
05 

Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 



… – ZOPAKOVANIE – … 

• 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“… 

… z minulého stretka: 



… – ZOPAKOVANIE – … 

• 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! 

… z minulého stretka: 



… – ZOPAKOVANIE – … 

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! 

… z minulého stretka: 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 4,1-6 Vtelená spása 

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte 
duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 Božieho Ducha poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus 
prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, 
nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste 
počuli, že príde, a už teraz je na svete. 4 Vy, deti moje, 
ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo 
vás, je väčší než ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, 
preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 6 My sme 
z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, 
ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha 
pravdy a ducha bludu. 



Diablove charizmy? 
1 Milovaní, neverte 
každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či 
sú z Boha; lebo do 
sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha 
poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, 
ktorý vyznáva, že 
Ježiš Kristus prišiel v 
tele, je z Boha. 3 
Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie 
je z Boha. To je duch 
antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a 
už teraz je na svete. 

 neverte každému duchu… – výzva, s ktorou sa na kresťanov obracia nielen Ján, 
ale rovnako aj Pavol, keď píše: „Ducha neuhášajte, 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1Sol 5,19-21 SSV). Podobne Ježiš: 
„Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby 
zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“ (Mk 13,22 SSV), ktorý pridáva aj kritérium 
rozlišovania: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale 
vnútri sú draví vlci. 16 Poznáte ich po ovocí.“ (Mt 7,15-16 SSV). A inde znova 
upozorňuje na to, že toto „zvádzanie“ nemusí mať podobu len „prázdnej filozofie“ a 
špekulovania (Kol 2,8), ale aj veľmi „charizmatickú“ a naplnenú duchom (akurát že 
asi nie zrovna Božím): „Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme 
neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a 
neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás 
nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7,22-23 SSV). 

Písmo o Diablovi hovorí: „Veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. 15 Nie je teda 
divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti“  (2Kor 11,14-
15 SSV) – v stredoveku sa preto ujal na Diabla pojem „Božia opica“ pre jeho snahu 
navonok napodobňovať Boha (porov. „vlk v ovčom rúchu“).  

1Jn 4,1-6 



Diablove charizmy? 
1 Milovaní, neverte 
každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či 
sú z Boha; lebo do 
sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha 
poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, 
ktorý vyznáva, že 
Ježiš Kristus prišiel v 
tele, je z Boha. 3 
Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie 
je z Boha. To je duch 
antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a 
už teraz je na svete. 

 neverte každému duchu… – výzva, s ktorou sa na kresťanov obracia nielen Ján, 
ale rovnako aj Pavol, keď píše: „Ducha neuhášajte, 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1Sol 5,19-21 SSV). Podobne Ježiš: 
„Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby 
zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“ (Mk 13,22 SSV), ktorý pridáva aj kritérium 
rozlišovania: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale 
vnútri sú draví vlci. 16 Poznáte ich po ovocí.“ (Mt 7,15-16 SSV). A inde znova 
upozorňuje na to, že toto „zvádzanie“ nemusí mať podobu len „prázdnej filozofie“ a 
špekulovania (Kol 2,8), ale aj veľmi „charizmatickú“ a naplnenú duchom (akurát že 
asi nie zrovna Božím): „Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme 
neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a 
neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás 
nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7,22-23 SSV). 

Písmo o Diablovi hovorí: „Veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. 15 Nie je teda 
divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti“  (2Kor 11,14-
15 SSV) – v stredoveku sa preto ujal na Diabla pojem „Božia opica“ pre jeho snahu 
navonok napodobňovať Boha (porov. „vlk v ovčom rúchu“).  

1Jn 4,1-6 

„Po celé Jamajce se vyskytují lidé známí jako 'Pocomania'. Toto slovo znamená 
'napůl blázen' nebo 'trochu šílený'. Věří kdejakým pověrám a praktikují všechny 
druhy zla. Jelikož jsou většinou velice chudí, pořádají své obřady venku. Běžně lze 
vidět tyto skupinky lidí, jak buší do svých bubnů a zpívají na ulicích a podél cest. 
Minulou neděli večer jsem viděl pět velkých skupin kolem mnoha městských bloků. 
Často je slyšet jejich bubny dlouho do noci. Mluví v jazycích, zpívají naše sborové 
písně, a to staví pravé evangelium do špatného světla a kázání evangelia velice 
ztěžuje.“ 

(Alfred Pohl) 

„Lidé, kteří žádali nesprávně, někdy přijali jiného ducha, například ducha 
žádostivosti, místo Ducha svatého. … Zlý duch je velice nakažlivý podobně jako 
epidemie. Viděl jsem mnoho lidí, kterých se zmocnili nečistí duchové, když na ně 
vložil ruce někdo se zlým duchem.“ 

(David Yonggi Cho, pastor) 

Víme dokonce z evangelia a z vlastní zkušenosti, že i satan může konat zázraky.  

Z hlediska našeho rozlišování duchů nám musí být jasné, že satanovi je lhostejné, 
je-li někdo nemocen či zdráv. Pokud satan získá falešným zázrakem vládu nad 
člověkem, je to pro něho stokrát cennější než zdraví. 

Dokonce je možné, jak říká Písmo, že satan může konat Boží znamení ve skvoucím 
rouchu anděla. Podle znamení tedy nelze poznat světce či toho, podle něhož se 
člověk může stoprocentně řídit, a přesto je krásné, že Bůh může dále konat své dílo 
i skrze nedokonalé lidi. 

(Hans Buob) 



Diablove charizmy? 
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1Jn 4,1-6 

„Po celé Jamajce se vyskytují lidé známí jako 'Pocomania'. Toto slovo znamená 
'napůl blázen' nebo 'trochu šílený'. Věří kdejakým pověrám a praktikují všechny 
druhy zla. Jelikož jsou většinou velice chudí, pořádají své obřady venku. Běžně lze 
vidět tyto skupinky lidí, jak buší do svých bubnů a zpívají na ulicích a podél cest. 
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písně, a to staví pravé evangelium do špatného světla a kázání evangelia velice 
ztěžuje.“ 

(Alfred Pohl) 

„Lidé, kteří žádali nesprávně, někdy přijali jiného ducha, například ducha 
žádostivosti, místo Ducha svatého. … Zlý duch je velice nakažlivý podobně jako 
epidemie. Viděl jsem mnoho lidí, kterých se zmocnili nečistí duchové, když na ně 
vložil ruce někdo se zlým duchem.“ 

(David Yonggi Cho, pastor) 

Víme dokonce z evangelia a z vlastní zkušenosti, že i satan může konat zázraky.  
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„Napríklad - v Afrike sú dosť bežné problémy so zlými 
duchmi. Bosoráctvo a čarodejníctvo sú váženým a 
účinne praktizovaným umením.“ 

(Ralph Martin) 

„Predstavili nám tam starého černocha, otec štyroch 
detí, profesor biblistiky, profesor prírodných vied, lekár, 
psychiater, oficiálne ustanovený exorcista, človek, ktorý 
hovoril osobné skúsenosti z Afriky. Buďme radi, že sme v 
Európe. Je to strašné, čo robia v Afrike čarodejníci a 
jedno odporné náboženstvo Voodoo, je to už v celom 
svete, dokonca sa tak volá jeden počítačový program, je 
to zjavne spopularizované vo svete, aby bolo prijaté. 
Africkí čarodejníci dokážu odporné veci, tak odporné, že 
aj exorcisti mali z toho ťažké obavy, ale Pán je mocnejší, 
ale nie je jednoduché dostať sa z područia diabla.“ 

(Branislav Škripek, Záznam z konf. exorcistov v Nemecku´99, 
krátené) 
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„Lidé, kteří žádali nesprávně, někdy přijali jiného ducha, například ducha 
žádostivosti, místo Ducha svatého. … Zlý duch je velice nakažlivý podobně jako 
epidemie. Viděl jsem mnoho lidí, kterých se zmocnili nečistí duchové, když na ně 
vložil ruce někdo se zlým duchem.“ 

(David Yonggi Cho, pastor) 
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je-li někdo nemocen či zdráv. Pokud satan získá falešným zázrakem vládu nad 
člověkem, je to pro něho stokrát cennější než zdraví. 

Dokonce je možné, jak říká Písmo, že satan může konat Boží znamení ve skvoucím 
rouchu anděla. Podle znamení tedy nelze poznat světce či toho, podle něhož se 
člověk může stoprocentně řídit, a přesto je krásné, že Bůh může dále konat své dílo 
i skrze nedokonalé lidi. 

