, ale aj majetku, ktorý je súčasťou 
tohto života v zmysle „živobytia“, z ktorého ten svoj pozemský život žijeme. Ako 
keby v dnešnom zmysle: „Ak ty máš živobytie a zarábaš a Tvoj brat je bez práce 
(príjmu) a v núdzi…“) – porov.: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony,  
aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov“ (Lk 16,9 SSV) – k čomu  
inému by ho aj kresťan už len využíval, ak nie ako nástroj lásky, nie? 

1Jn 3,17-24 



1) Zmysel majetku 
17 Ak má niekto 
pozemský majetok a 
vidí brata v núdzi, a 
srdce si pred ním 
zatvorí, ako v ňom 
môže ostávať Božia 
láska? 18 Deti moje, 
nemilujme len 
slovom a jazykom, 
ale skutkom a 
pravdou. 19 Podľa 
toho poznáme, že 
sme z pravdy, a 
upokojíme si pred 
ním srdce. 20 Lebo 
keby nám srdce niečo 
vyčítalo, Boh je väčší 
ako naše srdce a vie 
všetko. 

 ak má niekto pozemský majetok... – je ozvena zásady, ktorú môžeme nájsť už v 
Prísloviach: „Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť” 
(Prísl 3,27 SSV). Kritériom a motívom konania je jedine naša láska a možnosti, ktoré 
máme k dispozícii, čiže:  

 vidí brata – toto pravidlo sa vzťahuje na spoločenstvo Cirkvi, nie je všeobecné. 
Iste, kresťan sa usiluje konať dobro aj „smerom von“, mimo Cirkvi, prioritu má ale 
Cirkev, pretože ona je „ostrovom spásy uprostred sveta“, kým jestvuje Cirkev, 
môžeme svojou službou a láskou do nej priťahovať aj ľudí zvonka, neveriacich. Ale 
ak by nejestvovala Cirkev – kam by sme ich pozývali? Nemali by sme kam! Preto aj 
Pavol stanovuje zásadu: „Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale NAJMÄ 
členom rodiny veriacich“ (Gal 6,10 SSV). 

 núdza – gr. chreia: potreba, núdza; prenesene potom aj povinnosť, zamestnanie, 
práca… V tomto prípade sa jedná o prvý z týchto prípadov. Jedná sa teda o brata, 
ktorý je v núdzi – a tá je rozhodujúcim kritériom: nie to, ako nám je sympatický, už 
vôbec nie, či nám to oplatí, alebo je to pre nás inak výhodné. Jediným kritériom je: 
je tu BRAT, člen našej rodiny (čiže Božej rodiny, Cirkvi, farnosti!) – a je v núdzi, má 
problém! 

 má pozemský majetok – toto je druhé kritérium: je v našich silách pomôcť. 
Pokiaľ je tu brat (sestra) v núdzi a je v našich silách pomôcť mu, potom je 
povinnosťou lásky tak vykonať. 

Toto je nakoniec aj zmysel „pozemského majetku“ (gr. dosl. kosmos bios, 
„pozemský život“ v zmysle každodenného života, ale aj majetku, ktorý je súčasťou 
tohto života v zmysle „živobytia“, z ktorého ten svoj pozemský život žijeme. Ako 
keby v dnešnom zmysle: „Ak ty máš živobytie a zarábaš a Tvoj brat je bez práce 
(príjmu) a v núdzi…“) – porov.: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony,  
aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov“ (Lk 16,9 SSV) – k čomu  
inému by ho aj kresťan už len využíval, ak nie ako nástroj lásky, nie? 

1Jn 3,17-24 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: 
Zmyslom kresťanstva nie je „kamikadze model“, v ktorom sa vydáme zo 
všetkého v snahe uspokojiť všetky sociálne potreby a núdze všetkých ľudí 
v našom okolí. Nerobil to ani Ježiš, ani apoštoli… 

Kresťanstvo znamená vybudovať RODINU CIRKVI, v ktorej žijú ľudia ako 
jedna rodina podľa zásad EVANJELIA, podľa vzoru Krista – a v ktorej preto 
ani „niet núdznych“ (porov. Sk 4,34), pretože sa všetci navzájom 
pretekajú nielen v užitočnej práci (porov. 2 Sol 3,10), ale aj vo vzájomnej 
službe a pomoci, ak ju niekto potrebuje (Kol 3,14; 1 Kor 16,14). 

