
06 

Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 



… – ZOPAKOVANIE – … 
… z minulého stretka: 

• „HMOTNÝ SVET“ je len časťou stvorenstva, ktoré zahŕňa aj „nehmotný“ (alebo skôr 
„nadhmotný“) 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.  



… – ZOPAKOVANIE – … 
… z minulého stretka: 

• 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“…  



… – ZOPAKOVANIE – … 
… z minulého stretka: 

• 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. 



… – ZOPAKOVANIE – … 
… z minulého stretka: 

• 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? 



1Jn 5,1-12 Kto teda sme…? 

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje 
Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho 
poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho 
prikázania. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho 
prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. 4 Veď všetko, čo sa narodilo z 
Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 
5 Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? 6 On je 
ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale 
skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7 Lebo 
traja sú, čo svedčia: 8 Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. 9 Ak 
prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie 
svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10 Kto verí v Božieho Syna, má 
svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril 
svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11 A toto svedectvo je, že Boh 
nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má 
život; kto nemá Syna, nemá Boží život. 



Kto teda sme…? 
Každý, kto verí, že Ježiš 
je Kristus, narodil sa z 
Boha. A každý, kto 
miluje Boha ako Otca, 
miluje aj toho, kto sa z 
neho narodil. 2 Podľa 
toho poznáme, že 
milujeme Božie deti, keď 
milujeme Boha a plníme 
jeho prikázania. 3 Lebo 
láska k Bohu spočíva v 
tom, že zachovávame 
jeho prikázania. A jeho 
prikázania nie sú ťažké. 4 
Veď všetko, čo sa 
narodilo z Boha, 
premáha svet. A tým 
víťazstvom, ktoré 
premohlo svet, je naša 
viera. 5 Veď kto iný 
premáha svet, ak nie ten, 
kto verí, že Ježiš je Boží 
Syn? 

 Kto verí, že Ježiš je Kristus… – čiže vyznáva VTELENIE a verí, že ČLOVEK Ježiš 
Kristus, narodený Márii v Betleheme, ten Nazaretský, JE KRISTUS, Mesiáš, vtelený 
Syn Boha, Boh sám (porov. Jánovo konštatovanie v jeho evanjeliu: „Boha nazýval 
svojím Otcom a robil sa rovným Bohu“ (Jn 5.18 SSV)) 

 Narodil sa z Boha… – znova v zmysle „nesie Božiu DNA“, „Božie gény“, pretože 
neodporuje Božiemu plánu a konaniu, naopak, vierou ho prijíma, spolupracuje na 
ňom, pripodobňuje sa Bohu, ktorého napodobňuje (porov. „Napodobňujte Boha 
ako milované deti“ (Ef 5,1 SSV)) a tak sa „pridáva k Bohu“ ako k svojmu vodcovi, 
veliteľovi, kráľovi, patrí k Nemu, je členom „Božej domácnosti“ a súčasťou „Božej 
rodiny“ (porov.: „ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny” (Ef 2,19 SSV)) – 
a tou je Cirkev. 

 Kto miluje Boha, miluje aj toho, kto sa z Boha narodil – znova tu zaznieva motív 
Cirkvi ako Božej rodiny a Božieho Kráľovstva: 

Ak milujem Boha, potom nutne milujem aj spoločne s Bohom to, čo miluje On 
sám – a tým je v prvom rade Jeho Rodina a tou je Cirkev, spoločenstvo ľudí, ktorí 
sa vierou a láskou narodili z Boha. Keby aj nie zo sympatie, či z náklonnosti, keby 
aj nie z prajnosti a zo súcitu, ale KVÔLI BOHU a z lásky k Nemu ich budeme 
milovať úplne, oddane, verne, do krajnosti – pretože (slovami sv. Patrika) sme 
veľkými dlžníkmi Boha a toto je to najmenšie minimum, akým Mu môžeme Jeho 
lásku a dary aspoň trolilinku „oplatiť“ a vrátiť! 

• Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti… – Teraz sa na to Ján pozerá z druhej 
strany: ČO znamená milovať bratov? ODPOVEĎ: no predsa želať im to najlepšie 
možné, teda to, čo im želá Boh, viesť ich po Božej ceste, preukazovať im z lásky k 
Bohu a kvôli Bohu to, čo od nás očakáva Boh, že pre nich urobíme – teda s 
intenzitou danou láskou k Bohu a s múdrosťou danou Jeho vôľou, Jeho 
prikázaniami (gr. entolé: nariadenie, príkaz, inštrukcia,…) 

1Jn 5,1-12 



Detsky jednoduchá vec… 
Každý, kto verí, že Ježiš 
je Kristus, narodil sa z 
Boha. A každý, kto 
miluje Boha ako Otca, 
miluje aj toho, kto sa z 
neho narodil. 2 Podľa 
toho poznáme, že 
milujeme Božie deti, keď 
milujeme Boha a plníme 
jeho prikázania. 3 Lebo 
láska k Bohu spočíva v 
tom, že zachovávame 
jeho prikázania. A jeho 
prikázania nie sú ťažké. 4 
Veď všetko, čo sa 
narodilo z Boha, 
premáha svet. A tým 
víťazstvom, ktoré 
premohlo svet, je naša 
viera. 5 Veď kto iný 
premáha svet, ak nie ten, 
kto verí, že Ježiš je Boží 
Syn? 

 Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania – toto je 
nakoniec Jánova syntéza predchádzajúceho: 

• Milovať Boha = konať Jeho vôľu, to, čo sa Bohu páči. 

• Bohu sa páči, ak z nás všetkých tvorí Rodinu Cirkvi, v ktorej vzájomne žijeme 
Boží Trojičný model života – a vďaka tomu môžeme ako Cirkev, ako spoločenstvo 
vstúpiť do samotného Trojičného života Boha! Milovať Boha teda znamená 
milovať bratov a sestry v Cirkvi ako svojich súrodencov tou láskou, ktorou ich 
(nás!) miluje Kristus. 