(Hans Buob) 

„Napríklad - v Afrike sú dosť bežné problémy so zlými 
duchmi. Bosoráctvo a čarodejníctvo sú váženým a 
účinne praktizovaným umením.“ 

(Ralph Martin) 

„Predstavili nám tam starého černocha, otec štyroch 
detí, profesor biblistiky, profesor prírodných vied, lekár, 
psychiater, oficiálne ustanovený exorcista, človek, ktorý 
hovoril osobné skúsenosti z Afriky. Buďme radi, že sme v 
Európe. Je to strašné, čo robia v Afrike čarodejníci a 
jedno odporné náboženstvo Voodoo, je to už v celom 
svete, dokonca sa tak volá jeden počítačový program, je 
to zjavne spopularizované vo svete, aby bolo prijaté. 
Africkí čarodejníci dokážu odporné veci, tak odporné, že 
aj exorcisti mali z toho ťažké obavy, ale Pán je mocnejší, 
ale nie je jednoduché dostať sa z područia diabla.“ 

(Branislav Škripek, Záznam z konf. exorcistov v Nemecku´99, 
krátené) 

„Ano, setkal jsem se s tím, že postižené osoby v průběhu provádění exorcismu 
hovořily jinými nebo nějakými podivnými jazyky. Setkal jsem se také s případy 
levitace a s projevy herkulovské síly. … Exorcista se v průběhu své praxe setká s 
celou řadou podivných jevů. Jedná se o takové věci, že pokud by je sám neviděl, 
nikdy by tomu sám nevěřil. Například osoby, které v průběhu exorcismu vyplivují 
hřeby, sklo, chumáče vlasů a další různé věci. Setkává se také s tím, že v polštářích 
nebo matracích se nacházejí kusy kovových špon, podivně zauzlované provazy, 
jakési propletence, figurky prehistorických živočichů z materiálu, jenž se podobá 
plastické hmotě ... Upozorňuji na skutečnost, že předměty, které osoba zvrací, se 
materializují v okamžiku, kdy vycházejí z úst. Osobně jsem viděl to, jak mi jeden 
mládenec plival do dlaně hřebíky. Až do poslední chvíle jsem viděl, že vyplivuje 
pouze sliny. Jedině tak se dá vysvětlit, že postižená osoba po takových produkcích 
nemá nikdy žádné zdravotní potíže spojené s tím, co vychází z jejích úst, a to i v 
případě, že se jedná o velké kusy skla s ostrými hranami. Jedná se o paranormální 
jevy? Opět je třeba věnovat pozornost okolnostem. Určité předměty, které se 
nacházejí v polštářích, jsou jasnými znameními magických postupů nebo 
zhoubného působení zlého ducha.“ 

(Gabrielle Amorth, exorcista) 



Nebyť naivným… 
1 Milovaní, neverte 
každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či 
sú z Boha; lebo do 
sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha 
poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, 
ktorý vyznáva, že 
Ježiš Kristus prišiel v 
tele, je z Boha. 3 
Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie 
je z Boha. To je duch 
antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a 
už teraz je na svete. 

 skúmajte duchov, či sú z Boha… – gr. dokimazó: overovať, testovať, skúšať niečo 
na potvrdenie jeho pravosti… 

Ján, podobne ako Pavol, je ďaleko od toho, aby odmietal duchovné dary a prejavy 
Ducha Svätého. Len žiada, aby sa dôsledne preverovali a následne rozlišovali, 
zvažovali a aby sa tak jasne odlíšili od mámenia Diabla. 

1Jn 4,1-6 

REALITA SVETA… 
Žijeme vo svete, ktorý nie je „ostrovom“, ale je súčasťou omnoho väčšej 
„pevniny“ Božieho stvorenia, zahŕňajúceho aj stvorenia presahujúce náš 
hmotný, materiálny svet. Ignorovať to (= napríklad materializmus) znamená 
byť tragicky slepým voči vplyvom, ktoré veľmi reálne a citeľne ovplyvňujú náš 
život, spoločnosť, svet,… 

Takisto pravdou je, že žijeme uprostred konfliktu, ktorý svojou povahou 
(zahŕňa aj nehmotný svet duchov a anjelov) i svojim dopadom (ide o večný 
život, o spásu) a teda aj cieľmi (diablovi ide o večnosť, na časnosť môže 
srdečne kašlať…) tento svet takisto presahuje. Neuvedomovať si to znamená 
byť rovnako slepým a naivným, ako byť „materialistom“… : 

„Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i 
jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, … bol 
zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. … A počul som 
mohutný hlas volať v nebi: … Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, 
plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“  (Zjv 12,7-12 SSV) 



Protiútok Temnoty 
1 Milovaní, neverte 
každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či 
sú z Boha; lebo do 
sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha 
poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, 
ktorý vyznáva, že 
Ježiš Kristus prišiel v 
tele, je z Boha. 3 
Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie 
je z Boha. To je duch 
antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a 
už teraz je na svete. 

 do sveta… – gr. kosmos: svet ako celok, alebo ľudská spoločnosť ako celok. Celý 
svet je bojiskom, Diabol si nerobí starosti s tým, či niekto je kresťan, alebo nie, či v 
neho verí, alebo naivne jeho existenciu odmieta… Takisto je pravdou, že svet je voči 
nemu viac menej bezmocný (porov.: „Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci 
Zlého.“ (1Jn 5,19 SSV)), pretože nemá ako, na základe čoho rozlišovať tieto hnutia a 
trendy, nemá jasné poznanie toho, o čo vlastne ide, odkiaľ a kam smerujú dejiny, 
ľudský život, nepozná Boha… a ani nemá zdroje moci, v ktorej by sa mu mohol 
účinne vzoprieť, pretože nie je v Bohu. Naopak, toto všetko je vlastné Cirkvi, ktorá 
tak stojí a vzdoruje tomuto vplyvu a v ktorej kynie aj človeku záchrana a ochrana: 
„A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v 
tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi.“ (1Jn 5,20 SSV). 

 falošných prorokov – gr. pseudoprofetes: profetes = prorok, ten kto niečo 
predpovedá do budúcnosti; v LXX vo význame niekoho, kto odhaľuje a robí 
známym skryté (u pravého proroka Božie) veci, zámery,... pseudos = ten, kto 
vedome a zámerne klame a zvádza, klame,…  

Diablovi je jedno, akým spôsobom nás bude zvádzať.  

• Medzi zapálenými kresťanmi, plnými Ducha, to bude robiť cez falošné charizmy, 
falošné prejavy ducha, znamenia a zázraky,… ako hovorí aj sám Ježiš: „Vystúpia 
falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to 
možné, aj vyvolených“ (Mk 13,22 SSV). 

• Medzi „svetskými ľuďmi“ bude zase hovoriť ústami rôznych akademikov a 
formálne „učených ľudí“ a zaobalí svoje lži do obalu „vedeckosti“ (porov. moderný 
naivný bojovný ateizmus). 

• A medzi ľuďmi hrdými na „modernosť“, kresťanmi i nekresťanmi, bude  
hovoriť: „Ale no, hádam by si v dnešnej dobe neveril na čertov a diablov, či 
na Božie zázraky, prosím ťa, nežijeme predsa v temnom stredoveku…“ 

1Jn 4,1-6 



Gnosticizmus večne živý 
1 Milovaní, neverte 
každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či 
sú z Boha; lebo do 
sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha 
poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, 
ktorý vyznáva, že 
Ježiš Kristus prišiel v 
tele, je z Boha. 3 
Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie 
je z Boha. To je duch 
antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a 
už teraz je na svete. 

 vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele… – 

Kristus, gr. christos: s dôrazom, že Ježiš ako Mesiáš a Syn Boha prišiel v tele. 

V tele, gr. sarx:  telo v hmotnom zmysle slova, dosl. mäso, svaly,… s dôrazom na 
jeho materiálnu, živočíšnu povahu. 

Ján teda zdôrazňuje, že Božie konanie je naplno „vtelené“: 

• Božia vôľa je vtelená, zhmotnená v hmotnom Vesmíre (porov. Klement 
Alexandrijský); 

• Božie vykúpenie je zhmotnené a vtelené v osobe človeka Ježiša Krista, v ktorom 
sa Boh stal „telom“, čiže doslova „hmotným mäsom“  

• Božia spása je takisto vtelená a zhmotnená vo viditeľnom tele skutočnej, 
viditeľnej, hmatateľnej Katolíckej cirkvi, postavenej na viditeľnom námestníkovi 
Krista-Hlavy, pápežovi (porov. takisto Klement Alexandrijský); 

• a nakoniec aj „duchovný život“ je vtelený do služby lásky, ktorá znamená ono 
známe: „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). 

POZOR PRETO NA GNOSTICIZMUS: Gnosticizmus tvrdí, že telo (hmota) je zlé, lebo 
je hmotné. Spása je vyslobodením nehmotnej duše z väzenia tela, pričom duša 
sama je dobrá a božská, pretože je nehmotná („duchovná“ v antickom zmysle 
slova). Snaží sa tak „poprieť vtelenie“ a posunúť „náboženstvo“ do akejsi nereálnej 
„duchovnej“ (v zmysle „nehmotnej“) roviny. 

Naproti tomu v kresťanstve je hmotný svet dobrý („A Boh videl všetko, čo urobil, a 
hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gn 1,31 SSV)). Zlo nespočíva v „hmotovitosti“, ale v 
sebectve a pýche – rovnako ako podstatou dobra nie je jeho „nehmotnosť“,  
ale láska, plodiaca svätosť, dobro a dokonalosť.  

1Jn 4,1-6 



Jánovo kritérium 
1 Milovaní, neverte 
každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či 
sú z Boha; lebo do 
sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha 
poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, 
ktorý vyznáva, že 
Ježiš Kristus prišiel v 
tele, je z Boha. 3 
Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie 
je z Boha. To je duch 
antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a 
už teraz je na svete. 

 vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele… Duch, ktorý nevyznáva Ježiša… – Toto je 
pre Jána (a teda aj pre nás) naozaj zásadné a veľmi užitočné kritérium: 

Podľa pápeža Františka dnešný svet „popírá člověka, preferuje gnosticismus a 
pelagianismus, tedy Boha bez těla čili nevtěleného Boha, anebo vůbec žádného Boha 
čili prométheovského člověka, kráčejícího vpřed“. 