CIRKEV JE POTOM OTVORENÁ KAŽDÉMU a každý, kto chce – a je ochotný 
prijať podmienky jej jestvovania, totiž Evanjelium a jeho životný štýl – tak 
môže urobiť a v tomto je podstata kresťanskej služby svetu: vytvára 
Cirkev, ostrov lásky, bezpečia a vzájomnosti uprostred sveta. 

Preto napríklad aj apoštol Peter rozlišuje: „Všetkých si ctite, bratov 
milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte“ (1Pt 2,17 SSV): 

• VŠETKÝCH si ctiť – gr. timaó: vážiť si, rešpektovať niekoho, priznávať mu 
cenu, hodnotu,… 

• BRATOV milovať – gr. agapaó: mať k niekomu hlboký cit, náklonnosť, 
byť k nemu dobročinný, zaujímať sa o jeho dobro, slúžiť mu,… 



1) Zmysel majetku 
17 Ak má niekto 
pozemský majetok a 
vidí brata v núdzi, a 
srdce si pred ním 
zatvorí, ako v ňom 
môže ostávať Božia 
láska? 18 Deti moje, 
nemilujme len 
slovom a jazykom, 
ale skutkom a 
pravdou. 19 Podľa 
toho poznáme, že 
sme z pravdy, a 
upokojíme si pred 
ním srdce. 20 Lebo 
keby nám srdce niečo 
vyčítalo, Boh je väčší 
ako naše srdce a vie 
všetko. 

 srdce si pred ním zatvorí – gr. splanchnon: dosl. vnútornosti, vnútro, lono, 
prenesene potom srdce ako sídlo súcitu a milosrdenstva v hebrejskom chápaní 
tohto pojmu – na rozdiel od Grékov, ktorí so srdcom spájali skôr vášne ako hnev, 
nenávisť, zamilovanosť,… 

Zatvoriť srdce pred bratom je možné len v jednom prípade, o ktorom hovorí Ježiš: 
„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6,21 SSV) – ak teda je majetok 
našim „pokladom“. 

• Pre BOHA (a teda aj Krista) je pokladom človek: „Veď poznáte milosť nášho 
Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy 
jeho chudobou obohatili“ (2Kor 8,9 SSV) a preto „zriekol sa seba samého, vzal si 
prirodzenosť sluhu“ (Flp 2,7 SSV). 

• Ak MY konáme opačne, potom to znamená, že naši bratia a sestry v rodine 
Cirkvi nie sú našim „pokladom“. Naopak, našim pokladom je majetok, doslova 
náš pozemský „bios“, život, ktorý žijeme (a teda nielen „hmotné veci“ ako 
peniaze, ale aj „nehmotná“ súčasť nášho života, ako postavenie, prestíž, 
renomé, sláva, moc, pohodlie,…). Potom to znamená, že naši bratia a sestry v 
Cirkvi sú pre nás skôr hrozbou a nebezpečenstvom, nepríjemnosťou, pred 
ktorou sa uzatvárame a chránime.  

 ako v ňom môže ostáva Božia láska? – Potom v nás ale Boží postoj, ani Božia 
láska nie sú, o tom niet najmenších pochybností! Nie je možné uprednostniť seba 
pred bratom v núdzi a pritom mať v sebe Božiu lásku, ktorá robí presný opak, 
zachraňuje aj za cenu zrieknutia sa všetkého, vrátane vlastného života! 

1Jn 3,17-24 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 

JE TOTO… 
… spôsob, akým využívame a 
akým hľadíme na svoj majetok a 
pozemský život všeobecne: ako na 
nástroj darovania sa a budovania 
rodiny Cirkvi v láske? 



2) Láska je skutkom… 
17 Ak má niekto 
pozemský majetok a 
vidí brata v núdzi, a 
srdce si pred ním 
zatvorí, ako v ňom 
môže ostávať Božia 
láska? 18 Deti moje, 
nemilujme len 
slovom a jazykom, 
ale skutkom a 
pravdou. 19 Podľa 
toho poznáme, že 
sme z pravdy, a 
upokojíme si pred 
ním srdce. 20 Lebo 
keby nám srdce niečo 
vyčítalo, Boh je väčší 
ako naše srdce a vie 
všetko. 

 nemilujte len slovom a jazykom... – Láska nie je nejaký „pocit“, nie sú to nejaké 
„krásne slová“, ani nič podobne sentimentálne, či nekonkrétne. 