• A ak toto robíme, tak tým prejavuje Bohu lásku jediným možným spôsobom, 
ktorý máme a na jedinom možnom mieste, kde niečo Božie zasahuje do našeho 
sveta, v Božej rodine Katolíckej cirkvi. Ak teda milujeme bratov ako bratov, 
potom, jedine potom a len potom môžeme povedať, že milujeme aj Boha. 

 A Jeho prikázania nie sú ťažké – vo svojej podstate naozaj nie. Veď čo 
neprirodzené, či neuskutočniteľné od nás žiadajú? Žiadnu neľudskú askézu a 
sebatýranie (ako hinduizmus), žiadne dosahovanie priam nepredstaviteľných stavovo 
mysle (ako je budhistická nirvána), žiadne tajomné chápanie a poznatky (ako 
gnosticizmus), dokonca ani dodržiavanie komplikovaných rituálnych predpisov 
obmedzujúcich život (ako 613 príazov a zákazov rabínskeho židovstva)… To, čo od nás 
Boh žiada, je detsky jednoduchá vec: obyčajný rodinný život: 

• Boh je náš Otec. O nič preto nemusíme byť ustarostení (Lk 12,29; Flp 4,6), 
ničoho sa nemusíme báť (Lk 12,7) – nakoniec, tu na zemi sme aj tak už iba 
cudzinci a pútnici (1 Pt 2,11). Naša vlasť je v samotnom Nebi (Flp 3,20), pri 
našom Otcovi, tam už máme prichystaný večný príbytok (2 Kor 5,1). 

• Slobodní od strachu – a od z neho plynúcej pýchy a sebectva – tak môžeme 
slobodne žiť v láske ako jedna rodina, plní radosti a konečne si tak opravdivo 
užívať opravdivý život s opravdivým Bohom v opravdivom Duchu Svätom!  

1Jn 5,1-12 



Cirkev verzus svet 
Každý, kto verí, že Ježiš 
je Kristus, narodil sa z 
Boha. A každý, kto 
miluje Boha ako Otca, 
miluje aj toho, kto sa z 
neho narodil. 2 Podľa 
toho poznáme, že 
milujeme Božie deti, keď 
milujeme Boha a plníme 
jeho prikázania. 3 Lebo 
láska k Bohu spočíva v 
tom, že zachovávame 
jeho prikázania. A jeho 
prikázania nie sú ťažké. 4 
Veď všetko, čo sa 
narodilo z Boha, 
premáha svet. A tým 
víťazstvom, ktoré 
premohlo svet, je naša 
viera. 5 Veď kto iný 
premáha svet, ak nie ten, 
kto verí, že Ježiš je Boží 
Syn? 

 všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet –   

• SVET nedôveruje Bohu, odmieta Boha. Bez Boha ale nejestvuje vo ani istota, 
ani naplnenie našich túžob, ani nádej na nič podobné.  

Existuje len STRACH z nedostatku (neuspokojenia našich túžob, nenaplnenia), 
STRACH z ohrozenia, straty, ublíženia,… – a ten plodí PÝCHU (dávať seba do 
stredu svojho života) a SEBECTVO (starať sa o svoje ego a všetko dookola 
využívať len ako nástroje svojho uspokojenia) – a to bez problémov AJ NA ÚKOR 
ostatných ľudí, s ktorými súperíme, zápasíme, alebo ich aspoň ignorujeme, alebo 
naopak využívame na svoje ciele a zámery. 

Bez Boha a mimo Boha sa s týmto objektívne nedá urobiť VÔBEC NIČ. 

• CIRKEV túto bezvýchodiskovú situáciu PREKONÁVA po „moste“, ktorým je 
KRISTUS: „lebo skrze neho máme … prístup k Otcovi“ (Ef 2,18 SSV). Už nie sme 
„prikovaní“ k tomuto svetu ako otroci k veslu. Môžeme žiť v šírom Božom svete, 
voľní, slobodní, bezpeční („Ak je Boh za nás, kto je proti nám?” (Rim 8,31 SSV)), s 
istou a jasnou perspektívou dedičstva, ktoré nám náš Otec daroval v Nebi. 

V TOMTO KONTEXTE strach, pýcha i sebectvo STRÁCAJÚ ZMYSEL, sú zbytočné a 
my ich môžeme uľahčene zanechať. 

V Kristovi sme tak naozaj premohli svet, ako On sám hovorí: „Až keď vás Syn 
vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,36 SSV). 

 … kto verí, že Ježiš je Boží Syn – Základom je ale viera v JEŽIŠA ako vo vteleného 
Boha, BOŽIEHO SYNA. Lebo ak Ním Ježiš nie je – potom je lož to, čo ohlasoval. A 
potom stále platí ono svetské: Niet východiska, niet úniku, niet nádeje, niet 
záchrany… Jediný spôsob, ako premôcť putá sveta – putá hriechu, čiže strachu, 
sebectva a pýchy, ktoré sú podstatou a základom tohto sveta bez Krista: „Každý,  
kto pácha hriech, je otrok” (Jn 8,34 SSV) – je uveriť Božej spáse zjavenej  
v Kristovi a vtelenej v Božej rodine, v Kristovom Tele, v Katolíckej cirkvi! 

1Jn 5,1-12 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Duch, voda a Krv… 
6 On [Kristus] je ten, ktorý 
prišiel skrze vodu a krv, 
Ježiš Kristus. Nielen skrze 
vodu, ale skrze vodu a krv. 
A Duch to dosvedčuje, 
pretože Duch je pravda. 7 
Lebo traja sú, čo svedčia: 8 
Duch, voda a krv; a títo 
traja sú zajedno. 9 Ak 
prijímame svedectvo ľudí, 
Božie svedectvo je väčšie; 
pretože Božie svedectvo je 
to, že svedčil o svojom 
Synovi. 10 Kto verí v 
Božieho Syna, má 
svedectvo v sebe. Kto 
neverí Bohu, robí ho 
luhárom, pretože neuveril 
svedectvu, ktoré vydal Boh 
o svojom Synovi. 11 A toto 
svedectvo je, že Boh nám 
dal večný život a tento 
život je v jeho Synovi. 12 Kto 
má Syna, má život; kto 
nemá Syna, nemá Boží 
život. 