SMERY, KTORÉ AKOKOĽVEK POPIERAJÚ VTELENIE nielen Boha v osobe Krista, ale aj 
vtelenie samej spásy do Tela, ktorým je skutočná, hmotná, viditeľná a hmatateľná 
Cirkev; ktoré popierajú duchovný život, ktorý sa uskutočňuje v hmotnom tele a v 
službe lásky v rámci tohto sveta – SÚ OD ZLÉHO. Bodka. Popierajú samotného 
Boha. Čiže napríklad: 

• „Kristus áno, Cirkev nie“ – pokus o nejakú „spásu“ mimo vteleného, hmotného 
a konkrétneho, Bohom založeného Božieho Kráľovstva, ktorým je jedna, svätá, 
apoštolská a katolícka cirkev (hlavne u bratov protestantov); 

• Pokus o spásu a život s Bohom v rovine „mysle“ a „emócií“, kde sa láska 
nahrádza sentimentom a dojatím (už to nie je namáhavá, aj keď radostná práca a 
obeta vo svete), obrátenie a zmena života (zasahujúca aj náš majetok, telesné 
pohodlie, peniaze,…) sa nahrádza „nábožnými úkonmi“, ktoré sú ale zase 
odtrhnuté od reality a „hmotného sveta“ a pod. 

• Nehovoriac o rôznych „duchovnostiach“, kde Boh je hlavne „sila“ a „energia“ a 
najdôležitejším spôsobom, ako dosiahnuť Boha, je rojčenie, „meditovanie“ a 
podobne.  

Tak, ako pápežom spomenutý obraz „prométheovského človeka“ popiera Ježiša ako 
Krista, Mesiáša, Božieho Syna a teda Boha; takisto tieto smery popierajú Krista  
ako Ježiša – „nevyznávajú Ježiša“, slovami Jána. Miesto toho veria v Krista,  
v spásu, v „duchovný život“ – ale to všetko viac, či menej nevtelené, „nehmot- 
né“ a teda v praxi nereálne, neúčinné, zavádzajúce až pričasto do záhuby… 

1Jn 4,1-6 



Duch antikrista 
1 Milovaní, neverte 
každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či 
sú z Boha; lebo do 
sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha 
poznáte podľa 
tohoto: Každý duch, 
ktorý vyznáva, že 
Ježiš Kristus prišiel v 
tele, je z Boha. 3 
Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie 
je z Boha. To je duch 
antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a 
už teraz je na svete. 

 to je duch antikrista… – V kontexte predchádzajúcich častí listu je nám jasné, 
prečo to tak je: 

• Sme stvorení ako hmotné bytosti v Bohom stvorenom (a teda dobrom) svete, 
ktorý je našim nástrojom (porov. minulé stretko „funkcia majetku“) na to, aby sme 
sa s jeho pomocou zbožštili. 

• Zbožštenie sa deje tak, že sa pripodobňujeme Bohu v Jeho láske, dobre, svätosti a 
dokonalosti – a práve hmotný svet, vrátane vecí, ako sú jedlo, pitie, oblečenie, 
bývanie, či dokonca pohromy, choroby,… – nám presne toto umožňuje: zanechávať 
stále viac a viac sebectvo a zamilovať si samu lásku, ktorá sa prejavuje v službe 
blížnemu až do krajnosti, až po obetovanie seba. 

• Všetko toto sa odohráva v Cirkvi, ktorá je stále trvajúcim vtelením Krista, Boha do 
tohto sveta a kde v hmotných znameniach a cez hmotných, konkrétnych ľudí koná 
sám Boh (apoštolský úrad, sviatosti, spoločenstvo lásky,…) 

JEDINOU CESTOU K ŽIVOTU je obrátenie celej našej osobnosti a celého nášho 
života, vrátane „telesnej, hmotnej stránky“, týmto smerom. 

ODMIETNUTIE TEJTO CESTY – v mene čohokoľvek „nehmotného“, od predstavy, že 
spása sa dá dosiahnuť modlením sa, rituálmi, obradmi, alebo samým úkonom viery, 
odtrhnutým od skutkov, od sviatostí, od spoločenstva, od vteleného Krista,… je tak 
popieraním Božieho diela. Je popieraním Krista. Je duchom antikrista, zvodným, 
vábivým (porov.: „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si 
učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia 
sa k bájkam“ (2Tim 4,3-4 SSV)), súčasne ale smrteľne nebezpečným, vražedným… 

NIET DIVU, že ho Diabol podporuje svojim „duchmi“, ale aj rôznymi 
napodobneninami Božích zázrakov a znamení…  

1Jn 4,1-6 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Zvíťazili ste… 
4 Vy, deti moje, ste z 
Boha a zvíťazili ste 
nad nimi, lebo ten, 
ktorý je vo vás, je 
väčší než ten, čo je vo 
svete. 5 Oni sú zo 
sveta, preto hovoria 
podľa sveta a svet ich 
počúva. 6 My sme z 
Boha. Kto pozná 
Boha, počúva nás. 
Kto nie je z Boha, ten 
nás nepočúva. Podľa 
toho poznávame 
Ducha pravdy a 
ducha bludu. 

 ste z Boha… – čiže „narodili ste sa z Boha“, čo podľa Jána znamená:  

• „Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa 
narodil“ (1Jn 2,29 SSV) – čiže pravdivo (= „dobré svedomie“) poznávať Boha a 
napodobňovať Ho v Jeho dobre a svätosti, porov.: „Kto sa narodil z Boha, 
nepácha hriech” (1Jn 3,9 SSV); 

•  „Milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z 
Boha“ (1Jn 4,7 SSV) – v samom jadre tejto podobnosti s Bohom je potom láska, 
ktorá je aj prameňom a dôvodom dobra a svätosti. 

 zvíťazili ste… – a v čom toto víťazstvo spočíva, vysvetľuje o kúsok ďalej: „Všetko, 
čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša 
viera“ (1Jn 5,4 SSV). Ak sme UVERILI, čiže prijali skutočné a opravdivé Evanjelium 
Ježiša Krista – potom sme v Pravde a potom nám už svet nemôže ublížiť – ak sme 
mu naozaj uverili a pevne v ňom spočívame. Ak sme ale neuverili, ak ešte 
špekulujeme, lavírujeme, hľadáme nejaké „obchádzky“, či „skratky“, ktorými by 
sme sa mohli vyhnúť onej „úzkej ceste“ a „tesnej bráne“ (porov. Mt 7,14: „Aká 
tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! 15 
Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví 
vlci“ (Mt 7,14-15 SSV)) – potom, samozrejme, ešte stále má u nás Diabol šancu a 
ešte stále nie sme „za vodou“, nie sme víťazmi… 

 ten, ktorý je vo Vás, je väčší… – ak my neopustíme Krista – a ak sme skutočne 
UVERILI, tak to za žiadnu cenu nespravíme, veď „spoznali sme lásku, akú má Boh k 
nám (1Jn 4,16 SSV) a nikto nás už v tomto neoklame – tak potom sa môžeme 
naplno spoľahnúť na Krista a na to, čo o nás hovorí: „Nezahynú nikdy a nik mi ich 
nevytrhne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže 
Otcovi vytrhnúť z ruky“ (Jn 10,28-29 SSV). 

1Jn 4,1-6 



Kto koho počúva… 
4 Vy, deti moje, ste z 
Boha a zvíťazili ste 
nad nimi, lebo ten, 
ktorý je vo vás, je 
väčší než ten, čo je vo 
svete. 5 Oni sú zo 
sveta, preto hovoria 
podľa sveta a svet ich 
počúva. 6 My sme z 
Boha. Kto pozná 
Boha, počúva nás. 
Kto nie je z Boha, ten 
nás nepočúva. Podľa 
toho poznávame 
Ducha pravdy a 
ducha bludu. 

 hovoria… počúva… – Nádherná zásada, ktorá jasne vystihuje rozdiel medzi 
týmito dvomi skupinami „prorokov“: 

… POČÚVA NÁS: Koho „nás“? Odpoveď: predsa „apoštolov“! Čiže Kristom 
ustanovený apoštolský úrad Cirkvi, v zmysle slov Krista: „Keby ani ich nepočúvol, 
povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“ 
(Mt 18,17 SSV) – ako ale vysvetľuje Jánov žiak Ignác Antiochijský, Cirkev je tam, kde 
je biskup, čiže kde je trvajúci úrad apoštolov. On jediný je garantom pravdy a 
spoľahlivosti: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, 
bude rozviazané v nebi.“ (Mt 18,18 SSV), alebo slovami sv. Ignáca Antiochijského: 
„Čo on [biskup] schváli, to milé aj Bohu a preto isté a pevné“ (List do Smyrny, kde, 
mimochodom, bol biskupov ďalší Jánov žiak, sv. Polykarp). 

• FALOŠNÍ PROROCI s DUCHOM ANTIKRISTA: vyznačujú sa tým, že NEPOČÚVAJÚ. 
Namiesto toho splietajú svoje vlastné predstavy a teórie a názory,… ktoré ale 
málokedy vystihujú Božie veci (porov.: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a 
vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. 9 Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú 
moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Iz 55,8-
9 SSV)). SVET ICH ALE POČÚVA, lebo to, čo hovoria, je až pričasto v duchu sveta a 
podľa sveta a vyhovujúce svetu (malá perlička: keď sociológovia skúmali, kde a prečo 
sa v 16. storočí uchytilo učenie Martina Luthera a kde a prečo zase nie, zistili, že vo 
všeobecnosti sa uchytilo tam, kde opustenie Katolíckej cirkvi mohlo priniesť nejaký 
hmotný zisk: skonfiškovanie majetkov, zväčšenie svojej moci na úkor Cirkvi, cisára,… 
Naopak, tam, kde Cirkev bola v svetskom meradle slabá (čiže už o moc, majetky alebo 
vplyv viac menej obratá, ako napríklad v Španielsku a Francúzsku) – tam ľudia ostali 
katolíkmi, lebo im reformácia nič „hmotné“ neponúkala…   – porov. R. Stark). 

• KTO JE Z BOHA, ale počúva Hlas Boha, Hlas Krista – a Kristus je stále vtelený,  
v tele Cirkev, v Hlave, ktorou je úrad apoštolov – a tam hovorí, jasne,  
počuteľne, isto a zrozumiteľne – a kto miluje Pravdu, počúva ho. 