• BOH MILUJE NANAJVÝŠ KONKRÉTNE: „On, hoci má božskú prirodzenosť, 
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, 7 ale zriekol sa seba samého, vzal si 
prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol 
pokladaný za človeka. 8 Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na 
kríži.“ (Flp 2,6-8 SSV). Robí tak bez ohľadu na príjemnosť, na pocity a emócie,…: „ 
"Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa 
stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti 
ešte vrúcnejšie modlil, 44 pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi” (Lk 22,42-
44 SSV). Jeho láska nie sú slová, ani pocity, ani nejaké „však im nič zlé nerobím, 
ani neželám“… Božia láska – to sú skutky záchrany, ktoré necúvajú ani pred 
krajnou obetou a utrpením. Nič „poetické“, či „romantické“, ale, ak treba, tak až 
„brutálne surové“, ako je napríklad sama smrť na kríži… 

 ale skutkom... – MILOVAŤ AKO BOH potom znamená konať to isté. Neutápať sa 
nejakých sentimentoch, emóciách, nejakých „pocitoch lásky“, ale efektívne a 
pragmaticky konať v prospech našich bratov a sestier: „Lebo som bol hladný a dali 
ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol 
som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a 
prišli ste ku mne“ (Mt 25,35-36 SSV) – a, rovnako ako Kristus, aj vtedy, keď je to 
ťažké a namáhavé, porov. Pavla: „…vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v 
nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. 24 Od Židov som päť ráz dostal 
štyridsať bez jednej, 25 tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a 
deň som bol na morských hlbinách; 26 často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v 
nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách  
od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách  
na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v námahe a lopote, často v bdení,  
o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote. 28 A okrem toho na mňa deň  
čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi“ (2Kor11,23-28 SSV). 

1Jn 3,17-24 
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 milujte… pravdou – gr. aletheia: tu v zmysle to, čo je skutočné, opravdivé – a kde 
to, čo hovoríme, aj korešponduje s tým, čo navonok dávame najavo. 

Ak teda tvrdíme, že sme kresťania a že nasledujeme Krista a že teda žijeme podľa 
Jeho prikázania lásky – potom sa to musí práve takouto láskou aj prejavovať! 

Ak sa tak neprejavuje – potom klameme samých seba (porov. 1Jn 1,8) aj svet 
naokolo! Sme luhári – čím len potvrdzujeme, že svojimi postojmi, zmýšľaním (a aj 
pokrytectvom!) patríme na stranu Diabla, nie Krista! 

 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy – vo všetkých možných rovinách 
významov: 

• od „je pravdou, čo o sebe tvrdíme“,… 

• … až po Pravdu, ktorou je Kristus („Ja som cesta, pravda…“ (Jn 14,6 SSV)), z 
ktorého sme sa tak narodili, („každý, kto miluje, narodil sa z Boha (1Jn 4,7 SSV)) 
pretože mu sme podobní a hebrejský odtieň pojmu „syn“ v sebe obsahuje práve 
tento motív podobnosti „syna“ a „otca“. 

Podstatné ale je, že Ján uvádza práve tento spôsob života a konania – ako aj to, že 
ho konáme ako lásku a teda s láskou, nie ako nejakú nepríjemnú povinnosť! – ako 
jeden zo znakov, podľa ktorých si môžeme overiť, či to, čo žijeme, je naozaj 
kresťanstvo – presne v zmysle slov Ježiša Krista: „Nové prikázanie vám dávam, aby 
ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 
35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. 
(Jn 13,34-35 SSV). 

1Jn 3,17-24 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 

AKÁ JE… 
… naša láska? Je to skôr niečo 
citové, sentimentálne? Alebo 
konkrétne – aj keď niekedy až 
nepríjemné a „špinavé“ – skutky 
služby a pomoc blížnemu? 