 Duch, voda a krv… – toto je jedno z tých záhadnejších miest v Biblii. Ale raní 
kresťania (napr. Tertulián) v tom videli poukaz na: 

• VODA: Ježišov krst v Jordáne; 
• DUCH: ktorý po krste na Ježiša zostúpil; 
• KRV: keď Ježiš zomieral na kríži 

Existovali herézy (napr. dynamický monarchianizmus), ktoré verili, že Ježiš bol iba 
človek. PO krste v Jordáne na neho zostúpil Boží Duch a „posadol ho“ duchovný (a 
teda netelesný) Syn Boží, Kristus. Až do smrti na kríži tak cez telo Ježiša jednal 
Kristus. Tesne PRED ukrižovaním ale Kristus Ježiša opustil – a ten potom, už zase len 
človek (vari aj patrične dezorientovaný a prekvapený, kdeže sa to zrazu ocitol?), 
zomiera na kríži s vyčítavým zvolaním „Bože, prečo si ma opustil?“ 

Ján by potom týmito slovami mohol tvrdiť, že Ježiš bol Kristom a Božím Synom aj 
pred zostúpením Ducha, keď Ho Ján krstil – a rovnako Ním bol aj keď zomieral na 
kríži – a tak prišiel cez vodu aj cez krv a Duch dosvedčil, že ten, ktorý cez vodu a krv 
vykúpil človeka, je Otcov milovaný Syn. 

 Traja sú, čo svedčia… – tu sa ale objavuje slovo „svedčiť“ v prítomnom čase. A to 
by zase mohlo poukazovať na tri kľúčové sviatosti kresťanskej iniciácie: 

• VODA: Krst, ktorým sme prijímaní za Božie deti; 
• DUCH: vkladanie rúk, čiže birmovanie; 
• KRV: sviatosť Eucharistie. 

Skrze ne skutočne prijímame Ducha Svätého a vstupujeme do skutočného 
spoločenstve s Bohom, ktoré na vlastnej koži zažívame a ktoré Boh neraz 
potvrdzuje aj znameniami a pod. A to všetko skrze sviatosti Cirkvi, ktorá verí vo 
vteleného Boha – Ježiša Krista – a sama seba vníma ako „vtelenie spásy“,  
prvotinu Neba tu na zemi. A to je tiež svedectvo – že totiž Boh zjavne koná  
tak, ako Katolícka cirkev vyznáva a verí o Kristovi Ježišovi. 

1Jn 5,1-12 



Svedectvo o Kristovi 
6 On [Kristus] je ten, ktorý 
prišiel skrze vodu a krv, 
Ježiš Kristus. Nielen skrze 
vodu, ale skrze vodu a krv. 
A Duch to dosvedčuje, 
pretože Duch je pravda. 7 
Lebo traja sú, čo svedčia: 8 
Duch, voda a krv; a títo 
traja sú zajedno. 9 Ak 
prijímame svedectvo ľudí, 
Božie svedectvo je väčšie; 
pretože Božie svedectvo je 
to, že svedčil o svojom 
Synovi. 10 Kto verí v 
Božieho Syna, má 
svedectvo v sebe. Kto 
neverí Bohu, robí ho 
luhárom, pretože neuveril 
svedectvu, ktoré vydal Boh 
o svojom Synovi. 11 A toto 
svedectvo je, že Boh nám 
dal večný život a tento 
život je v jeho Synovi. 12 Kto 
má Syna, má život; kto 
nemá Syna, nemá Boží 
život. 

 Svedectvo od ľudí… – napríklad apoštolov, Ježišových učeníkov, evanjelistov… 

 Božie svedectvo je väčšie – pretože nakoniec nezáleží na tom, koľko ľudí čo 
dosvedčí, ale či to, o čom svedčia, je pravda. Ak teda hovoria o Bohu, ktorý udeľuje 
svojho Ducha a s Ním svoj Život a koná znamenia a zázraky, tak potom tým 
najsilnejším potvrdením toho, že hovoria pravdu, je to, ak sa tieto udalosti stále 
dejú a to aj tu a teraz. 

 Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe – čiže má túto skúsenosť, vnútornú 
(Boží život, dar Ducha) i vonkajšiu (prejavy a konanie Boha). 

 … svedčil o svojom Synovi – to, že tieto veci sa dejú v súvislosti s Menom Ježiša 
Krista a vo viere v Neho, je tak priamym Božím svedectvom o Kristovi, ako trefne 
uvádza napríklad páter Emiliano Tardiff (20. st.) po tom, čo Boh vykonal jeho 
rukami mnoho zázrakov a uzdravení: „Niektorí tzv. psychológovia prichádzali s 
tvrdeniami, že všetko sú prírodné zákony a nič z toho, čo sa stalo, nebol zázrak; každé 
uzdravenie vyplývalo z masovej hypnózy alebo davovej psychózy. Jednoducho som im 
odpovedal, že mi je nepochopiteľné, keď o tom toľko vedeli, prečo neorganizovali 
každé odpoludnie stretnutia na uzdravenie všetkých chorých v krajine.“, alebo inde: 
„Potom som pokračoval v ceste po Senegale, kde si ľud prostredníctvom stoviek 
uzdravení mohol uvedomiť, že Ježiš žije. Pri pohľade na toľké zázraky a nimi vyvolané 
nadšenie ľudí mi jeden misionár od Najsvätejšieho srdca povedal: „To je presne to, čo 
tu potrebujeme. Vedel som, že sa nám Pán zjaví takýmto spôsobom; Keď 
mohamedáni uvidia, že Ježiš robí zázraky, uveria, že žije a je viac ako obyčajný prorok. 
Presne toto sme teraz potrebovali..."“. Áno, toto je jasný dôkaz, argument pre Ježiša 
ako Krista pre každého mysliaceho človeka bez predsudkov. 