1Jn 4,1-6 



Kto koho počúva… 
4 Vy, deti moje, ste z 
Boha a zvíťazili ste 
nad nimi, lebo ten, 
ktorý je vo vás, je 
väčší než ten, čo je vo 
svete. 5 Oni sú zo 
sveta, preto hovoria 
podľa sveta a svet ich 
počúva. 6 My sme z 
Boha. Kto pozná 
Boha, počúva nás. 
Kto nie je z Boha, ten 
nás nepočúva. Podľa 
toho poznávame 
Ducha pravdy a 
ducha bludu. 

 hovoria… počúva… – Nádherná zásada, ktorá jasne vystihuje rozdiel medzi 
týmito dvomi skupinami „prorokov“: 

… POČÚVA NÁS: Koho „nás“? Odpoveď: predsa „apoštolov“! Čiže Kristom 
ustanovený apoštolský úrad Cirkvi, v zmysle slov Krista: „Keby ani ich nepočúvol, 
povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“ 
(Mt 18:17 SSV). – ako ale vysvetľuje Jánov žiak Ignác Antiochijský, Cirkev je tam, 
kde je biskup, čiže kde je trvajúci úrad apoštolov. On jediný je garantom pravdy a 
spoľahlivosti: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, 
bude rozviazané v nebi.“ (Mt 18,18 SSV), alebo slovami sv. Ignáca Antiochijského: 
„Čo on [biskup] schváli, to milé aj Bohu a preto isté a pevné“ (List do Smyrny, kde, 
mimochodom, bol biskupov ďalší Jánov žiak, sv. Polykarp). 

• FALOŠNÍ PROROCI s DUCHOM ANTIKRISTA: vyznačujú sa tým, že NEPOČÚVAJÚ. 
Namiesto toho splietajú svoje vlastné predstavy a teórie a názory,… ktoré ale 
málokedy vystihujú Božie veci (porov.: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a 
vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. 9 Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú 
moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Iz 55,8-
9 SSV)). SVET ICH ALE POČÚVA, lebo to, čo hovoria, je až pričasto v duchu sveta a 
podľa sveta a vyhovujúce svetu (malá perlička: keď sociológovia skúmali, kde a prečo 
sa v 16. storočí uchytilo učenie Martina Luthera a kde a prečo zase nie, zistili, že vo 
všeobecnosti sa uchytilo tam, kde opustenie Katolíckej cirkvi mohlo priniesť nejaký 
hmotný zisk: skonfiškovanie majetkov, zväčšenie svojej moci na úkor Cirkvi, cisára,… 
Naopak, tam, kde Cirkev bola v svetskom meradle slabá (čiže už o moc, majetky alebo 
vplyv viac menej obratá, ako napríklad v Španielsku a Francúzsku) – tam ľudia ostali 
katolíkmi, lebo im reformácia nič „hmotné“ neponúkala…   – porov. R. Stark). 

• KTO JE Z BOHA, ale počúva Hlas Boha, Hlas Krista – a Kristus je stále vtelený,  
v tele Cirkev, v Hlave, ktorou je úrad apoštolov – a tam hovorí, jasne,  
počuteľne, isto a zrozumiteľne – a kto miluje Pravdu, počúva ho. 

1Jn 4,1-6 

Dôležitá zásada: 
V konečnom dôsledku ani znamenia, ani zázraky, ani 
charizmy, ani „prejavy ducha“, ani nič podobné nie je 
konečným kritériom správnosti a pravdivosti čohokoľvek, 
ako jasne hovorí už Ježiš. 

Jediným konečným a definitívnym kritériom je APOŠTOLSKÝ 
ÚRAD, založený Kristom, poverený učiť a súčasne 
garantovaný Kristom: „Choďte teda, učte všetky národy a 
krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,19-20 SSV). 

Žiadnu inú istotu, než túto, nám Kristus nedal – a odvrhnúť 
ju môžeme len k vlastnej smole: „Kto vás počúva, mňa 
počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda“ (Lk 10,16 SSV). 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú 
z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 2 
Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý 
vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom 
ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. 4 Vy, deti moje, ste z 
Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší 
než ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa 
sveta a svet ich počúva. 6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, 
počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho 
poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• „HMOTNÝ SVET“ je len časťou stvorenstva, ktoré zahŕňa aj „nehmotný“ svet 
anjelov, diablov,… Ignorovať to by bola krajná hlúposť. 

• SME UPROSTRED VOJNY, kde sa nebojuje o nič menšie, než o večný osud sveta a 
každého jedného človeka: či sa oslobodí z pút smrti, Diabla a hriechu a dosiahne s 
Božou pomocou svoje naplnenie v Bohu; alebo či ostane naveky otrokom svojho 
hriechu, otrokom Diabla v šere smrti… v Pekle! Ignorovať to by bola takisto naivná 
hlúposť. 

• DIABOL využije všetky možnosti, ako nás zlákať a odlákať od Boha. Od 
napodobovania Boha – cez znamenia, zázraky, napodobeniny chariziem, ba dokonca 
uzdravenia a proroctvá – až po zneužívanie „vedy“ a „modernosti“ na svoje ciele, u 
každého a na každého spôsobom, akému je otvorený. 

• VŠETKY TIETO SPÔSOBY ale majú spoločné to, že nejako popierajú VTELENIE SPÁSY: 
Od popierania existencie Boha samotného, cez popieranie Vesmíru ako „vtelenej“ 
tvorivej vôle Boha, popieranie Krista ako vteleného Boha, popieranie Cirkvi ako 
vtelenej spásu až po popieranie duchovného života, ktorý už podľa toho nespočíva v 
zanechaní zla (= pýcha a sebectvo), v priľnutí k dobru (= láska) a vo využití tohto 
hmotného sveta a života nato, aby stali nástrojmi služby lásky a tak nás priviedli 
skrze obrátenie celého nášho života k svätosti.  



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• NAMIESTO TOHO SA SÚSTREĎUJÚ NA „NEHMOTNÉ ÚKONY“: meditácie, mágia, 
rôzne psychologické „cvičenia“, rituály, obrady, amulety, či špekulovanie nad 
rôznymi bájkami, výmyslami, predstavami,… – ktoré na prvý pohľad budia dojem 
nábožnosti, nejakého „ezoterického poznania“ pre „vyspelých“, „zasvätených“, 
„vyvolených“,… v skutočnosti sú ale jej opakom a sú dokonca hradbou a obranou 
voči pravej nábožnosti, o ktorej Písmo vraví: „Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred 
Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa 
nepoškvrneným od tohoto sveta“ (Jak 1,27 SSV) – ale to sa nedá dosiahnuť inak, než 
obrátením celého svojho života a bytia (vrátane jeho „pozemských“ a „majetkových“ 
stránok a svojej pýchy a sebectva, ktoré ono falošné „náboženstvo“ spravidla 
necháva nedotknuté a preto je také ľúbivé a pre mnohých atraktívne) ani inde, než v 
spoločenstve Cirkvi, kde si v láske týmto spôsobom opravdivo slúžime a učíme sa 
dávať život jeden za druhého po vzore Krista (porov. 1Jn 3,16).  

• OCHRANOU PROTI TOMU je celým srdcom sa upnúť k Telu Cirkvi, kde Kristus 
vyučuje prostredníctvom apoštolov (biskupov) a celým srdcom počúvať Kristovo 
slovo, v Cirkvi znejúce a živo prítomné. 

• TÍ, KTORÍ ZABLÚDILI, sa vyznačujú tým, že nepočúvajú. O to viac hovoria a hlásajú 
vlastné myšlienky a nápady. Tie sú ale často viac svetské, než Božie. Svet ich preto 
rád počúva – a mnohých táto „sláva sveta“ povzbudzuje ešte viac na tejto ich  
ceste v domnení, že je to prejav „vanutia Božieho Ducha“ a  
„Božieho požehnania“…  



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



1Jn 4,7-21 Naliehavé zopakovanie 
7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil 
sa z Boha a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 9 A 
Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho mali život. 10 Láska je v tom, že nie my sme milovali 
Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše 
hriechy. 11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden 
druhého. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v 
nás a jeho láska v nás je dokonalá. 13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame 
podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec 
poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vyzná: "Ježiš je Boží Syn," ostáva v ňom Boh a 
on v Bohu. 16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je 
láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 Láska v nás je 
dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na 
tomto svete. 18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach 
má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, pretože on 
prvý miloval nás. 20 Ak niekto povie: "Milujem Boha," a nenávidí svojho brata, je 
luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 
21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho 
brata. 



Jediná cesta do Života 
7 Milovaní, milujme sa 
navzájom, lebo láska je z 
Boha a každý, kto miluje, 
narodil sa z Boha a pozná 
Boha. 8 Kto nemiluje, 
nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. 9 A Božia láska k nám 
sa prejavila v tom, že Boh 
poslal svojho 
jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho 
mali život. 10 Láska je v 
tom, že nie my sme 
milovali Boha, ale že on 
miloval nás a poslal svojho 
Syna ako zmiernu obetu za 
naše hriechy. 11 Milovaní, 
keď nás Boh tak miluje, aj 
my sme povinní milovať 
jeden druhého. 12 Boha 
nikto nikdy nevidel; ale keď 
sa milujeme navzájom, Boh 
ostáva v nás a jeho láska v 
nás je dokonalá. 13 A že 
ostávame v ňom a on v nás, 
poznávame podľa toho, že 
nám dal zo svojho Ducha. 

 Milovaní, milujme sa navzájom… – Po varovaniach Ján ešte raz opakuje svoje 
slová, vysvetlené v 3. kapitole. Zjavne mu VEĽMI leží na srdci, aby ich poslucháči 
počuli, uvedomili si ich, pochopili naliehavosť toho, čo im hovorí a hlboko si to vryli 
do srdca. 