3) V pokoji s Bohom 
17 Ak má niekto 
pozemský majetok a 
vidí brata v núdzi, a 
srdce si pred ním 
zatvorí, ako v ňom 
môže ostávať Božia 
láska? 18 Deti moje, 
nemilujme len 
slovom a jazykom, 
ale skutkom a 
pravdou. 19 Podľa 
toho poznáme, že 
sme z pravdy, a 
upokojíme si pred 
ním srdce. 20 Lebo 
keby nám srdce niečo 
vyčítalo, Boh je väčší 
ako naše srdce a vie 
všetko. 

 upokojíme si srdce... – gr. peithó: schopnosť votrieť sa niekomu do priazne, 
zalíškať sa mu … presvedčiť niekoho, prehovoriť,… Doslova teda „a takto si pred 
ním presvedčíme (utíšime) svoje srdce“ (Nová jeruzalemská Biblia prekladá „a to 
nás ubezpečí (uistí, uspokojí) v Jeho prítomnosti“). 

 srdce niečo vyčítalo – gr. kataginosko: nájsť niekde chybu, vinu, obviniť niekoho. 
Ak by nás srdce z niečoho obviňovalo…  

 Boh je väčší ako naše srdce – inými slovami, Božia láska k nám a Boží súcit s nami 
je väčší, než naša vlastná láska a súcit s nami samými. Nech by aj naše vnútro nás 
obviňovalo a usvedčovalo z čohokoľvek, Boh j väčší, on predsa neprichádza, aby 
nás „odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3,17 SSV) a to „nie pre spravodlivé 
skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva“ (Tit 3,5 SSV). Ak aj my sami 
o sebe pochybujeme, nemusíme zúfať, pretože Boh je vždy väčší, ako náš hriech a 
naše zlyhanie: „Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ 
(Rim 5,20 SSV). 

VÝZNAM: Dôležité je vnímať tento text ako celok! 

Ak sa teda usilujeme zo všetkých síl a úprimne milovať tak, ako miluje Boh nás – 
potom aj keby sa nám to vždy nepodarilo, aj keby sme zlyhávali a chybili znova a 
znova – nemusíme podliehať zúfalstvu, veď predsa Boh vie všetko, vie o našej 
snahe a úsilí a On nás neodsúdi, naopak, prišiel nás zachrániť a pretvoriť podľa 
seba na synov a dcéry Boha, aby nám dal účasť na svojej prirodzenosti (2Pt 1,4) a 
svojom vlastnom živote (porov. 1Jn 5,12).  

ALE ak toto úsilie u nás nie je, ak sa neusilujeme o čo najdokonalejšiu lásku – 
potom nie Boh nás odsúdi, ale my sami sme sa odsúdili a označili za nehodných 
spásy: „ A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo“  
(Jn 3,19 SSV). V takomto stave si nemáme čím uspokojiť svoje srdce pred  
Bohom – leda oným „opovážlivým spoliehaním na milosrdenstvo Boha“,  
čo je jeden z hriechov proti Duchu Svätému, znak zatratenia… 

1Jn 3,17-24 
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ŽIJEME… 
… v takomto pokoji s Bohom – kedy nám 
srdce, napriek všetkému, dosvedčuje, že sa 
úprimne snažíme o čo najdokonalejšiu 
lásku najlepšie, ako dokážeme – v dôvere v 
Boha, ktorý nás miluje, súcití s nami a 
neprišiel, aby nás zahubil, ale zachránil a 
spasil? 



4) Dostaneme všetko! 
21 Milovaní, ak nám 
srdce nič nevyčíta, 
máme dôveru k Bohu 
22 a dostaneme od 
neho všetko, o čo len 
budeme prosiť, lebo 
zachovávame jeho 
prikázania a robíme, čo 
sa jemu páči. 23 A toto 
je jeho prikázanie: aby 
sme verili v meno jeho 
Syna Ježiša Krista a 
milovali jeden 
druhého, ako nám 
prikázal. 24 Kto 
zachováva jeho 
prikázania, ostáva v 
Bohu a Boh v ňom. A 
že v nás ostáva, 
poznáme z Ducha, 
ktorého nám dal. 

 ak nám srdce nič nevyčíta... – čiže ak nám: 

• SVEDOMIE na jednej strane úprimne POTVRDZUJE, že sa usilujeme žiť podľa 
vzoru Boha, v láske a spravodlivosti, najlepšie, ako vieme; 

• A SÚČASNE jeho výčitky a nespokojnosť s chybami, nedostatkami, 
zlyhaniami,… ku ktorým došlo napriek našej snahe (a nie vlažnosťou – porov. 
Zjv 3,16: „že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“ 
(Zjv 3,16 SSV)) môžeme uspokojiť dôverou v lásku Boha, ktorý predsa o všetkom 
tomto vie a predsa ma aj napriek tomu miluje, miluje a neodsudzuje! 