 Kto neverí Bohu, robí Ho luhárom… – Ján nehovorí o ateistoch. Hovorí o ľuďoch, 
ktorí akceptujú fakt Boha, ale odmietajú Krista. Ak ale Boh takto mocne  
potvrdzuje Ježiša ako Krista – potom musí byť luhár. Alebo sa mýlia títo ľudia.  
Iná možnosť tu nejestvuje, alebo oni, alebo Boh, jeden musí byť „mimo“! 
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Najpádnejšie svedectvo… 
6 On [Kristus] je ten, ktorý 
prišiel skrze vodu a krv, 
Ježiš Kristus. Nielen skrze 
vodu, ale skrze vodu a krv. 
A Duch to dosvedčuje, 
pretože Duch je pravda. 7 
Lebo traja sú, čo svedčia: 8 
Duch, voda a krv; a títo 
traja sú zajedno. 9 Ak 
prijímame svedectvo ľudí, 
Božie svedectvo je väčšie; 
pretože Božie svedectvo je 
to, že svedčil o svojom 
Synovi. 10 Kto verí v 
Božieho Syna, má 
svedectvo v sebe. Kto 
neverí Bohu, robí ho 
luhárom, pretože neuveril 
svedectvu, ktoré vydal Boh 
o svojom Synovi. 11 A toto 
svedectvo je, že Boh nám 
dal večný život a tento 
život je v jeho Synovi. 12 Kto 
má Syna, má život; kto 
nemá Syna, nemá Boží 
život. 

 Svedectvo večného života… – je najkľúčovejšie, dôležitejšie, než znamenia a 
zázraky, či proroctvá a charizmy! Prečo? 

Pretože – ako sme videli už minule – zázraky a znamenia nemusia pochádzať vždy 
od Boha. 

Ale nikto, ani sám Satan, nemôže dať človekovi skúsenosť VEČNÉHO ŽIVOTA. Tú 
dáva jedine Boh.  

A ak ju dáva v MENE JEŽIŠA KRISTA a na základe viery v Neho a nasledovania Neho 
podľa Jeho slova v Jeho Cirkvi – tak potom o čom diskutovať? Vec je jasná! 

A presne toto je povaha onoho „Božieho svedectva“ aj podľa Jána, že totiž…: 

 Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život – je to jasné? To nie je ani 
návod, ani nič podobné. Je to suché konštatovanie faktu: tí, ktorí v Ježiša uverili ako 
v Krista, uverili jemu a nasledujú Ho, majú Boží život s Bohom a v Bohu. Ostatní 
Boží život nemajú. Je to už jasné…?  

1Jn 5,1-12 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha 
ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho poznáme, že 
milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3 Lebo láska 
k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie 
sú ťažké. 4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, 
ktoré premohlo svet, je naša viera. 5 Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto 
verí, že Ježiš je Boží Syn? 6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. 
Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je 
pravda. 7 Lebo traja sú, čo svedčia: 8 Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. 9 
Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie 
svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10 Kto verí v Božieho Syna, má 
svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril 
svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11 A toto svedectvo je, že Boh 
nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; 
kto nemá Syna, nemá Boží život. 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• VTELENÁ SPÁSA: Kresťan je človek, ktorý prijal fakt vtelenia – a teda nielen verí v 
Ježiša ako v Krista, Božieho Syna, ktorý sa skutočne stal skutočným človekom, ale 
verí aj v Cirkev ako vo „vtelenie Božej spásy“, miesto, kde sa spása prijíma a 
uskutočňuje navýsosť hmotným spôsobom: spoločenstvom lásky s bratmi a 
sestrami, vzájomnou službou lásky, spoločenstvom lásky. 

• LÁSKA K BOHU sa prejavuje tým, že milujeme to, čo miluje Boh: bratov a sestry, 
Cirkev. Ak toto nerobíme, nie je pravda, že milujeme Boha. A naopak…: 

• LÁSKA K BRATOM je dokonalá vtedy, ak im želáme to, čo im vo svojej láske želá Boh 
a na to v prvom rade pracujeme pri vzájomnej službe – a aj sami žijeme a konáme 
podľa týchto prikázaní, aby sme tak pre nich boli tými najlepšími možnými bratmi 
(sestrami). 

• KRESŤANSTVO JE DETSKY JEDNODUCHÁ VEC: Ak sme uverili, že Boh je náš Otec, že 
naša vlasť je v Nebi, že kým sami neutečieme, nik a nič nás nemôže Bohu vytrhnúť z 
ruky a že na tomto svete sme už len cudzinci a pútnici na ceste domov – tak potom 
konečne môžeme zanechať strach, s ním zanechať aj pýchu a sebectvo – a začať sa k 
sebe správať ako opravdivá rodina, ktorou aj skutočne sme. Čo je na tom ťažké? 

• PRE SVET JE TO NEMOŽNÉ, pretože bez uverenia Bohu strach stále ostáva a s ním aj 
pýcha a sebectvo a nedajú sa premôcť. Ak sme ale naozaj Bohu uverili, potom sme 
zvíťazili a potom sme v Kristovi slobodní pre nov, Boží život! 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• BOŽIE SVEDECTVO O KRISTOVI spočíva v tom, že Cesta, na ktorú nás Ježiš volá, 
kresťanstvo, proste FUNGUJE. Funguje tak, ako o tom Ježiš hovoril – od znamení, 
ktoré koná Boh až po znamenie Nového Života, ktorý v Jeho sile dokážeme žiť a nie 
je to viac pre nás nič ťažké. Všetko to, samozrejme, platí len za predpokladu, že sme 
naozaj Kristovi uverili a len tam, kde táto viera je. 