 Kto miluje, narodil sa z Boha – Znova sa narodiť je pre našu spásu kľúčové: „Ak sa 
niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3,5 SSV) – 
mimochodom, všimnime si znova poukaz na Cirkev a jej sviatosti: nielen sa znova 
narodiť akosi „z Ducha“, ktorý „veje kam chce“, ale deje sa to veľmi konkrétnym 
úkonom: „z vody“, čiže prijatím sviatosti krstu, ktorá je sviatosťou Cirkvi a ktorej 
udeľovaním sú poverení apoštoli ako služobníci Cirkvi (Mt 28,19) a tí, ktorých tým 
oni poveria! Ján potom definuje tú druhú časť: „z Ducha“: narodiť sa z Ducha, čiže z 
Boha – gr. gennao, pochádzať, byť jeho potomkom a teda niesť jeho „gény“ – a to 
sa deje jediným spôsobom a to tým, že do seba prijmeme „Boží gén“, „Božiu DNA“ 
– a tou je láska, ktorá je Jeho podstatou: „Vtedy je človek ako Boh. Viac v ňom nie sú 
zlé myšlienky, nie je viac otrokom nijakej vášne; stal sa láskou. … Cieľ nášho života 
spočíva v plnení Pánových prikázaní: Milovať Boha, milovať svojho blížneho. Ak 
žijeme tento príkaz celým srdcom, celou dušou, celým duchom, budeme zbožštení, 
budeme podobní Kristovi. Boh je láska (1 Ján 4, 16), Boh je svetlo. Človek stvorený na 
Jeho podobu musí sa stať úplne láskou, úplne svetlom.“ (Jacques Yves Leloup, Slová z 
hory Athos). 

A POZOR!, toto sa NEDEJE ani rituálmi, ani gnózou – nejakým „ezoterickým 
poznaním“ pre vyvolených – ani zriekaním sa „hmotných vecí“ v zvrátenej 
predstave askézy, ani „osvietením“ či „uvedomením“ v meditácii, ale LEN A JEDINE 
tým, že začneme milovať a konať tak, ako miluje a koná Boh – úkonom rozumu 
(osvieteného uverením) a vôle (posilnenej milosťou Ducha Svätého),  
rozhodnutím, ktoré zahŕňa CELÉHO SEBA: telo, myseľ, vôľu, postavenie,  
vzťahy, majetok, životný štýl, všetko! Toto je to hlavné Jánovo posolstvo! 

1Jn 4,7-21 



Žiadnej „gnózy“ niet!!! 
7 Milovaní, milujme sa 
navzájom, lebo láska je z 
Boha a každý, kto miluje, 
narodil sa z Boha a pozná 
Boha. 8 Kto nemiluje, 
nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. 9 A Božia láska k nám 
sa prejavila v tom, že Boh 
poslal svojho 
jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho 
mali život. 10 Láska je v 
tom, že nie my sme 
milovali Boha, ale že on 
miloval nás a poslal svojho 
Syna ako zmiernu obetu za 
naše hriechy. 11 Milovaní, 
keď nás Boh tak miluje, aj 
my sme povinní milovať 
jeden druhého. 12 Boha 
nikto nikdy nevidel; ale keď 
sa milujeme navzájom, Boh 
ostáva v nás a jeho láska v 
nás je dokonalá. 13 A že 
ostávame v ňom a on v nás, 
poznávame podľa toho, že 
nám dal zo svojho Ducha. 

 Kto miluje, pozná Boha… – Boh je nevysloviteľný, neopísateľný, 
neobsiahnuteľný… Naša myseľ nikdy Boha neobsiahne, ani nepochopí, aspoň nie 
tu, na zemi a v tomto pozemskom živote: „Teraz 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). 

Napriek tomu jestvuje možnosť, ako priamo a bezprostredne poznať Boha: tým, že 
sa „naladíme“ na Jeho „vlnu“, „zharmonizujeme sa“ s Bohom (porov. Jánovo 
budeme Ho vidieť takého, aký je, ale najprv mu musíme byť podobní v Jn 3,2) – a to 
sa deje v láske! Nijak inak. Preto Pavol ako nástroje poznania Boha uvádza: „viera, 
nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska” (1Kor 13,13 SSV) – pretože viera a 
nádej majú zmysel len ako nevyhnutné podmienky lásky. Láska je tá, na ktorej 
záleží. Ona je bránou k Bohu a teda aj k poznaniu Boha: „keby som mal dar 
proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, 
že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol“ (1Kor 13,2 SSV). 
Alebo slovami pápeža Františka: „Viera pretvára celú osobu práve natoľko, nakoľko 
sa táto otvára láske. Viera poznáva, keďže sa spája s láskou, pretože samotná láska 
prináša svetlo. Porozumenie viery sa rodí vtedy, keď prijímame veľkú Božiu lásku, 
ktorá nás vnútorne premieňa a dáva nám nový zrak, aby sme videli realitu. … Láska 
smeruje k zjednoteniu s milovanou osobou. ... Kto miluje, ten chápe, že láska je 
skúsenosťou pravdy, že ona sama otvára naše oči, aby sme videli celú skutočnosť 
novým spôsobom – v zjednotení s milovanou osobou.“ (Lumen fidei 26 a 27) 

ŽIADNA GNÓZA PRETO NEJESTVUJE! Žiadne „intelektuálne úsilie“, ani nijaké 
„zmenené vedomie“ počas meditácie, žiadne „tajné texty“, obrady ani mystériá 
nemôžu a nedokážu ani trochu odhaliť Boha a dať skutočné poznanie Boha. Nič 
také nejestvuje a tí, ktorí tomu veria, sú len „slepými vodcami slepých. A keď slepý 
vedie slepého, obaja padnú do jamy“ (Mt 15,14 SSV). Jedine láska, skutočná,  
krajná, nepredstieraná, vyžadujúca zomrieť sebe („kto zomrel, je  
ospravedlnený od hriechu (Rim 6,7 SSV)) – alebo nič! 

1Jn 4,7-21 



Nie hocijaká láska! 
7 Milovaní, milujme sa 
navzájom, lebo láska je z 
Boha a každý, kto miluje, 
narodil sa z Boha a pozná 
Boha. 8 Kto nemiluje, 
nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. 9 A Božia láska k nám 
sa prejavila v tom, že Boh 
poslal svojho 
jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho 
mali život. 10 Láska je v 
tom, že nie my sme 
milovali Boha, ale že on 
miloval nás a poslal svojho 
Syna ako zmiernu obetu za 
naše hriechy. 11 Milovaní, 
keď nás Boh tak miluje, aj 
my sme povinní milovať 
jeden druhého. 12 Boha 
nikto nikdy nevidel; ale keď 
sa milujeme navzájom, Boh 
ostáva v nás a jeho láska v 
nás je dokonalá. 13 A že 
ostávame v ňom a on v nás, 
poznávame podľa toho, že 
nám dal zo svojho Ducha. 

 Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska… – Tak, ako baník môže povedať 
hoci aj študovanému historikovi baníctva: Človeče, ak si nebol tam dole, v tme, v 
horúčave, v pote, ak si neprežil strach, keď vypadlo svetlo, zasekol sa výťah, keď 
povedľa šachty zletel kúsok od teba balvan… ak si nezažili drinu so zbíjačkou a 
lopatou, v špine a v prachu… – nemáš poňatia, čo to baníctvo je! – takisto Ján 
dodáva ďalší dôvod, prečo bez lásky nie je možné poznať Boha: Veď Boh je krajná 
láska, dávajúca celého seba! Ak nemiluješ rovnakou láskou – a nemiluješ samú túto 
lásku! – akoby si mohol skutočne mať čo len matnú predstavu, kto a čo je Boh??? 
„Človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh“ (sv. Klement 
Alexandrijský) – a teda v prvom rade miluje lásku samotnú. 

 A Božia láska k nám sa prejavila v tom… – Ján znova a znova vysvetľuje, v čom 
láska je. Po onom možno trochu vágnom „dávať život“ za milovaného ju zase 
trochu viac rozpisuje: 

• Poslal jednorodeného Syna: teda to najdrahšie a najmilovanejšie, čo má a 
súčasne samého seba, to čím je – veď je Otec v Synovi a Syn v Otcovi (Jn 14,10n). 
Láska teda znamená dať to najlepšie, čo je v mojich možnostiach. 

• Aby sme skrze Neho mali život… ako zmiernu obetu: Zmyslom toho ale nie je 
nejaké sebauspokojenie („Veď ja sa tak snažím, tak obetujem!“) a už vôbec nie 
prospech milujúceho, ale len a jedine prospech a opravdivé, skutočné dobro 
milovaného. 

• Nie my sme milovali Boha, ale On miloval nás: Láska pritom nečaká od 
milovaného žiadnu odmenu, vynahradu, odplatu,… ale dáva sa. Celkom 
jednoducho sa dáva, daruje, sama od seba, bez ohľadu na čokoľvek ostatné. 

 aj my sme povinní… – pretože sme na ceste k Božiemu životu a k jednote s 
Bohom, úplná podobnosť s Bohom je pre nás nevyhnutnosťou. A aj preto je pre nás 
a našu lásku normou Boh: nie iní ľudia, susedia, nikto, iba Boh! 
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Zhrnuté a podčiarknuté… 
7 Milovaní, milujme sa 
navzájom, lebo láska je z 
Boha a každý, kto miluje, 
narodil sa z Boha a pozná 
Boha. 8 Kto nemiluje, 
nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. 9 A Božia láska k nám 
sa prejavila v tom, že Boh 
poslal svojho 
jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho 
mali život. 10 Láska je v 
tom, že nie my sme 
milovali Boha, ale že on 
miloval nás a poslal svojho 
Syna ako zmiernu obetu za 
naše hriechy. 11 Milovaní, 
keď nás Boh tak miluje, aj 
my sme povinní milovať 
jeden druhého. 12 Boha 
nikto nikdy nevidel; ale keď 
sa milujeme navzájom, Boh 
ostáva v nás a jeho láska v 
nás je dokonalá. 13 A že 
ostávame v ňom a on v nás, 
poznávame podľa toho, že 
nám dal zo svojho Ducha. 

