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Úvod

„ČO NEVIEME O...“
V roku 2007 bol na titulnej strane jedného populárneho vedeckého časopisu (Wired) 
nadpis „Čo nevieme o...“ V časopise boli krátke články o nevysvetlených záhadách, ako 
napríklad: Prečo spíme? Je čas ilúzia? Čo tvorí zemské jadro? Z čoho je vesmír? Prečo 
nevieme predpovedať počasie?
Ani po stáročiach vedeckého pokroku nemáme jasno v takýchto základných otázkach!
Ak ide o najzákladnejšie zo všetkých otázok (oveľa dôležitejšie, než čo je v zemskom 
jadre) – napr. Odkiaľ pochádzame? Prečo sme tu? Kam sa uberáme? – nemusíme tápať 
v tme. Boh nám na ne zjavil v Biblii odpovede. 
Tento štvrťrok nebudeme študovať Jánovo evanjelium ani knihu Zjavenie, ale tri Jánove 
listy. Hoci boli adresované určitým zborom a jednotlivcom v jeho dobe, riešia otázky 
a problémy, ktoré sú aktuálne aj dnes, napríklad falošné učenie, hriech, láska, odpad-
nutie a vernosť. Čo je však najdôležitejšie, hovoria o Ježišovi Kristovi, prostredníctvom 
ktorého sme stvorení (Odkiaľ pochádzame?), ktorý dáva našej existencii zmysel a cieľ 
(Prečo sme tu?) a ktorý nám sľúbil, že opäť príde a vzkriesi nás k večnému životu (Kam 
spejeme?). V Ježišovi nachádzame odpovede na najdôležitejšie otázky.
Ako ostatné novozmluvné listy, ani Jánove nie sú odtrhnuté od reality. Naopak, boli 
napísané, aby pomohli vyriešiť problémy, ktoré sa v tom čase vyskytli v niektorých 
zboroch, napríklad problém týkajúci sa podstaty Ježiša Krista. Pre Jána to nebola len 
abstraktná teológia, ale téma, ktorá mala vplyv na pohľad kresťanov na pravdu. Poprieť, 
že Ježiš Kristus „prišiel v tele“, by podľa Jána viedlo k takému názoru na hriech a vykúpe-
nie, ktorý sa radikálne líši od biblického učenia. Viedlo by to k odlišnej dynamike v spo-
ločenstve veriacich, odlišnému vzťahu k „svetu“ a napokon k odpadnutiu a záhube. 
Preto je táto téma taká dôležitá.
Pri uvažovaní o veršoch a témach týchto listov musíme pamätať na to, že všetky veľmi 
úzko súvisia s Ježišom. Kedykoľvek o nich hovoríme, hovoríme zároveň o tom, kto je 
Ježiš, čo pre nás robí a čo zasľúbil, že pre nás urobí.
Tri Jánove listy hovoria o otázkach, ktoré sú dôležité pre cirkev aj dnes. Mali by sme si 
pozorne vypočuť ich odkaz, pretože veríme, že je to vlastne Boh, kto sa k nám prostred-
níctvom Jánových slov prihovára a kto – aj keď nám nezjavil odpovede na otázky typu 
Čo je v zemskom jadre? – nám zjavil pravdu o väčšom a pevnejšom základe, na ktorom 
môžeme spočinúť – o našom Stvoriteľovi a Vykupiteľovi Ježišovi Kristovi. 
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