• NAJSILNEJŠÍM SVEDECTVOM je pritom sám Boží život, Nový Život v Bohu, ktorý už 
teraz žijeme podľa slov Petra: „veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,  9 že 
dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší“ (1Pt 1,8-9 SSV). Zázraky a znamenia totiž 
môžu pochádzať aj od Zlého, ale dar Božieho Života nemôže do človeka vliať nikto, 
ani Diabol, ani svet, iba Boh. Preto je najdôležitejším svedectvom toho, že Kristus je 
naozaj od Boha. 



1Jn 5,13-21 Záver listu 
13 Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, 
čo veríte v meno Božieho Syna. 14 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. 16 Keď niekto vidí, že jeho 
brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá 
život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj 
hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, že sa treba zaň 
modliť. 17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý 
nevedie k smrti. 18 Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, 
ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. 
19 Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. 20 A vieme, 
že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A 
my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten 
Pravý, Boh a večný život. 21 Deti moje, chráňte sa modiel! 



Dôvera v Boží dar 
13 Toto som vám napísal, 
aby ste vedeli, že máte 
večný život vy, čo veríte v 
meno Božieho Syna. 14 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. 16 Keď niekto vidí, 
že jeho brat pácha hriech, 
ktorý nevedie k smrti, nech 
prosí a Boh mu dá život, 
totiž tým, čo páchajú 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. Je aj hriech, ktorý 
vedie k smrti; o takom 
nehovorím, že sa treba zaň 
modliť. 17 Každá neprávosť 
je hriechom, ale je aj 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. 

 aby ste vedeli, že máte večný život… – a to je otázka: ak ho už teraz ZAŽÍVAJÚ v 
sebe (a on svedčí o Kristovi ako o Bohu a mesiášovi) – prečo by ich o tom mal Ján 
ubezpečovať svojim listom? Odpoveď je v slove „máte“: Zažívať ešte neznamená 
vlastniť a zažívať niečo dnes ešte neznamená žiť to aj zajtra. A v tomto je VIERA: 
verím, že Boh mi tento život skutočne daroval (porov.: „Pozrite, akú veľkú lásku nám 
daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1Jn 3,1 SSV)) a že „Božie dary a 
povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV) – a neodníme mi ho, neuprie, 
nevyženie ma preč (porov. „toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem” 
(Jn 6,37 SSV))…  V toto ale môžem tu, na zemi, iba veriť, veriť a dôverovať tak Bohu. 
A presne k tejto dôvere nás Ján vedie a pokračuje: 

 toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa 
jeho vôle – pretože o čo iné by sme už len prosili a žiadali, ak nie s Kristom: „príď 
tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10 SSV)? Veď, ako 
hovorí žalmista: „Keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. 26 Hynie mi telo i srdce, 
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.“ (Ž 73,25-26 SSV). Je Božou vôľou, aby 
sme mali život (porov.: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som 
prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10 SSV)). Ak teda prosíme a 
žiadame Boha, aby „som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života“ 
(Ž 27,4 SSV) nielen tu, na zemi, ale aj vo večnosti – potom môžem a smiem smelo 
dúfať, že Pán túto moju prosbu, akokoľvek trúfalú a nevídanú, naozaj splní, pretože 
je podľa Jeho vôle a Jeho rozhodnutia, nie my, ale On ju daroval nám, ako vraví sám 
Ježiš: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste 
išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho 
budete prosiť v mojom mene“ (Joh 15:16 SSV). 

 ak počuje, dostaneme… – ak my túžime a voláme k Bohu o dar Života, ktorý  
nám Kristus priniesol, niet dôvodu, aby sme ho od Boha aj skutočne nedostali.  
Ve´d kvôli nemu zomrel na Kríži, ako by sa mohol zdráhať urobiť to? 

1Jn 5,13-21 



Hriech, čo nevedie k smrti 
13 Toto som vám napísal, 
aby ste vedeli, že máte 
večný život vy, čo veríte v 
meno Božieho Syna. 14 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. 16 Keď niekto vidí, 
že jeho brat pácha hriech, 
ktorý nevedie k smrti, nech 
prosí a Boh mu dá život, 
totiž tým, čo páchajú 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. Je aj hriech, ktorý 
vedie k smrti; o takom 
nehovorím, že sa treba zaň 
modliť. 17 Každá neprávosť 
je hriechom, ale je aj 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. 

Ján tu hovorí o dvoch druhoch hriechu, smrteľnom a nie-smrteľnom, dnes známych 
aj ako ťažký hriech a ľahký hriech: 

 hriech, ktorý nevedie k smrti… – Prečo je to hriech, vysvetľuje Ján slovami: 
„Každá NEPRÁVOSŤ je hriech“. Je to teda neprávosť, gr. adikia: niečo, čo je 
nesprávne, čo nezodpovedá zákonu, „norme“ – a tou je v tomto prípade Boh, ktorý 
„je spravodlivý“, gr. dikaios. Každá nepodobnosť s Bohom je teda hriechom, o tom 
niet diskusie. Je ale oblasť nepodobnosti, ktorá ešte nevedie k smrti, čiže k 
zatrateniu (v zmysle, akým Ján toto slovo štandardne vo svojom liste používa). 

