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AI V našich životoch sa vyskytujú okolnosti, keď potrebujeme študijné 
odporúčania, pracovné odporúčania, osvedčenia o bezúhonnosti a iné 
rôzne úradné dokumenty, ktoré vydávajú svedectvo. Keď nás má 
niekto na niečo odporučiť, predpokladá sa, že nás aspoň trochu 
pozná, inak sa odporúčania dávajú ťažko a majú malú výpovednú 
hodnotu.  
KE Ján svedčí o Kristovi ako o Božom Synovi. Ján ukazuje na Krista: 
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“ V evanjeliu sa táto 
fráza opakuje až dvakrát.  „Ani ja som ho nepoznal, ale ten, ktorý ma 
poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a 
zostať na ňom, ten krstí Duchom Svätým. Videl som to a svedčím o 
tom: Toto je Boží Syn." 
DI Svedok sa vždy vystavuje nebezpečenstvu, že sa presadí sám, a 
tým znetvorí svedectvo. Ján Krstiteľ je svedok, ktorý takémuto 
nebezpečenstvu nepodlieha. Úspešne pôsobí, má veľa poslucháčov, 
ale poukazuje na Ježiša, ktorý k nemu prichádza ako neznámy. 
Krstiteľova veľkosť spočíva práve v tom, že nezískava pre seba, ale 
zostáva verný svojej úlohe byť svedkom. 
Jánovo svedectvo obsahuje tri pojmy, ktoré stojí za to objasniť. 
Prvým je "Baránok Boží". Cirkevní otcovia videli Ježiša ako obetného 
baránka, ktorý svojou smrťou na kríži odčinil hriechy všetkých ľudí. 
Ďalším pojmom je "hriech". Baránok sníma hriech sveta, teda celého 
ľudstva. Hriech spočíva v neprijatí alebo neuznaní svetla. Hriech je 
odstránený príchodom Ježiša. K prekonaniu hriechu dochádza vtedy, 
keď človek uzná Ježiša a uverí v neho. Hriech je teda odmietnutie 
alebo neuznanie Ježiša. Pri stretnutí s Ježišom sa ukazuje, či je hriech 
odpustený a prekonaný vierou, alebo je hriech vytrvalý a zatvrdnutý v 
nevere. Podľa Jána je vzťah k Ježišovi zároveň vzťahom k Bohu. 
Tretím pojmom je "svet". V Jánovej koncepcii je zmätok vo stvorenom 
svete veľmi rozšírený. Svet už nezodpovedá Božím predstavám. 
Samotný vesmír nedokáže vyslobodiť zo zajatia hriechu. Hriech musí 
byť "odstránený". 
Ján Krstiteľ teda svedčí nielen o Ježišovi, ale aj o jeho poslaní. Tieto 
skutočnosti patria k sebe. 
PAR My sami sa máme snažiť vydávať také svedectvo, aby neveriaci 
mali dôvod premýšľať o Bohu, aby uverili, že je to niečo, "na čom 
záleží" a nie je to strata času.  

Na serveri Štandard píše Michal Považan pod titulom Náboženstvo 
patrí do verejnej debaty okrem iného toto: „Pred tými 30 rokmi som 
bol iba chlapec, ale vzrušenie tých dní cítim v spomienkach i dnes. 
Začínalo sa čosi nové a neznáme. Slováci už mali svoj vlastný 
národný štát. Do nového štátu vstupovali cirkvi ako rešpektované 
súčasti spoločnosti. Ako tí, ktorí v skúške komunizmom obstáli.  
Prestíž viery bola nepopierateľná, hoci sa stále sem-tam objavili 
pohrobkovia ateizmu a marxizmu, ktorí vyťahovali príbeh zo 
stredoveku. Vtedy sa zdalo, že demokracia a vzdelávanie postupne 
urobí týmto sporadickým útokom koniec. 
Opak sa stal pravdou. Niekedy sa zdá, že mnohí ľudia opäť čítajú 
komunistické pamflety a otravujú nimi verejnú debatu. Namiesto toho, 
čo kto prináša súčasnému svetu, sa vyťahujú často obskúrne historky, 
ktoré si ešte pamätáme zo stretnutí pionierov. Postavenie 
náboženstva v slovenskej spoločnosti sa zmenilo. Opäť majú mnohí 
pocit, že viera patrí iba za dvere chrámov, že nepatrí do verejnej 
debaty a mnohí veriaci sa už autocenzurujú. 
Aj takto upadá naša demokracia. Žiaľ, miesto náboženstva sa vo 
verejnom priestore zužuje na prenosy omší a hlas veriacich a cirkví 
mĺkne. 30 rokoch od vzniku štátu je čas hovoriť z pozície viery 
a presvedčenia hlasnejšie. Náboženstvo rozhodne patrí do verejnej 
debaty.“ K tomu pridáva aj príklad zomrelého Benedikta XVI. 
MY „Benedikt XVI. bol muž, ktorý nemlčal. Desaťročia sa prihováral 
svetu slovom i písmom. Vždy, keď prehovoril, bola to reč založená na 
argumentoch. Mnohí ho kritizovali, mnohí s ním nesúhlasili. On sa 
však nebál. Nebál sa ísť do dialógu ani argumentačného sporu. 
Hoci ho nazývali pancierových kardinálom, dogmatickým strážcom 
viery, málokto bol takým symbolom otvorenosti hľadaniu pravdy ako 
on. Ak by som použil často opakované slovo dnešných médií, bol to 
príklad veľkého demokrata v zmysle vyčerpávajúcej diskusie 
a hľadania. Bol to tichý muž, ktorý bol na druhej strane rockovou 
hviezdou teológie a jeho názor a spôsob života priťahovali. Kiežby 
takých mužov dialógu a hľadania bolo čo najviac.“ 
ADE Aj dnes budeme po omši poslaní, aby sme vydávali svedectvo 
viery. Prosme o odvahu, ktorú mal Ježiš, Ján Krstiteľ, mnohí svätí. 
Amen. 
 