 Boha nikto nikdy nevidel…  – ani očami („Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ 
(Sk 17,28 SSV)), pretože nemôžeme vyjsť „von“ z Boha a podívať sa na Neho 
„zvonka“ aký je (úplne rovnako, ako nemôžu naše myšlienky vyjsť von z našej mysle 
a uvidieť nás, svojich tvorcov); ale ani mysľou, ktorá je príliš obmedzená, aby mohla 
do seba pojať Boha a pochopiť Ho v Jeho úplnej odlišnosti, plnosti a nekonečnosti. 

 Keď sa milujeme, Boh ostáva v nás…  – láska nás ale súčasne otvára opravdivej 
skúsenosti Boha, tomu najhlbšiemu a najdokonalejšiemu poznaniu Boha, aké je 
vôbec možné (a v skutočnosti vlastne jedinému skutočnému poznaniu – nielen v 
tomto svete, ale ono je aj podstatou Neba). 

 Jeho láska v nás je dokonalá…  – Božia láska smeruje k ľuďom. Zjednotiť sa s 
Bohom v láske znamená spoločne s Ním milovať ľudí a dávať za nich život tak a 
takým spôsobom, akým to robí Boh sám. Ak teda toto robíme, sme zjednotení s 
Bohom a Božia láska v nás je dokonalá, úplná, taká, aká má byť – a je to Božia 
láska. 

 že nám dal zo svojho Ducha…  – Táto podobnosť s Bohom a jednota v zámeroch, 
živote, túžbach i láske nás potom otvára k bytostnej jednote so samotným Bohom – 
a tá sa deje v dare Ducha Svätého, ktorý tu už nedáva svoje dary a charizmy, ale 
dáva samého seba a v Ňom Boh dáva samého seba a „Božia láska je rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5 SSV) a cez nás preteká 
smerom k blížnym v „obežnom prúdení lásky“ po vzore Trojice. 
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… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Povaha spasenia sa 
14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna 
za Spasiteľa sveta. 15 Kto 
vyzná: "Ježiš je Boží Syn," 
ostáva v ňom Boh a on v 
Bohu. 16 A my, čo sme uverili, 
spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 
Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň 
súdu, lebo ako je on, tak sme 
aj my na tomto svete. 18 V 
láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto 
sa bojí, nie je dokonalý v 
láske. 19 My milujeme, 
pretože on prvý miloval nás. 
20 Ak niekto povie: "Milujem 
Boha," a nenávidí svojho 
brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. 21 A toto 
prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, 
miloval aj svojho brata. 

 Spasiteľ sveta – gr. soter tú kosmú: záchranca, zachovávateľ, používané hlavne vo 
vzťahu k bohom, kráľom,… ktorí človeka z niečoho a od niečoho zachránili. Kristus 
takýmto záchrancom vskutku je! A to nielen „veriacich“, ale celého sveta, kosmosu! 

Ale čo presne to vlastne znamená?  V čom je táto záchrana? A od čoho, z čoho? 

1Jn 4,7-21 

JEDEN ROZŠÍRENÝ NÁZOR: 

„Všetci my raz zomrieme a strávime večnosť v pekle, aby sme zaplatili cenu našich hriechov. 
Smrť je biblický výraz pre „oddelenosť“. Samozrejme, že všetci zomrú, ale niektorí budú žiť v 
nebi s Bohom vo večnosti, kým iní budú žiť v pekle celú večnosť. Smrť, ktorá sa tu spomína sa 
vzťahuje na život v pekle. Avšak, druhá časť tohto verša nás učí, že večný život je 
dosiahnuteľný skrze Ježiša Krista. Toto je obeť zmierenia.  
 
Ježiš Kristus zomrel namiesto nás, keď bol ukrižovaný na kríži. My sme tí, ktorí si zaslúžili byť 
ukrižovaní na kríži a zomrieť, lebo sme my tí, ktorí žijú hriešny život. Ale Kristus vzal náš trest 
na seba. 

My by sme nikdy nemohli splatiť cenu sami. Dokonca, aj keby sme mohli, jednoducho by sme 
boli potrestaní a zanechaní v pekle celú večnosť. Kristus prevzal iniciatívu a prišiel na zem 
ako Boží Syn, Ježiš Kristus, aby zaplatil cenu nášho hriechu. To, čo On učinil, dalo nám 
možnosť, nie len, aby nám boli hriechy odpustené, ale aby sme mohli večnosť stráviť s Ním.“ 

(gotquestions.org) 

Ján ale hovorí o niečom úplne inom a fascinujúcejšom – a rozhodne nie o Bohu, 
ktorý nemilosrdne mučí ľudí naveky v Pekle, pretože: „Boh je milujúci, láskavý a 
milosrdný, ale je predovšetkým svätý a spravodlivý. Je natoľko svätý, že nemôže 
tolerovať hriech. Je Boh, ktorý sa hnevá na zlých a neposlušných ľudí. Boh je večná a 
nekonečná Bytosť (Žalm 90:2), a preto si každý hriech zasluhuje večný trest. U Boha 
plynie čas úplne inak, a preto naše hriechy ostávajú pred Ním stáť vo večnosti, a 
musia byť potrestané, aby bola naplnená jeho svätá spravodlivosť.“ (tamže) 



Povaha spasenia sa 
14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna 
za Spasiteľa sveta. 15 Kto 
vyzná: "Ježiš je Boží Syn," 
ostáva v ňom Boh a on v 
Bohu. 16 A my, čo sme uverili, 
spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 
Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň 
súdu, lebo ako je on, tak sme 
aj my na tomto svete. 18 V 
láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto 
sa bojí, nie je dokonalý v 
láske. 19 My milujeme, 
pretože on prvý miloval nás. 
20 Ak niekto povie: "Milujem 
Boha," a nenávidí svojho 
brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. 21 A toto 
prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, 
miloval aj svojho brata. 

 Spasiteľ sveta – gr. soter tú kosmú: záchranca, zachovávateľ, používané hlavne vo 
vzťahu k bohom, kráľom,… ktorí človeka z niečoho a od niečoho zachránili. Kristus 
takýmto záchrancom vskutku je! A to nielen „veriacich“, ale celého sveta, kosmosu! 

Ale čo presne to vlastne znamená?  V čom je táto záchrana? A od čoho, z čoho? 

A čo na to Ján? V jeho podaní SPÁSA je skôr o zachraňovaní ľudí, topiacich sa na 
Titanicu, než o „vysekávaní“ zločinca z rúk kata (ktorému ho On sám najprv 
odovzdal) za cenu života záchrancu (čiže seba samého) aby sa tým akosi divne 
(potrestaním nevinného?) naplnila požiadavka „spravodlivosti“…: 

 Spoznali sme lásku… – hlbokú, bezvýhradnú, bezhraničnú, bezpodmienečnú, bez 
konfliktu s nejakou „spravodlivosťou“, ktorá by stavala Boha pred nejakú dilemu 
(ako nejakého hriešnika s “rozpoltenou mysľou“!) a bránila mu odpustiť dovtedy, 
kým Jeho „božské nároky“ nebudú uspokojené krvavou smrťou svojho vlastného 
Syna… Naopak, je to láska, ktorá vskutku „je trpezlivá, …dobrotivá; nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, 
nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko 
verí, všetko dúfa, všetko vydrží“  (1Kor 13,4-7 SSV) – a to je dôvod, pre ktorý „sme 
boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna [ešte] vtedy, keď sme boli nepriateľmi“  
(Rim 5,10 SSV) – bez toho, aby sme uverili, či čokoľvek podobné…! A nielen to! 
Denne zažívame Božiu lásku, idúcu do ešte väčšej krajnosti v Eucharistii, kde platí 
Kristovo: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás” (1Kor 11,24 SSV) aby sa splnilo ono 
Božie: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný 
deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a 
pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.” (Jn 6,54-56 SSV). Miluje niekto viac? Je 
možné milovať viac? Môže hoci aj Boh dať viac, než samého a celého Seba??? 

1Jn 4,7-21 



Povaha spasenia sa 
14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna 
za Spasiteľa sveta. 15 Kto 
vyzná: "Ježiš je Boží Syn," 
ostáva v ňom Boh a on v 
Bohu. 16 A my, čo sme uverili, 
spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 
Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň 
súdu, lebo ako je on, tak sme 
aj my na tomto svete. 18 V 
láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto 
sa bojí, nie je dokonalý v 
láske. 19 My milujeme, 
pretože on prvý miloval nás. 
20 Ak niekto povie: "Milujem 
Boha," a nenávidí svojho 
brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. 21 A toto 
prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, 
miloval aj svojho brata. 

 Boh je láska – toto je podstata a povaha Boha. Boh nemôže nebyť láskou.  

 kto ostáva v láske, ostáva v Bohu – gr. menó: zotrvať v boji na pozícii (o 
vojakoch), stáť niekde, pretrvať, vytrvať; ale aj strpieť niečo, zniesť niečo (a 
necúvnuť pred tým)… Nie je to teda iba také „trpné“ zostatie niekde v štýle „kde si 
ma položili, tam ležím“, ale aktívne zotrvanie, vytrvanie, napriek všetkým 
protivenstvám a prekážkam. 

