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3. neděle velikonoční: ZACHOVÁVAT SLOVO A ZŮSTÁVAT VE SLOVU 
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Pomůcka k Velikonoční cestě (3. neděle v mezidobí) 

1. list Janův (Katolický liturgický překlad) 

str. 1 až 6 vytisknout a slepit (viz ukázka na str. 7) 

Druhá etapa Janovské zvěsti kolem roku 100 n. l. (Jan – 1 Jan – 2 a 3 Jan)…  

Posun od christologie k ekleziologii, od konfliktů uvnitř židovství ke konfliktům 

uvnitř janovské obce, od potřeby zvěstovat Ježíšovo božství k potřeba bránit 

Kristovo lidství, od poznání Boha k poznání lidí, od společenství s Bohem ke 

společenství mezi lidmi, od otevřenosti celému vesmíru k ohraničení se vůči 

bludařům… Návaznost na evangelium podle Jana… Vyrovnávání se s herezemi… 

Dvojitá spirála = důvěra Boží lásku v Kristu + praxe mezilidské lásky 

19x zůstávat; 6x zachovávat; 13x přikázání; 6x slovo; 15x milovat; 15x láska; 

8x začátek / počátek; světlo vs. temnota; pravda / lež; poznání / slepota; hřích  

Hlavní téma: Život proměňující víra sycená Boží láskou jako pramen naší radosti 

DVĚ HOLE: ZŮSTÁVAT – ZACHOVÁVAT – ZŮSTÁVAT – ZACHOVÁVAT… 

Nadpisy: Malý stuttgartský komentář – Nový zákon č. 17 – Wolfgang Baur: První, 

druhý a třetí list Janův (Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2001) 

1. kapitola 

PROLOG 

1O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě 

pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme 

a zvěstujeme vám.2Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který 

byl u Otce a zjevil se nám.3Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, 

abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a 

jeho Synem Ježíšem Kristem.4Toto píšeme, aby naše radost byla úplná. 

KDE JE MNOHO SVĚTLA, TAM NENÍ STÍN (SVĚTLO) 

PRVNÍ ALTERNATIVA: PRAVDA NEBO LEŽ 

5To je poselství, které jsme od něho slyšeli a vám zvěstujeme: Bůh je 

světlo, a tma v něm vůbec není. 

I. autentičnost: 6Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme 

ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou.7Když však žijeme 

ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho 

Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. 

II. autentičnost: 8Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v 

nás pravda.9Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy 

odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože 

je spravedlivý. 10Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a 

jeho slovo v nás není. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=9#v9
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=1&v=10#v10
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2. kapitola 

3. neděle velikonoční: Zachovávat slovo (Petr Hruška)  

1Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, 

máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. 2On je smírnou 

obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. 

(srov. 4,9-10) 

DRUHÁ ALTERNATIVA: SLEPOTA NEBO POZNÁNÍ 

3Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. 

III. autentičnost: 4Kdo tvrdí: »Znám ho«, ale jeho přikázání nezachovává, je 

lhář a není v něm pravda. 5Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží 

láska opravdu přivedena k dokonalosti. (přikázání srov. 2,7-8; 3,22-24; 

4,7; 4,21; 5,2-3) (Boží láska srov. 4,7-10 – 6. neděle velikonoční) 

Podle toho můžeme poznat, že jsme v Kristu. 6Kdo tvrdí, že v něm 

zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on. 

7Milovaní, nepíšu vám o nějakém novém přikázání. Je to přikázání staré, 

které jste slyšeli hned na začátku. To staré přikázání je slovo, které jste 

slyšeli. 8Ale přesto všechno je ono přikázání, o kterém vám píšu, také nové. 

Je to pravdivé vzhledem ke Kristu i k vám, neboť tma přechází a pravé 

světlo už svítí. 

IV. autentičnost: 9Kdo tvrdí, že je ve světle, ale svého bratra nenávidí, je dosud 

ve tmě. 10Kdo svého bratra miluje, zůstává ve světle a pro nikoho není 

pohoršením. 11Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě a žije ve tmě: neví, 

kam jde, protože jeho oči pro samou tmu nevidí. (srov. 2,5b-6; 3,18; 4,20) 

TŘETÍ ALTERNATIVA: POMÍJET NEBO ZŮSTAT 

12Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo 

jméno.13Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. 

Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha.14Napsal jsem vám, 

děti, protože jste poznaly Otce. Napsal jsem vám, otcové, protože jste 

poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládeži, protože jste 

silní a Boží slovo zůstává ve vás a protože jste přemohli zlého ducha. 

15Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v 

něm Otcova láska.16Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, žádost očí 

a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa.17Svět však pomíjí a s 

ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky. 

ANTIKRIST A VĚRNÍ (VĚRNOST) 

STYK S PROTIVNÍKY 

18Děti, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, Antikrist přichází, a teď se 

skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžeme poznat, že poslední 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=9#v9
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=10#v10
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=11#v11
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=12#v12
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=13#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=14#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=15#v15
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=16#v16
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=17#v17
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=18#v18
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hodina je tady.19Oni sice vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. Neboť kdyby 

byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale mělo se na nich ukázat, že ne všichni 

jsou z nás.20Vy však máte Ducha, kterého dává Svatý, a víte to všichni. 

21Nepíšu vám to proto, že pravdu neznáte, ale proto, že ji znáte a že z 

pravdy žádná lež nepochází.22Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je 

Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. 

NAPOMENUTÍ K VĚRNOSTI 

23Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce.24Vy 

však jste to slyšeli už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste 

slyšeli už na začátku, zůstane ve vás, i vy zůstanete v Synu i v Otci. 

25A to je přislíbení, které nám on sám slíbil: věčný život.26To všechno jsem 

vám napsal o těch, kdo by vás rádi svedli k bludu.27Co se však týká vás: 

Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás, a nepotřebujete, 

aby vás někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a to je pravda a 

žádná lež.  

Zůstávejte v něm, jak jste o tom byli poučeni.28Ano, děti, zůstávejte v 

něm! To nám pak dodá radostné důvěry, až se objeví, a při jeho příchodu 

nebudeme od něho s hanbou odmítnuti. 29Víte, že Bůh je spravedlivý. Proto 

také buďte přesvědčeni, že každý, kdo žije spravedlivě, je z něho narozen. 

DĚTI BOŽÍ A DĚTI ĎÁBLOVY (DOBRO) 

3. kapitola 

JISTOTA BOŽÍHO DĚTSTVÍ 

4. neděle velikonoční: Jsme děti Boží (Petr Dombek) 

1Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat 

Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. 

2Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme 

však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, 

jak je. 

3Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. 

NEHŘEŠIT 

4Kdo páchá hříchy, přestupuje Boží zákon - hřích je totiž přestoupení Božího 

zákona. 5A víte, že on přišel, aby hříchy odstranil. On však je bez hříchu. 

6Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, nikdy ho neviděl ani 

nepoznal. 

7Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, 

jako i Bůh je spravedlivý.8Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel 

hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal 

konec.9Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm 

zůstává Boží životní síla; nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=19#v19
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=20#v20
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=21#v21
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=22#v22
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=23#v23
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=24#v24
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=25#v25
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=26#v26
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=27#v27
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=28#v28
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=2&v=29#v29
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=9#v9
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10Podle toho se rozeznají děti Boží a děti ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, 

není z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého bratra. 

KONAT DOBRO 

11To je poselství, které jste slyšeli už na začátku: máme se navzájem 

milovat. 12Ne jako Kain, který byl ze zlého ducha a zabil svého bratra. A 

proč ho zabil? Protože jeho skutky byly špatné, ale skutky jeho bratra byly 

spravedlivé.13Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. 

14My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. 

Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 15Každý, kdo nenávidí svého bratra, je 

vrah - a víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život.  

16Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také 

my jsme povinni položit život za své bratry. 17Jestliže má někdo majetek 

a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce - jak v něm 

může zůstávat Boží láska? 

5. neděle velikonoční: Láska skrze činy (Šebestián Smrčina) 

18Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! 

PŘIKÁZÁNÍ DĚTÍ BOŽÍCH 

19Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, 

20když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než 

naše svědomí. 21Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to 

radostné důvěry v Boha 22a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, 

protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé.  

23A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše 

Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil.  

24Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v 

nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. 

STŘED KŘESŤNASKÉ VÍRY  

4. kapitola 

VYZNÁNÍ SYNA JE HLAVNÍ ZNÁMKOU 

1Milovaní, každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou z 

Boha; vždyť je ve světě mnoho lžiproroků. 

2Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako 

Mesiáš v těle, je z Boha; 3ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z 

Boha. To je duch antikristův, o němž jste slyšeli, že má přijít, a už teď je na 

světě. 4Vy, děti, jste z Boha a zvítězili jste nad nimi, neboť větší je ten, který 

je ve vás, než ten, který je ve světě.5Oni jsou ze světa. Proto co říkají, 

vychází ze světského smýšlení, a svět jim dopřává sluchu.6My jsme z Boha. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=10#v10
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=11#v11
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=12#v12
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=13#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=14#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=15#v15
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=16#v16
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=17#v17
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=18#v18
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=19#v19
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=20#v20
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=21#v21
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=22#v22
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=23#v23
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=3&v=24#v24
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=6#v6
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Kdo zná Boha, dopřává sluchu nám, kdo z Boha není, sluchu nám nedopřává. 

Podle toho rozeznáme ducha pravdy a ducha bludu. 

LÁSKU POZNAT, PŘIJMOUT A ZODPOVĚDĚT 

6. neděle velikonoční: On si zamiloval nás (Marek Sklenář) 

7Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo 

miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. 8Kdo nemiluje, Boha nepoznal, 

protože Bůh je láska. 

9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého 

jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. 

10V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si 

zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 

 

7. neděle velikonoční: Milovat, poznat, zůstávat (Pavel Fořt) 

11Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem 

milovat. 12Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh 

zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.  

13Že zůstáváme v něm, a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho 

dostali jeho Ducha. 14My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého 

Syna jako spasitele světa. 15Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom 

zůstává Bůh a on v Bohu. 16My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou 

má Bůh k nám.  

BEZE STRACHU 

Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v 

něm. 

17V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme 

den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě. 

18Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; 

strach počítá s trestem, a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti. 

SOUHRN: LÁSKA BOŽÍ A LÁSKA LIDSKÁ 

19My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás.  

V. autentičnost: 20Říká-li kdo: »Miluji Boha«, ale přitom nenávidí svého 

bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, 

nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 21A on nám dal toto přikázání: 

aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra. 

 

 

 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=9#v9
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=10#v10
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=11#v11
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=12#v12
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=13#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=14#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=15#v15
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=16#v16
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=17#v17
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=18#v18
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=19#v19
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=20#v20
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=4&v=21#v21
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DEFINITIVNÍ VÍTĚZSTVÍ VÍRY  

5. kapitola 

TROJÍ SVĚDECTVÍ PRO KRISTA 

2. neděle velikonoční: Křest a eucharistie (Pavel Petrašovský)  

1Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje 

Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život.2Podle toho můžeme poznat, že 

milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. 

3Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho 

přikázání nejsou těžká, 4protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad 

světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.  

5Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 6Ježíš Kristus 

je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a 

krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. 

7Jsou tři svědkové: 8Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. 

NA ŽIVOT A NA SMRT 

9Když přijímáme svědectví lidské, tím větší platnost má svědectví Boží. To je 

totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu: 10kdo věří v Božího 

Syna, má o tom svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho 

lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydává o svém Synu. 

11To je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a tento život je v jeho 

Synu. 12Kdo má Syna, má život, kdo nemá Božího Syna, život nemá. 

TŘI CESTY K ŽIVOTU  

13Tohle vám píšu, abyste si byli vědomi, že máte věčný život, protože 

věříte ve jméno Syna Božího. 

14V tom je ta naše radostná důvěra v Boha, že nás vyslyší, když ho 

prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí. 15A jestliže víme, že nás vyslyší ve 

všem, oč ho prosíme, víme také, že dostaneme to, oč jsme ho žádali.  

16Uvidí-li kdo, že jeho bratr se dopustí hříchu, který nevede k smrti, ať 

se za něho modlí, a Bůh mu dá život - těm totiž, kteří nehřeší k smrti; je i 

takový hřích, který vede až k smrti, ale neříkám, aby se za takového hříšníka 

někdo modlil. 17Každá špatnost je hřích, ale ne každý hřích vede až k smrti.  

18Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nežije ve hříchu, neboť Syn Boží ho 

chrání a zlý duch na něho nevloží ruku. 19Víme, že jsme z Boha, ale celý svět 

má v moci zlý duch. 20Víme také, že Boží Syn přišel a dal nám rozum, 

abychom poznávali pravého Boha.  

My jsme v tom pravém Bohu skrze jeho Syna Ježíše Krista.  

On je pravý Bůh a věčný Život.  21Děti, chraňte se model! 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=9#v9
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=10#v10
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=11#v11
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=12#v12
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=13#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=14#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=15#v15
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=16#v16
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=17#v17
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=18#v18
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=19#v19
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=20#v20
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=1J&kap=5&v=21#v21
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Ukázka zpracování textu 1. Janova Listu: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


