
Štvrtok 14. septembra 2017 

Piesne: ES č. 286, 498 

Text: 3J 1 – 11 

„Písal som cirkevnému zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma. 

Preto keď prídem, spomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani 

na tom nemá dosť, ale ani sám neprijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), 

zabraňuje a vylučuje ich z cirkevného zboru.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Tretí list Jánov je veľmi krátky, ale predsa umožňuje nahliadnuť do dvoch dôležitých 

aspektov viery kresťana. V texte sa spomínajú dvaja ľudia: Gájus a Diotrefes, ktorí patrili do 

zboru v Malej Ázii. Obaja sú veriaci, ale ovocie ich viery je úplne odlišné. Gájus nasleduje 

Pána Ježiša, miluje ostatných a slúži im. Apoštol Ján ho chváli za jeho pohostinnosť 

a otvorené srdce pre pocestných kazateľov. Diotrefes je diktátorský vodca a je pyšný; to sa 

prejavuje i v tom, že odmieta Jánov list, ohovára ho, odmieta Božích poslov, a ak ich niekto 

prijíma, vyhráža sa vylúčením zo zboru. Keď dvaja ľudia nasledujú Pána Ježiša, nemusí byť 

výsledok viery rovnaký. Ku ktorému z týchto mužov máme bližšie? Žiaľ, realita hovorí, že aj 

keď príklad Diotrefa je odstrašujúci, predsa i v súčasnej cirkvi je veľa takých Diotrefov, ktorí 

ohovárajú, znižujú, znevažujú, kritizujú, mysliac si, že majú patent na rozum, a túžba po 

panovaní spôsobuje naokolo veľa zlého. Takíto ľudia sú v skutočnosti vnútorne zlomení, sami 

sú nešťastní, a preto nemôžu urobiť šťastnými ani iných. Božie slovo nás na príklade týchto 

dvoch ľudí chce povzbudiť, aby sme nasledovali príklad Gája. Ako to dokážeme? Nuž iba tak, 

že sa celým srdcom rozhodneme nasledovať šľapaje Pána Ježiša Krista. On bol a je dokonalá 

láska, ktorá sa skláňa k nám a skrze nás sa chce skláňať aj k iným. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, každý deň zisťujem, že nie vždy dokážem aj žiť to, čo hovorím. Ďakujem, že mi 

odpúšťaš a dávaš novú odvahu začať znovu bojovať a žiť nie pre seba, ale pre Tvoje 

kráľovstvo. Daj mi milosť, aby som vo svojom živote odzrkadľovala Tvoj charakter lásky, 

aby som dokázala prijímať všetkých bez rozdielu. Nech je viditeľné, že si sa ma dotkol, aby 

som spoločne s apoštolom Pavlom mohla vyznať: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ 

Amen. 
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