KKC tento druh hriechu definuje nasledovne: „„Keď sa však vôľa hriešnika niekedy 
upriami na  vec, ktorá síce už sama osebe obsahuje určitý  neporiadok, ale neprotiví 
sa láske k Bohu a k blížnemu  napr. zbytočné reči, nevhodný smiech a podobne, 
vznikajú  hriechy všedné.“ (Tomáš Akvinský) Ľahkého hriechu sa dopustí ten, kto v 
menej závažnej  veci nezachová mieru predpísanú mravným zákonom, alebo kto 
neposlúchne mravný zákon hoci v závažnej veci, ale bez  plného poznania a úplného 
súhlasu.“ (KKC 1862). Je to teda skôr hriech slabosti a nedokonalosti, ten, ktorý sa 
deje napriek našej snahe o dokonalú lásku a dokonalé dobro v Rodine Cirkvi – je to 
ten druh hriechu, ohľadom ktorého môžeme svoje srdce „utíšiť“ v zmysle zúfalstva 
a strachu (ale zase nie tak, aby sme voči nemu ostali ľahostajní, pretože to by 
potom už nebola láska k Bohu, ale láska k svetu, porov. aj: „Vedomý a dobrovoľný 
všedný hriech, ak ho neoľutujeme, nás pozvoľna disponuje na spáchanie smrteľného 
hriechu“. (KKC 1863) – práve tým, že v nás ochladzuje lásku a zasieva ľahostajnosť a 
vlažnosť.) 

 treba sa zaň modliť – Človek, ktorý podľahol ľahkému hriechu, je človek, ktorý 
aktívne žije v Cirkvi, usiluje sa vzrastať v láske, spoločne si v tom pomáha s 
ostatnými bratmi a sestrami. Nepotrebuje ani prehováranie, ani napomínanie, 
neochabol v túžbe, v láske, ani v horlivosti. A tak jediné, čo pre neho ešte  
môžeme urobiť, je práve pomoc príhovornej modlitby. 
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Hriech, ktorý vedie k smrti 
13 Toto som vám napísal, 
aby ste vedeli, že máte 
večný život vy, čo veríte v 
meno Božieho Syna. 14 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. 16 Keď niekto vidí, 
že jeho brat pácha hriech, 
ktorý nevedie k smrti, nech 
prosí a Boh mu dá život, 
totiž tým, čo páchajú 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. Je aj hriech, ktorý 
vedie k smrti; o takom 
nehovorím, že sa treba zaň 
modliť. 17 Každá neprávosť 
je hriechom, ale je aj 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. 

 hriech, ktorý vedie k smrti… – V čom spočíva hriech, ktorý „vedie k smrti“? V 
zanechaní viery, ale hlavne v opustení lásky a k návratu späť k svetu a k jeho životu 
a postojom, založeným na strachu (bez lásky a dôvery voči Bohu sa strach znova 
vracia) a následne na sebectve a pýche, kedy hľadím hlavne na seba, k ľuďom 
pristupujem podľa toho, ako to mne a mojim zámerom vyhovuje, často sa s nimi 
porovnávam, zápasím, využívam ich, alebo odmietam, znova túžime po „veciach 
tohto sveta“ (ako „náhrada“ za chýbajúci Život v Bohu)…  

Výsledkom je, že sme zanechali Krista, sme zanechali Život – a tento ťažký hriech 
nás tak naozaj vedie k smrti, ďaleko od Boha a skúsenosti Života s Ním. 

Katechizmus ho definuje slovami: „„Keď sa vôľa zameria na vec, čo sa už sama osebe 
protiví  láske, ktorou je človek určený poslednému cieľu, má  hriech už vo svojom 
predmete čosi smrteľné...“ (Tomáš Akvinský) Smrteľný hriech – vážnym prestúpením 
Božieho zákona – ničí v srdci človeka lásku. Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho 
posledným cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť nejakému 
nižšiemu dobru pred Bohom.“ (KKC 1855). 

NAPRÍKLAD: 

„Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak 
zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ (1Tim 6,10 SSV); 

„Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a 
úprimnej viery, 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. 7 Chcú byť 
učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.“ 
(1Tim 1,5-7 SSV); 

„Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?!“  
(Jak 4,4 SSV). 

1Jn 5,13-21 



Hriech, ktorý vedie k smrti 
13 Toto som vám napísal, 
aby ste vedeli, že máte 
večný život vy, čo veríte v 
meno Božieho Syna. 14 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. 16 Keď niekto vidí, 
že jeho brat pácha hriech, 
ktorý nevedie k smrti, nech 
prosí a Boh mu dá život, 
totiž tým, čo páchajú 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. Je aj hriech, ktorý 
vedie k smrti; o takom 
nehovorím, že sa treba zaň 
modliť. 17 Každá neprávosť 
je hriechom, ale je aj 
hriech, ktorý nevedie k 
smrti. 

 o takom nehovorím, že sa treba zaň modliť – Prečo? Pretože tu už nestačí 
modlitba, ale treba niečo viac, omnoho viac, ako nám to ukazuje Ježiš: 

1Jn 5,13-21 

Váš Otec, ktorý je na 
nebesiach, nechce, aby 
zahynul čo len jediný z 
týchto maličkých. 

 15 Keď sa tvoj brat 
prehreší proti tebe, choď 
a napomeň ho medzi 
štyrmi očami. Ak ťa 
počúvne, získal si svojho 
brata. 

 16 Ak ťa nepočúvne, 
priber si ešte jedného 
alebo dvoch, aby bola 
každá výpoveď potvrdená 
ústami dvoch alebo troch 
svedkov. 

 17 Keby ani ich 
nepočúvol, povedz to 
cirkvi. A keby ani cirkev 
nechcel poslúchnuť, nech 
ti je ako pohan a mýtnik. 

(Mt 18,14-17 SSV) 

• PREHREŠÍ – je to zjavne hriech. 

• NAPOMEŇ HO, aby si svoj hriech 
uvedomil a napravil to. Ak je naozaj 
kresťan, poďakuje sa Ti za to a ihneď to 
urobí. 

• AK TO NESPRAVÍ – priber si svedkov, aby 
si si aj Ty sám overil, či sa náhodou Ty 
nemýliš a nepotrebuješ Ty zmeniť! 

• AK SA SVEDKOVIA ZHODNÚ – a on stále 
zotrváva na svojom, je čas na autoritu 
Cirkvi, čiže nielen spoločenstva, ale 
hlavne toho, kto jedná a koná ako 
„sudca“ v mene apoštolského úradu. 

• AK ANI CIRKEV NEPOČÚVNE – potom je 
zjavné, že problém je v jeho postoji, 
ktorým odporuje Bohu a láske. 

