
Streda 27. decembra 2017 

Piesne: ES č. 55, 44 

Text: 1J 1, 1 – 4  

„1Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho 

sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2A ten život sa zjavil, my sme 

(Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 

3Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. 

Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. 4Toto vám píšeme, aby 

naša radosť bola úplná.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnes je podľa starocirkevného kalendára sviatok sv. Jána evanjelistu. Apoštol Ján mal pre 

prvú cirkev základný význam – nielen preto, že bol učeníkom, ktorého Ježiš miloval (J 21, 

20), ale tiež pre hĺbku jeho dôverného poznania Pána a svedectvo o Ňom. Jánovo svedectvo 

môžeme zhrnúť do tejto vety: Ježiš sa zjavuje ako Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nám 

zjavil tvár Boha Otca a cestu, ktorá vedie k večnému spoločenstvu s Ním. Dávna tradícia 

označila apoštola Jána za prvého teológa, pretože jeho spisy nás privádzajú k viere, že Ježiš je 

Mesiáš a Boží Syn (J 20, 31). Symbolom tohto evanjelistu je orol, ktorý – podľa rabínskeho 

podania – ako jediný vták môže pozorovať svojimi očami slnko (pre Jána je slnkom samotný 

Kristus) bez obáv zo straty zraku. Týmto spôsobom nám dnes apoštol Ján pripomína, aby sme 

aj my svoju vieru založili na svojej vlastnej skúsenosti so „Slovom života“ a s ďalšími 

dôležitými skutočnosťami. V citovaných veršoch apoštol Ján – na rozdiel od svojho úvodu 

evanjelia (J 1, 1 – 18) – kladie dôraz na život, ktorý Ježiš vlastní a dáva. Všetko vychádza 

z autorovej osobnej skúsenosti s Ježišom, ktorú potvrdzuje údajmi: „čo sme počuli... videli... 

pozerali.... dotýkali sa... o tom svedčíme, o Slove života.“ (v. 1) Táto skúsenosť je pre Jána 

vierohodným svedectvom a príkladom (v. 2a). Vychádza z nej odvážne posolstvo pre nás, 

ostatných kresťanov, aby sme aj my mali účasť na tomto dare večnosti (v. 2b), aby to 

pôsobilo bratské spoločenstvo medzi nami, ktoré má účasť na živote Najsvätejšej Trojice 

s Otcom a Jeho Synom Ježišom (v. 3). Ovocím tohto spoločenstva je radosť, ktorá napĺňa 

srdce (v. 4). Nech nám tieto hlboké myšlienky evanjelistu Jána pomáhajú k tomu, aby sme vo 

svojom živote hľadali viditeľné znamenia Ježišovho pôsobenia v našich životoch, aby sme 

ako spoločenstvo cirkvi rozjímali o Slove života, ktoré by prenikalo do hlbín našej duše 

a formovalo naše myslenie, správanie i konanie. Amen. 

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, všemohúci Bože, že si nás naplnil novým svetlom Slova, ktoré sa stalo telom 

a prebývalo medzi nami. Prosíme Ťa preto, daj, aby svetlo našej viery svietilo vo všetkom, čo 

robíme. A daj, pokorne prosíme, aby jas Tvojho svetla svietil na Tvoju cirkev, aby sme všetci, 

aj podľa svedectva Tvojho apoštola a evanjelistu Jána, mohli kráčať v tomto živote vo svetle 

Tvojej pravdy a tak dosiahnuť večný život. O to Ťa prosíme skrze Ježiša Krista, nášho Pána. 

Amen. 

Mgr. Martin Vargovčák, zborový farár v CZ ECAV Vranov nad Topľou 

 