• SVET ponúka jediný možný model života: ALEBO budeš bojovať za seba, starať sa 
hlavne a najprv o seba, budeš sebecký a sebastredný (egocentrický, čo je zmysel 
slova „pýcha“: uprednostňovať v prvom rade seba) a potom nejaký čas prežiješ. 
ALEBO to neurobíš – a potom v onom darwinistickom „boji o život“ neprežiješ 
krutý a nemilosrdný „prírodný (spoločenský) výber“ – a zomrieš! Iná možnosť v 
rámci sveta nejestvuje, pretože ak sa rozhodneš nehrať túto hru – tak ťa svet 
prevalcuje a ty zomrieš a to je koniec, nič iné ťa nikde a nijako nečaká… BOJ, ALEBO 
SMRŤ, SEBECTVO, ALEBO SMRŤ, PÝCHA, ALEBO SMRŤ – to je jediná možná voľba – a 
obe strany tejto voľby v skutočnosti znejú „SMRŤ“…  

• BOH konečne ponúka východisko: Novú Realitu, „nové nebo a novú zem, na 
ktorých prebýva spravodlivosť“ (2Pt 3,13 SSV), svoju realitu, Seba samého, Trojičné 
spoločenstvo Boha, kam nás pozýva (ako v Tolkienovi Valar elfov do Valinoru), aby 
nás tak vyslobodil, zachránil z bezvýchodiskovosti tohto sveta. V Jeho svete platí 
presne opačný zákon a tým je LÁSKA. ZRIEKNUTIE SA sebectva, pýchy, zápasenia s 
inými, nenávisti, nepriateľstva,… – V BOHU UŽ NEVEDIE K SMRTI, ALE DO ŽIVOTA! V 
tej chvíli, keď nastúpime vo viere a láske túto cestu, niet už pre nás ničoho, čo by 
nás mohlo ohroziť, či nám akokoľvek ublížiť. Slovami biskupa Bazila Veľkého: „Aj 
keď mi vezmeš majetok, sám sa neobohatíš a mňa tím neochudobníš. Vyhnanstvo  
pre mňa neexistuje, však nie som viazaný miestom a všade, kam ma pošlú, je zem 
Hospodinova. A čo mi môže urobiť mučenie? Však som tak slabý, že po prvom  
údere zomriem. A smrť je pre mňa darom, lebo ma skôr privedie k Bohu.“ 
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Povaha spasenia sa 
14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna 
za Spasiteľa sveta. 15 Kto 
vyzná: "Ježiš je Boží Syn," 
ostáva v ňom Boh a on v 
Bohu. 16 A my, čo sme uverili, 
spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 
Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň 
súdu, lebo ako je on, tak sme 
aj my na tomto svete. 18 V 
láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto 
sa bojí, nie je dokonalý v 
láske. 19 My milujeme, 
pretože on prvý miloval nás. 
20 Ak niekto povie: "Milujem 
Boha," a nenávidí svojho 
brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. 21 A toto 
prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, 
miloval aj svojho brata. 

 Ostáva v Bohu – nemuselo by to tak byť. Nie je v tom nič „automatické“. 
Podobnosť s Bohom ešte nie je jednota s Bohom. Ale Boh – vo svojej láske – 
využíva našu túžbu po podobnosti s Ním, aby nás voviedol do jednoty s Ním, do 
spoločenstva Jeho lásky: „Posledný cieľ celého Božieho poriadku spásy je, aby 
stvorenia vstúpili do dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice. Ale už teraz sme povolaní 
na to, aby v nás prebývala Najsvätejšia Trojica.“ (KKC 260) 

 a Boh ostáva v ňom – Ostávať v Bohu môže znamenať všeličo. Môžeme byť „v 
Bohu“ ako diváci, sluhovia, hostia,… Ale Boh nás nielen pozýva k sebe, ale tým, že 
nás povoláva do svojho Trojičného spoločenstva, tak nás vťahuje aj do Jeho 
dynamiky lásky: a ak milujeme my (a celí sa teda Bohu úplne darujeme v láske), 
sme schopní žiť túto dynamiku a v rámci nej sa nielen darujeme, ale sme aj úplne 
Bohom obdarovaní, sám Boh sa nám úplne a celý v láske daruje, takže „vůči Boží 
lásce se v nás rodí nový a nezvyklý cit - cit vlastnický. … Bůh se novým způsobem stal 
„naším" Bohem. My, z milosti, vlastníme Boha.“ (Raniero Cantalamessa). A potom 
platí: „Všetko, čo má Boh – okrem identity bytia – prijíma ten, kto je milosťou 
zbožšťovaný.“ (sv. Maxim vyznavač) a „Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, 
čím je Kristus svojou prirodzenosťou.“ (sv. Ján Damascénsky). 

 máme dôveru v deň súdu – a táto dôvera je práve ovocím lásky, pre ktorú sme sa 
rozhodli – a súčasne ona sama je dôvodom tejto dôvery, pretože: 

 lebo ako je On, tak sme aj my – trošku nešťastne preložená veta, ktorá ale 
znamená nasledovné: Sme na tomto svete takí istí, aký bol On, Boh Ježiš Kristus. 
Sme síce na svete, ale nie sme zo sveta (Jn 15,19), sme z Boha, pretože milujeme 
ako Boh, žijeme ako Boh, konáme ako Boh – a sám Boh nás miluje. Miloval nás 
rovnako a bezhranične ešte vtedy, keď sme takíto neboli a keď za nás dával život  
na kríži. O čo viac teda môžeme v Jeho nemennú lásku a Život v Ňom  dúfať teraz, 
keď už sme Mu podobní? Slovami Pavla: „Lebo ak sme boli zmierení s Bohom  
smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení  
budeme spasení jeho životom.“ (Rim 5,10 SSV). 
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Strach ako výstraha… 
14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna 
za Spasiteľa sveta. 15 Kto 
vyzná: "Ježiš je Boží Syn," 
ostáva v ňom Boh a on v 
Bohu. 16 A my, čo sme uverili, 
spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 
Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň 
súdu, lebo ako je on, tak sme 
aj my na tomto svete. 18 V 
láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto 
sa bojí, nie je dokonalý v 
láske. 19 My milujeme, 
pretože on prvý miloval nás. 
20 Ak niekto povie: "Milujem 
Boha," a nenávidí svojho 
brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. 21 A toto 
prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, 
miloval aj svojho brata. 

 dokonalá láska vyháňa strach – a to nie strach z odsúdenia a zavrhnutia Bohom, 
ale strach z toho, že by sa nám nakoniec, slovami Pavla, nemuselo podariť „zmocniť 
sa večného života“ (1Tim 6,12) a že by sme nakoniec mohli predsa len skončiť 
zavrhnutí (1Kor 9,27).  

Ak ale skutočne , úprimne, celým srdcom, v radosti a plní Ducha milujeme ako Boh 
miluje nás – potom niet strachu a láska z nás vyhnala každý strach a to hneď 
dvojnásobne: 

• po prvé preto, že v láske zabúdame na seba kvôli Milovanému – a tak akosi 
„nemáme čas“ strachovať sa o seba, ba ani nás to nenapadne; 

• a po druhé preto, že už teraz sme v Bohu a Boh v nás, poznáme Boha i Jeho 
lásku a ani si nevieme predstaviť, ako by mohlo byť možné, že by nás Boh od 
seba odvrhol… Nie, to je naozaj nepredstaviteľné! 

 kto sa bojí, nie je dokonalý v láske – a to z presne tých istých dvoch dôvodov: 

• Ak myslíš na seba a strachuješ sa o seba – nie je potom tvoja láska skôr 
povrchnou vypočítavosťou, snahou nejako si pre seba „získať spásu“ (pričom 
akosi prehliadame fakt, že spása = láska v kruhu Trojice; vypočítavosť a 
sebectvo = Peklo mimo kruhu Trojice, kde s podobnými postojmi nemôžeme, 
nevieme, nedokážeme žiť, trpeli by sme tam a zomreli by sme pod žiarou 
Božieho Svetla)? 

• A ak ti srdce niečo vyčíta, ak zjavne niečo v tvojom kresťanstve nefunguje a 
napĺňa ťa to neistotou a strachom – nie je to vari známka toho, že naozaj niečo 
nefunguje a potrebuješ obrátenie? 

P.S.: Čo samozrejme neznamená, že ak nemáme v sebe žiaden strach, ani obavy,  
je všetko v poriadku. Môže to byť pokojne aj pýcha a ľahostajnosť – nakoniec, 
ani farizeji sa neklepali strachom pred Božími trestami, naopak! Preto nech 
každý človek pozorne „skúma sám seba“ (1Kor 11,28 SSV)! 
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Proti falošnej istote 
14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna 
za Spasiteľa sveta. 15 Kto 
vyzná: "Ježiš je Boží Syn," 
ostáva v ňom Boh a on v 
Bohu. 16 A my, čo sme uverili, 
spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 
Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň 
súdu, lebo ako je on, tak sme 
aj my na tomto svete. 18 V 
láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto 
sa bojí, nie je dokonalý v 
láske. 19 My milujeme, 
pretože on prvý miloval nás. 
20 Ak niekto povie: "Milujem 
Boha," a nenávidí svojho 
brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. 21 A toto 
prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, 
miloval aj svojho brata. 

 On prvý miloval nás – toto je základný motív. NAJPRV je skúsenosť, zážitok, 
poznanie a uvedomenie si Božej lásky KU MNE OSOBNE – a až POTOM ma táto 
lásky oslobodzuje a dáva mi odvahu „všetko zanechať“ a vrhnúť sa do Božej lásky 
tým, že budem milovať rovnako, ako On. 