• NECH TI JE AKO POHAN… – čiže človek, 
ktorý potrebuje v prvom rade 
evanjelizáciu a pomoc vôbec Bohu uveriť 
a obrátiť sa; a nie „napomenutie“, či 
dokonca len „pomodlenie sa zaň“ ako u 
horlivého, veriaceho kresťana! 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Istota v Kristovi 
18 Vieme, že nik, kto sa 
narodil z Boha, nehreší, 
ale chráni ho ten, ktorý 
sa narodil z Boha, a Zlý 
sa ho nedotkne. 19 
Vieme, že sme z Boha a 
celý svet je v moci 
Zlého. 20 A vieme, že 
prišiel Boží Syn a dal 
nám schopnosť poznať 
toho Pravého. A my 
sme v tom Pravom, v 
jeho Synovi Ježišovi 
Kristovi. On je ten 
Pravý, Boh a večný 
život. 21 Deti moje, 
chráňte sa modiel! 

 každý, kto sa narodil z Boha… – v Jánovom podaní je to človek, ktorý: 

• „Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha“ (1Jn 5,1 SSV); 

• „Milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha“ 
(1Jn 4,7 SSV); 

• „Kto koná spravodlivo, z neho sa narodil” (1Jn 2,29 SSV), pričom platí, že normou 
a meradlom spravodlivosti je Boh a byť spravodlivým treba tak, ako je 
spravodlivým Boh: „Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý” 
(1Jn 3,7 SSV). 

„Narodiť sa z Boha“ je teda vcelku komplexná vec, zahrňujúca VIERU VO VTELENIE 
Krista a následne aj vo „vtelenie spásy“ v konkrétnom a viditeľnom Tele Cirkvi (a 
žiaden gnosticizmus, či gnosticizmom zaváňajúce predstavy o „duchovnej 
neviditeľnej Cirkvi“ a pod.); potom LÁSKU, pretože viera je „doménou rozumu“, ale 
láska je „doménou vôle“ a bez rozhodnutia milovať by viera ostávala len 
teoretickým postojom, ktorý majú aj Diabli (porov. „aj diabli veria, a trasú sa“ 
(Jak 2,19 SSV)); a to nakoniec vyúsťuje do SPRAVODLIVÉHO ŽIVOTA, kedy svoj život 
spravujeme podľa vzoru Božej spravodlivosti, aby sme tak zmýšľali, žili, správali sa, 
konali,… ako Boh a aby tak naša láska nebola len horlivá čo do vôle, ale aj múdra a 
správna a tak dokonalá aj čo do poznania a opravdivého dobra, o ktoré usiluje. 

 … nehreší – to je znova konštatovanie. Ak takto žijeme, nehrešíme, ale namiesto 
toho máme spoločenstvo s Bohom. 

 chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a Zlý sa ho nedotkne – Ak ale patríme 
Tomu, ktorý sa narodil z Boha – Kristovi Ježišovi – tak potom už na nás Diabol  
nemá nárok, ani dosah. Kým sme v Kristovi, patríme Kristovi, patríme Božiemu 
Kráľovstvu a unikli sme pred nástrahami Diabla a zatratenia: „Ak chodíme  
vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša,  
jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu“ (1Jn 1,7 SSV). 
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Status kresťana 
18 Vieme, že nik, kto sa 
narodil z Boha, nehreší, 
ale chráni ho ten, ktorý 
sa narodil z Boha, a Zlý 
sa ho nedotkne. 19 
Vieme, že sme z Boha a 
celý svet je v moci 
Zlého. 20 A vieme, že 
prišiel Boží Syn a dal 
nám schopnosť poznať 
toho Pravého. A my 
sme v tom Pravom, v 
jeho Synovi Ježišovi 
Kristovi. On je ten 
Pravý, Boh a večný 
život. 21 Deti moje, 
chráňte sa modiel! 

 Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého … – Ján znova opakuje, že v 
konečnom dôsledku jestvujú len dve možnosti: ALEBO JE ZMYSLOM nášho života, 
našim „bezpodmienečným chcením“ (= tým, čo chceme za každú cenu a bez ohľadu 
na všetko ostatné), našou „životnou láskou“ Boh, ALEBO NIE JE. Jedno z tých dvoch 
platí.  

• Svet je celý v moci zlého, pretože práve preto je „svetom“: že nepatrí Bohu a 
ostáva v tme a teda v moci Zlého. Presne toto je definícia „sveta“. 

• A kresťan zase sa narodil z Boha práve preto, že si týmto krajným a radikálnym 
spôsobom vyvolil Boha ako nevesta svojho ženícha (porov.: „Zasnúbil som vás 
jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu“ (2Kor 11,2 SSV))  

 prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého … – čiže pravého 
Ženícha a tým je Boh (gr. aletchinos, dôveryhodný, ale aj skutočný, reálny). On je 
PLNOSŤ REALITY, plnosť bytia a plnosť života, všetko ostatné, celý svet, je v 
porovnaní s Ním iba akoby prelud, tieň,…: „Preludu sa človek podobá, jeho dni sú 
ako letiaci tieň“ (Ž 144,4 SSV). 

Ježiš nám dal schopnosť poznať Ho, gr. dianoia: myslenie, pochopenie, 
inteligencia,… Svojim slovom, svojim Duchom a predovšetkým láskou ako 
nástrojom skúsenostného poznania Boha. V Kristovi tak sme naozaj schopní poznať 
opravdivého, skutočného a pravého Boha. 

 my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi… – Ako hovorí Ježiš: „Ja 
som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6 SSV). Práve 
skrze Krista, ktorý „prišiel v tele“ (2Jn 1,7), v Tele, ktorým je Jeho Cirkev („jeho 
ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý 
napĺňa všetko vo všetkom“ (Ef 1,22-23 SSV)) máme skutočný prístup k Otcovi, k 
tomu Pravému, v ktorom jedinom naozaj je opravdivý Život! 
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Posledná výstraha 
18 Vieme, že nik, kto sa 
narodil z Boha, nehreší, 
ale chráni ho ten, ktorý 
sa narodil z Boha, a Zlý 
sa ho nedotkne. 19 
Vieme, že sme z Boha a 
celý svet je v moci 
Zlého. 20 A vieme, že 
prišiel Boží Syn a dal 
nám schopnosť poznať 
toho Pravého. A my 
sme v tom Pravom, v 
jeho Synovi Ježišovi 
Kristovi. On je ten 
Pravý, Boh a večný 
život. 21 Deti moje, 
chráňte sa modiel! 

