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Piatok 3. adventného týždňa                                                   Jn 5,33-36 
 

Každé svedectvo sa dá prirovnať horiacej svieci 

Splniť všetky podmienky, aby naše svedectvo malo čo najväčší efekt 

 
V jednej rodine nastala takáto humorná situácia. V nedeľu po svätej omši, kde sa čítalo 

čítanie o lampe, ktorá sa nedáva pod posteľ, ale na svietnik. Otec chcel vedieť, či jeho dcérka 

správne pochopila, položil jej otázku. Prečo nedávame sviecu pod posteľ. Pohotová a veľmi 

prakticky zmýšľajúca dcérka odpovedala, aby nám nezhorela. Vieme, že správnou odpoveďou 

je preto, aby nám svietila, aby nám svojím spôsobom vydávala svedectvo, aby sa rozdávala a 

tak nám slúžila. 

 

V evanjeliu sme počuli o Jánovi, ktorý vydával svedectvo pravde, že bol lampou, ktorá 

horí a svieti. Ale k tomu Ježiš podotýka: Ja mám väčšie svedectvo ako Jánovo: skutky, ktoré 

mi dal vykonať Otec (porov. Jn 5,33.35-36). 

 

Predpokladám, že každý z nás má doma sviečku. Zapálime si ju vždy pri inej 

príležitosti. Niekedy pri stolovaní na slávnostnom obede, inokedy, keď nám vypnú elektriku. 

A tak sviečka plní rôzne funkcie. Vytvára atmosféru, svieti, hreje a my sa tešíme aspoň na čas 

z jej svetla. K tomu, aby táto horiaca svieca spĺňala svoju funkciu, musí spĺňať zopár 

podmienok. Prvou vlastnosťou je sebadarovanie. Svieca, keď horí, tak aj zhára. Musí sa 

roztopiť, musí ponúknuť seba, aby mohlo byť svetlo. Druhou podmienkou je to, aby bola na 

viditeľnom mieste, na mieste, z ktorého by sa svetlo šírilo všetkými smermi. Ak by nám aj 

horela, ale nebolo by ju vidieť, žeby bola prikrytá, nebola by osožnou, lebo by nesvietila. 

Vysvetlili sme si základné podmienky k tomu, aby nám svieca vydávala čo najviac 

svetla. Ale bolo by málo, keby sme ostali len pri sviecach. Dnešné evanjelium nás posúva 

trochu ďalej, vyzýva nás k svedectvu. Ježiš sa o Jánovi vyjadril, že bol lampou, ktorá potešila 

aspoň na čas niektorých. Ježiš má veľkú túžbu, aby každý z nás bol lampou, aby bol 

svedectvom pre druhých. Veľmi rád by sa o každom z nás  vyjadril, že sme peknou lampou. 

Ale k tomu musíme aj my prispieť, musíme splniť určité podmienky. A tou prvou podobne, 

ako je to u sviec je sebadarovanie. Prešla už doba, a vy milí rodičia a učitelia mi dáte za 

pravdu, že hodnota slova a pekných rečí klesla a už málo zaberajú. Dnes dokáže zapôsobiť, 

osloviť už len dôsledne žité evanjelium a láska, ktorá sa daruje. A to všetko musí byť 

nasmerované pre druhých. Ak by sme ich otočili a nasmerovali k sebe, podobali by sme sa 

svieci pod posteľou, ktorú by nebolo vidieť, ale ani ona by nám nevydávala svetlo. Treba sa 

nám zviditeľniť. Nie ukázať sa, ale ukázať, že toho druhého mám naozaj rád a že sa zaňho 

dokážem obetovať.  

 

Ak by sa nám podarilo toto, čo sme si tu teraz hovorili, nebolo by toho málo. Aj Ján 

dostal za takéto skutky od Ježiša pochvalu. Ale hneď na to podotýka, moje skutky sú väčším 

svedectvom. Prečo? Pretože skutky, ktoré konal Ježiš boli skutkami, ktoré mu kázal vykonať 

otec, robil ich s Otcom a pre Otca. A tu prichádzame k ďalšej podmienke. Všetky dobré 

skutky, ktoré konáme máme konať v spojení s Otcom, ktorý je na nebesiach, s jeho milosťou 

a jeho pomocou. Vtedy sa naše prirodzené svedectvo stane nadprirodzeným, posväteným a 

požehnaným samým Bohom.  
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Nedávno som bol na ambulantnom vyšetrení. Bol tam lekár, ktorý bol dosť nervózny, lebo 

v čakárni bolo dosť veľa ľudí. Robil si síce svoju robotu, ale s hundraním. Mňa tam ale oslovilo čosi iné. 
Bola to zdravotná sestra, ktorá aj napriek množstvu práce dokázala s láskou a úsmevom pristupovať ku 
každému a aj odpovedať na zbytočné otázky pacientov. Táto sestra je veriacou ženou a môžem 
s určitosťou povedať, že silu k tomu berie len a len zo spojenia s Kristom.  
 

Aj iní robili to isté, ale táto sestra svietila svojím silným a presvedčivým svedectvom 

obetujúceho sebadarovania z lásky ku Kristovi. Odíďme z tohto miesta s jasným 

predsavzatím: Chcem byť plnohodnotnou sviecou, chcem byť opravdivým svedectvom. Že sa 

nám v tom nedarí, alebo zdá byť ťažké? Možno ešte stále nám chýba práve spojenie sa 

s Kristom, ktorý posväcuje naše kroky a skutky. Prosme aj pri tejto svätej omši za silu 

k vydávaniu svedectva, ktoré oslovuje.  Amen. 

 