 Ak niekto nemiluje brata, je luhár – a to hneď z dvoch dôvodov: 

• milovať Boha = darovať sa Mu. Čo už ale môžeme Bohu my sami darovať? 
Bohu, od ktorého sme naopak my sami dostali úplne všetko – a ktorý nič od nás 
nepotrebuje? 

ODPOVEĎ: je tu spoločné dielo, „joint venture“ Boha a človeka. Dielo, na 
ktorom môžeme spoločne s Bohom pracovať a tak „hľadieť jedným smerom“ 
(Exupéry). A týmto dielom je Božie Kráľovstvo, čiže CIRKEV, čiže Božia rodina 
plná našich súrodencov, bratov a sestier v Kristovi. za nich dal Boh svoj život, 
vylial svoju krv (Sk 20,28). Milovať Boha = s Bohom milovať Cirkev a teda 
bratov. Až do krajnosti. Ak tak nemilujeme, ak nám je Božia rodina a Božie dielo 
ľahostajné – potom je nám ľahostajný aj sám Boh. nemilujeme Ho. 

• milovať Boha = milovať Ho kvôli tomu, čím je. Čiže milovať to, čím je. Čiže 
milovať Jeho postoj a konanie lásky k Cirkvi, k bratom. Ak to ale milujeme – 
potom to nepochybne aj sami robíme a túžime žiť a konať podobne, aby sme 
Boha, svoj „idol“, čo najvernejšie napodobnili! Ak to nerobíme – potom asi 
Bohom veľmi uchvátení nie sme a ani to nijako nemilujeme. Potom ani naša 
„láska“ k Bohu nie je láskou, veď nemilujeme to, čím a kým je; je v skutočnosti 
len vypočítavosťou, ako hovorí Eckhardt: „Chtějí vidět Boha očima jako vidí 
krávu, a chtějí milovati Boha jako milují krávu. Tu miluješ pro mléko a sýr a pro 
vlastní užitek. Tak činí všichni lidé, kteří milují Boha kvůli bohatství nebo kvůli 
vnitřní útěše“. 
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Proti falošnej istote 
14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna 
za Spasiteľa sveta. 15 Kto 
vyzná: "Ježiš je Boží Syn," 
ostáva v ňom Boh a on v 
Bohu. 16 A my, čo sme uverili, 
spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám. Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 
Láska v nás je dokonalá v 
tom, že máme dôveru v deň 
súdu, lebo ako je on, tak sme 
aj my na tomto svete. 18 V 
láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto 
sa bojí, nie je dokonalý v 
láske. 19 My milujeme, 
pretože on prvý miloval nás. 
20 Ak niekto povie: "Milujem 
Boha," a nenávidí svojho 
brata, je luhár. Veď kto 
nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. 21 A toto 
prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, 
miloval aj svojho brata. 

 nemôže milovať Boha, ktorého nevidí – Boh nie je súčasťou nášho sveta. Svet je v 
Bohu, ale sám Boh je úplne mimo nás, mimo nášho dosahu, ako to lakonicky 
vyjadril aj SZ pisateľ: „Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka“ 
(Ž 115,16 SSV), resp. Ježiš: „Nik nevystúpil do neba“ (Jn 3,13 SSV). 

Nie je v našich silách priamo Bohu dať nič, nič pre Neho urobiť, nijako Mu prospieť. 
Môžeme stráviť celý život modlitbou, chválou, oslavou, prinášať obety, obetovať 
samých seba,… – ale čo z toho má Boh? Vôbec nič.  

NEBYŤ DARU CIRKVI, nemali by sme ani najmenšiu šancu niečo pre Boha urobiť. 
Jedine Cirkev nám dáva šancu spolupracovať na niečo Božom, čo je súčasne 
súčasťou nášho sveta!  

MILOVAŤ CIRKEV, BUDOVAŤ CIRKEV – A TEDA MILOVAŤ A BUDOVAŤ BRATOV A 
SESTRY V NEJ formou služby, zdieľania, lásky,… – TO JE JEDINÝ MOŽNÝ A 
PREDSTAVITEĽNÝ SPÔSOB, AKÝM MÔŽEME TU, NA ZEMI, MILOVAŤ BOHA A 
PREUKÁZAŤ MU SVOJU LÁSKU! 

Ak toto nerobíme a nevyužijeme – potom nemôžeme, NEDOKÁŽEME (gr. ou 
dynatai, dosl. nemáme schopnosť, silu) nijakým spôsobom milovať Boha inak, inou 
cestou, iným spôsobom, akoby „priamo“, bez Cirkvi (čo neznamená, že v Cirkvi je to 
„nepriamo“ – veď Cirkev JE Kristus, teda JE miestom, kde JE Boh!) 

 toto prikázanie máme od Neho – aby teda Ján predišiel „falošnej istote“ pyšného 
a ľahostajného človeka, zdôrazňuje tento fakt, ako aj príkaz samého Boha. 

MILUJEME BOHA LEN NATOĽKO, NAKOĽKO OPRAVDIVO MILUJEME BRATOV A 
SESTRY V CIRKVI. Bodka. Čo robíme pre nich, robíme pre Boha – ale ani o byľku 
viac. Podľa toho si teda môžeme overiť a otestovať svoju lásku k Bohu. A ak 
zistíme, že Cirkev nám je v podstate viac-menej ukradnutá, nezaujíma nás, 
nedojíme, nežijeme jej životom, neslúžime jej, nemilujeme ju – potom je na  
čase spozornieť, pretože je to znak, že Boha v skutočnosti tiež nemilujeme! 
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… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z 
Boha a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 9 A Božia láska k 
nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze 
neho mali život. 10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a 
poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 11 Milovaní, keď nás Boh tak 
miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa 
milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 13 A že ostávame v 
ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a 
svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vyzná: "Ježiš je Boží Syn," ostáva v 
ňom Boh a on v Bohu. 16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh 
je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 Láska v nás je 
dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto 
svete. 18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, 
a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás. 20 Ak 
niekto povie: "Milujem Boha," a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, 
ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 21 A toto prikázanie máme od neho: 
aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• NEJESTVUJE ŽIADNA „GNÓZA“, žiadne tajomné poznanie, žiadna technika 
uvedomenia, či premeny vedomia, žiadne obrady, rituály, náboženské úkony, žiadna 
mágia, ani nič podobné, čo by nás mohlo priviesť k Bohu – jedine láska, ktorej 
podstatu Ježiš zhrnul do slov: „Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším 
sluhom. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život 
ako výkupné za mnohých.“ (Mat 20:27-28 SSV). 

• SKUTOČNÁ LÁSKA má vždy znaky Božej lásky: koná v opravdivom záujme dobra 
milovaného, dáva to najlepšie, čo dať môže a to úplne zadarmo a bez ohľadu na 
„výhody“ a „sympatie“, len tak, z lásky… 

• LÁSKA JE JEDINÁ CESTA K POZNANIU BOHA. Boh úplne presahuje ako naše 
možnosti (nemôžeme ho nijako vidieť už zo samej podstaty faktu, že svet jestvuje v 
Bohu, nie preto, že by sa Boh nejako pred nami ukrýval), tak naše schopnosti 
(nedokážeme mysľou pochopiť, ani obsiahnuť Boha v jeho úplnej „inakosti“ a 
presahujúcosti) a už vôbec sa nedá „naučiť“ z nejakých kníh a slov kto a aký je Boh 
sám v sebe. Láska ale vytvára jednotu s Bohom a otvára nás skúsenosti Boha a života 
s Bohom – a toto je jediné naozaj autentické poznanie Boha, ktoré môžeme 
dosiahnuť. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• SPÁSA JE ZÁCHRANA ČLOVEKA nie pred krutými a žiarlivými Božími trestami, ale 
záchrana „zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch“ (1Pt 1,18 SSV), 
vyslobodenie z „tohto sveta“ a otvorenie brány k novej realite a tou je možnosť žiť 
úplne odlišný model bytia a života, ten „večný a Boží“ a to v Trojičnom spoločenstve 
samotného Boha. 

• JEDINÁ CESTA K SPÁSE je cez lásku, v ktorej pevne a „zaryto“ zotrváme napriek 
všetkým protivenstvám a pokušeniam, presne podľa vzoru Boha a Jeho lásky. 

• JEDINÝ SPÔSOB, AKO REÁLNE MILOVAŤ BOHA = slúžiť Bohu, je v CIRKVI, ktorá je 
jediným Božím dielom, ktoré je tu, na zemi a na ktoré máme dosah. Preto alebo s 
Bohom milujeme Cirkev (= „bratov“ a samozrejme aj sestry v nej) – a potom 
milujeme aj Boha; alebo Cirkev nemilujeme – ale potom nemilujeme ani Boha. Iný 
spôsob, ako Boha milovať a slúžiť Mu, neexistuje. 

• TAKÁTO LÁSKA Z NÁS VYHÁŇA KAŽDÝ STRACH – jednak preto, že kvôli Milovanému 
zabúdame na seba a ani nás nenapadne strachovať sa o svoj osud; jednak preto, že 
takýto život v Božej láske nás otvára Daru Ducha, v ktorom už tu, na zemi, vstupuje 
do nášho života Boha, aby sme boli s Ním a v Ňom a On v nás – a to už je Nebo! 

• VŠETKO TOTO JE „VTELENÉ“: vo Vesmíre, ktorý je vtelením Božej vôle; skrze Krista, 
ktorý je vteleným Bohom, v Cirkvi, ktorá je vtelenou (zhmotnenou) Božou spásou a 
na duchovnej ceste, ktorá vtelená do tohto sveta a spočíva v službe lásky,  
narábajúcej s tým, čo nám tento „hmotný“ svet ponúka. 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 