 On je ten Pravý, Boh a večný život … – na samom konci Ján prehlasuje Krista 
nielen ako Mesiáša, ale ako samého Boha, Pravého Boha a „zosobnený“ Večný 
život. 

Je to logické vyústenie Jánovho Evanjelia, kde označuje Ježiša za „jednorodeného 
Syna Boha“ – nie stvoreného, ale zrodeného a teda jednej podstaty s Otcom, Boha 
z Boha, Svetlo zo Svetla, ako to vyjadrí Nicejsko-konštantinopolské vyznanie viery.  

Ježiš tak nie je len cesta, ale súčasne samotný cieľ.  

 Deti moje, chráňte sa modiel … – Modla, to je pokus „zhmotniť Boha“ do niečoho 
hmatateľného, hmotného. V Kristovi Boh urobil to, o čo sa svojimi modlami človek 
márne pokúšal sám: ZHMOTNIL SA, STAL SA ČLOVEKOM, ktorého sa môžeme 
dotýkať, vidieť Ho,… A toto „vtelenie Boha“ stále trvá v Cirkvi vďaka sviatosti 
Eucharistie, ktorá JE Živým Bohom, ktorá JE Večným Životom… 

Viac už žiadne modly v nijakom smere nepotrebujeme. Načo teda za nimi ísť? 

• Ak budeme nasledovať modly v náboženskom zmysle slova, budeme sa míňať s 
Kristom – a to je veľmi zlé! 

• A ak budeme nasledovať modly v profánnom zmysle slova – ako to mieni Pavol,  
keď vraví: „smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je 
modloslužba“ (Kol 3,5 SSV) – tak sme zase pre „svet“ opustili Krista… a zase je to zlé. 

Preto Ján končí poslednou jasnou výstrahou: CHRÁŇTE SA MODIEL v akejkoľvek 
podobe! Je len jediný Boh, Kristus. Je len jediný Život, Kristus. Je len jediná cesta do 
Života, Kristus. Jediný Učiteľ, Kristus. Všetko ostatné sú v porovnaní s Ním smeti a 
odpadky (porov. Flp 3,8). Tak teda nech nezablúdime od Krista niekam prečo a nech 
nás nijaká modla neopantá a znova nezotročí! 

Amen! 
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… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



??? – OTÁZKA ZNIE… – ??? 

ČO si môžeme vziať 

do PRAXE 
z tejto časti listu? 

13 Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo 
veríte v meno Božieho Syna. 14 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. 16 Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý 
nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú 
hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti; o 
takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. 17 Každá neprávosť je 
hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. 18 Vieme, že nik, kto 
sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a 
Zlý sa ho nedotkne. 19 Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci 
Zlého. 20 A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho 
Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On 
je ten Pravý, Boh a večný život. 21 Deti moje, chráňte sa modiel! 



!!! – ZHRNUTIE – !!! 

… celkom dosť vecí! 
• MÁME VEČNÝ ŽIVOT: Teraz ho už v Kristovi ochutnávame, ale súčasne môžeme mať 
istotu, že Boh nám ho naozaj dal: sme Boží dedičia a Kristovi spoludedičia (Rim 8,17). 

• AK NIEKTO UPADÁ DO HRIECHU, KTORÝ NEVEDIE K SMRTI – tak sa za neho máme 
modliť, pretože on sám využíva všetko, čo na jeho odstránenie môže využiť a urobiť 
(nepotrebuje preto ani naše napomenutie, ani poučenie) a žije s nami v rodine 
Cirkvi, kde si vzájomne pomáhame (takže pomoc a podpora je samozrejmá). 

• AK NIEKTO UPADÁ DO HRIECHU, KTORÝ VEDIE K SMRTI – pretože sa vedome 
rozhodol pre ľahostajnosť voči Bohu a hriech mu je milší a nechce sa ho zrieknuť – 
potom už len modliť sa za neho nestačí. Potom, ako naznačuje Ježiš, treba viac: od 
napomenutia až po reevanjelizáciu tohto človeka, akoby bol „pohanom a mýtnikom“ 
(a reálny tým vlastne aj je). 

• AK SME SA NARODILI Z BOHA – veríme vo „vtelenie“ Boha v Kristovi a spásy v 
Cirkvi; milujeme Boha a bratov v rodine Cirkvi; a svoju lásku konáme podľa vzoru a 
vedenia Boha, ktorý je normou dobra a spravodlivosti; – tak potom sme samým 
týmto činom zanechali hriech a už v ňom nežijeme, čiže viac už nehrešíme. 

• NAOPAK, CHRÁNI NÁS KRISTUS, ktorý je ten Pravý, Boh a Večný Život – a kým mu 
my patríme (a neopustíme Ho hriechom, ktorý vedie k smrti), tak Mu patríme, sme 
zachránení zo sveta, zachránení pred Diablom a jeho zloba nás už nemôže zahubiť. 

• LEN SA MUSÍM ÚZKOSTLIVO CHRÁNIŤ MODIEL – čiže čohokoľvek, čo by na  
mieste našej „životnej lásky“ a „životného zmyslu a cieľa“ nahradilo Ježiša Krista! 



… NEJAKÉ 
 OTÁZKY, 

 POZNÁMKY, 
 POSTREHY, 

 PRIPOMIENKY? 



Poznámky k 1. listu sv. apoštola Jána 