 máme dôveru k Bohu – gr. parrésia: hovoriť smelo, odvážne, až drzo; mať 
odvahu. Skôr sa teda jedná a smelé sebavedomie, smelú sebadôveru, ktorá sa 
zakladá na tom, že „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1Jn 3,1 SSV) – a to ako 
svojim rozhodnutím sa, tak hlavne a v prvom rade Božou láskou a Božím 
vyvolením, pretože On sa stal a je našim OTCOM! 

 dostaneme od Neho všetko… lebo robíme, čo sa Jemu páči – a tu nám Ján 
odhaľuje tajomstvo prosebnej modlitby „v Kristovom Mene“! Zopakuje to ešte raz 
slovami: „A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme 
podľa jeho vôle. 15 A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že 
dostaneme, o čo sme ho žiadali.“ (1Jn 5,14-15 SSV).  

ZMYSEL JE NASLEDOVNÝ:  Boh nie je „automat na spĺňanie modlitieb“, ako si to 
naivne predstavujú mnohí ateisti, ale žiaľ aj mnohí „kresťania“… 

Prosiť „s vierou“ = s vierou Evanjelium = s postojom človeka, ktorý túži len jedno: 
znova sa narodiť ako syn (dcéra) Boha a konať Božie dielo podľa Božej vôle: „Keď 
niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje 
Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh“ (1Pt 4,11 SSV) – a ak v tomto zmysle  
prosí o Božie dary podľa Božej vôle a zámerov (= ako Kristus, „v Jeho Mene“),  
môže si byť istý, že ich od Boha aj naozaj dostane! 

1Jn 3,17-24 
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od Boha aj naozaj dostane! 

1Jn 3,17-24 

„Veľa náboženských mysliteľov a teológov sa snažilo 
vyriešiť paradox, ako je možné prostredníctvom 

modlitby človeka zmeniť nemennú vôľu Boha. Zhodujú 
sa však na tom, že Božiu vôľu, ktorá sa snaží o dobro, 
nie je možné zmeniť, ale zmyslom modlitby je posilniť 
ľudskú vôľu, povzbudiť dušu a tak sa prispôsobiť tejto 

Božej vôli v zmene k lepšiemu.“ 

(wikipedia.sk) 

„Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a 
nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na 

svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že 
priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s 

Bohom?!“ 

(Jak 4,2–4 SSV) 
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NAŠA MODLITBA… 
… – slúži nám na to, aby sme (rozjímaním) 
čoraz lepšie spoznávali Božiu vôľu a 
(meditáciou) sa učili po nej celým srdcom 
túžiť (nielen trpne „prijímať ju“ ) a 
vytrvalo prosiť o ňu? Alebo skôr sa 
snažíme presvedčiť Boha, aby konal podľa 
našej vôle, našich túžob a zámerov? 



5) Definitívny znak 
21 Milovaní, ak nám 
srdce nič nevyčíta, 
máme dôveru k Bohu 
22 a dostaneme od 
neho všetko, o čo len 
budeme prosiť, lebo 
zachovávame jeho 
prikázania a robíme, čo 
sa jemu páči. 23 A toto 
je jeho prikázanie: aby 
sme verili v meno jeho 
Syna Ježiša Krista a 
milovali jeden 
druhého, ako nám 
prikázal. 24 Kto 
zachováva jeho 
prikázania, ostáva v 
Bohu a Boh v ňom. A 
že v nás ostáva, 
poznáme z Ducha, 
ktorého nám dal. 

 A toto je Jeho prikázanie... – Ján znova a znova vytrvalo opakuje a zdôrazňuje, v 
čom je podstata: 

• veriť v Meno Božieho Syna Ježiša Krista – čiže veriť v Neho, dôverovať Jemu, 
pretože v hebrejskom vnímaní je „meno“ v podstate totožné s tým, kto ho nosí. 

Bez takejto dôvery v Ježiša ako Božieho Syna a Krista by bola naša nádej na 
spásu (zbožštenie sa), ako ja naša „smelá odvaha“ voči Bohu ako „Otcovi“ 
smiešna, naivná, bláznivá… 

• milovať jeden druhého – znova motív „trojičného života“, ako sme si to už 
dnes vysvetlili. 

 Kto zachováva Jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v Ňom – Podobne ako v 
Jánovom Evanjeliu: „Ostaňte vo mne a ja vo vás… Ak budete zachovávať moje 
prikázania, ostanete v mojej láske“ (Jn 15,4.10 SSV). V oboch prípadoch je použité gr. 
slovo entolé: príkaz, rozkaz, nariadenie,… – v tomto prípade hlavne ono Kristovo: 
„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). 

ZMYSEL je zase jasný: „Zostať v Kristovi a On v nás“ nie je niečo abstraktné, či 
tajomné. Je to vo svojej podstate jednoduchá vec, ktorú by sme mohli nazvať 
„stotožnením sa“. Ak sa teda stotožňujeme s Kristovou vôľou a milujeme (a 
konáme) tak, ako miluje Kristus – potom sme s Ním zjednotení, potom vskutku On 
je v nás (je akoby našou vôľou, máme Jeho zmýšľanie…) a teda aj my v Ňom. 

 poznáme z Ducha… – práve Dar Ducha Svätého (nielen Jeho darov a chariziem, 
ale samotný Duch Svätý ako Dar) je potom druhým veľmi dôležitým DÔKAZOM 
toho, že naozaj sme v Kristovi, potvrdením „fungovania“ nášho kresťanstva, 
uistením, že nijako neklameme samých seba, pretože sám Duch potvrdzuje a 
odobruje to, čo žijeme a konáme, že to konáme v Kristovi!  

1Jn 3,17-24 
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POTVRDZUJE… 
… skúsenosť Božieho života, ktorý v 
nás rozlieva Duch Svätý, naše 
kresťanstvo ako „funkčné“, vskutku z 
Krista vychádzajúce a v Kristovi 
spočívajúce? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si 
pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? 18 Deti 
moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. 19 
Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním 
srdce. 20 Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše 
srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme 
dôveru k Bohu 22 a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme 
prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu 
páči. 23 A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna 
Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. 24 Kto 
zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás 
ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• ZMYSEL MAJETKU A POZEMSKÉHO ŽIVOTA VÔBEC: využiť ho ako nástroj na vzrast v 
láske a pri budovaní a učení sa trojičnému životu v Božej rodine, ktorou je 
spoločenstvo Cirkvi. Žiaden iný zmysel, ani význam nemá… 

• LÁSKA JE SKUTKOM: nie je to pocit, nie je to sentiment, je to služba blížnym, občas 
vyžadujúca obetu, občas drsná, krutá, „špinavá“ a vonkoncom neromantická… 

• V POKOJI S BOHOM môžeme žiť vtedy, ak sa usilujeme žiť takýto Boží život lásky v 
rodine Cirkvi najlepšie ako vieme – a preto môžeme aj svoje zlyhania, chyby, 
nedostatky, ktoré sa napriek všetkej snahe objavia, v pokoji zveriť Božej láske a 
Božiemu milosrdenstvu a nezúfať si nad nimi. 

• ZÁKLADNÝM POTVRDENÍM, že máme na takýto „pokoj s Bohom“ nárok, je to, že 
naozaj žijeme lásku, ktorá je takouto službou, „kladením života“ za bratov a sestry v 
rodine Cirkvi. 

• Ak takto žijeme, DOSTANEME VŠETKO, o čo Boha prosíme – pretože Jeho túžby sú 
už našimi túžbami, dychtíme po tom istom, čo nám Boh túži darovať – a preto keď o 
to prosíme, Boh nám to s radosťou udeľuje! To je druhý dôkaz a potvrdenie. 

• DEFINITÍVNYM DÔKAZOM toho, že naozaj takto žijeme a že skutočne sme v Kristovi 
(a súčasne aj v Cirkvi, ktorá je Jeho Telom!) je to, že nás napĺňajú nielen dary a 
charizmy Ducha, ale samotný Duch Svätý, zbožšťujúci Duch (KKC 1129), ktorý je 
Bohom a samotným Božím Životom! 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… alebo zhrnuté…: 
Kresťan je človek uchvátený víziou Nového Jeruzalema, 
Baránkovej Nevesty – Božej Katolíckej Cirkvi. 

Je uchvátený predstavou ľudu, ktorý žije Trojičný život 
lásky s Bohom i navzájom, ktorý je jedno ako Je Boh sám 
v sebe Jedno. 

Túži a smädí po ňom celým svojim bytím. 

Všade tam, kde príde, túži túto jednotu s ostatnými 
ľuďmi vytvoriť a v láske ju v Bohu a s Bohom žiť. 

Preto všade tam, kde nájde aspoň jedného človeka, 
ktorý túži po tom istom, túto jednotu aj vytvorí – a 
stvorí tak (či skôr sprítomní) na tom mieste 
SPOLOČENSTVO CIRKVI! 
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Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 


