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1.list Janův
Což bylo od poèátku, což jsme slýchali, co jsme oèima
svýma vidìli, a co jsme pilnì spatøili, a èeho se ruce
naše dotýkaly, o slovu života, 2 (Nebo ten život zjeven
jest, a my jsme vidìli jej, a svìdèíme, i zvìstujeme vám
ten život vìèný, kterýž byl u Otce, a zjeven jest nám,)
3 Což jsme vidìli a slyšeli, to vám zvìstujeme, abyste i
vy s námi obecenství mìli, a obecenství naše aby bylo
s Otcem i s Synem jeho Jezukristem. 4 A totoꜜ píšeme
vám, aby radost vaše byla plná. 5 Toꜜ jest tedy zvìstování
to, kteréž jsme slýchali od nìho, a zvìstujeme vám: Že
Bùh jest svìtlo, a tmy v nìm nižádné není. 6 Díme-li,
že s ním obecenství máme, a ve tmì chodíme, lžeme a
neèiníme pravdy. 7 Pakliꜜ chodíme v svìtle, jako on jest
v svìtle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše Krista
Syna jeho oèišꜜuje nás od všelikého høíchu. 8 Pakliꜜ díme,
že høíchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není.
9 Jestliže pak budeme vyznávati høíchy své, vìrnýꜜ jest Bùh
a spravedlivý, aby nám odpustil høíchy, a oèistil nás od
všeliké nepravosti. 10 Díme-li, že jsme nehøešili, èiníme
jej lháøem, a neníꜜ v nás slova jeho.
1
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Synáèkové moji, totoꜜ vám píši, abyste nehøešili.
Pakliꜜ by kdo zhøešil, pøímluvci máme u Otce, Ježíše
Krista spravedlivého. 2 A onꜜ jest obìt slitování za høíchy
naše, a netoliko za naše, ale i za høíchy všeho svìta. 3 A
po tomꜜ známe, že jsme jej poznali, jestliže pøikázání
jeho ostøíháme. 4 Dí-liꜜ kdo: Znám jej, a pøikázání
jeho neostøíhá, lháøꜜ jest, a pravdy v nìm není. 5 Ale
1
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kdožꜜ ostøíhá slova jeho, v pravdìꜜ láska Boží v tom jest
dokonalá. Po tomꜜ známe, že jsme v nìm. 6 Kdo praví,
že v nìm zùstává, máꜜ, jakž on chodil, i tento tak choditi.
7 Bratøí, ne nìjaké nové pøikázání vám píši, ale pøikázání
staré, kteréž jste mìli od poèátku. A to pøikázání staré
jestiꜜ slovo to, kteréž jste slyšeli od poèátku. 8 A zase
pøikázání nové píši vám, kteréžto jest pravé i v nìm i v vás.
Nebo tma pomíjí, a svìtlo to pravé již svítí. 9 Kdo praví, že
jest v svìtle, a bratra svého nenávidí, v temnostiꜜ jest až
posavad. 10 Kdož miluje bratra svého, v svìtle zùstává, a
pohoršení v nìm není. 11 Ale kdož nenávidí bratra svého,
v temnosti jest, a v temnosti chodí, a neví, kam jde; nebo
temnost oslepila oèi jeho. 12 Píši vám, synáèkové, žeꜜ
jsou vám odpuštìni høíchové pro jméno jeho. 13 Píši vám,
otcové, že jste poznali toho, kterýž jest od poèátku. Píši
vám, mládenci, že jste zvítìzili nad zlým. 14 Píši vám, dítky,
že jste poznali Otce. Psal jsem vám, otcové, že jste poznali
toho, kterýž jest od poèátku. Psal jsem vám, mládenci,
že silní jste, a slovo Boží v vás zùstává, a že jste zvítìzili
nad zlým. 15 Nemilujtež svìta, ani tìch vìcí, kteréž na svìtì
jsou. Miluje-liꜜ kdo svìt, není lásky Otcovy v nìm. 16 Nebo
všecko, což jest na svìtì, jako žádost tìla, a žádost oèí, a
pýcha života, toꜜ není z Otce, ale jest z svìta. 17 A svìt
hyne i žádost jeho, ale kdož èiní vùli Boží, ten trvá na
vìky. 18 Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly,
že antikrist pøijíti má, i nyníꜜ antikristové jsou mnozí.
Odkudž známe, že poslední hodina jest. 19 Z násꜜ jsou vyšli,
ale nebyli z nás. Nebo byꜜ byli z nás, byliꜜ by zùstali s
námi, ale vyšli z nás, aby zjeveni byli, že nejsou všickni z
nás. 20 Vy pak máte pomazání od Svatého, a znáte všecko.
21 Nepsal jsem vám proto, že byste neznali pravdy, ale
že ji znáte, a že všeliká lež není z pravdy. 22 A kdo jest
lháø, nežli ten, kdož zapírá, že Ježíš není Kristus? Tenꜜ
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jest antikrist; kdoꜜ zapírá Otce, zapíráꜜ i Syna. 23 Každý
kdož zapírá Syna, nemáꜜ ani Otce. 24 A protož zùstaniž
v vás to, což jste slýchali od poèátku. Zùstane-liꜜ v vás
to, co jste slýchali od poèátku, i vy také v Synu i v Otci
zùstanete. 25 A toꜜ jest to zaslíbení, kteréž nám zaslíbil,
totiž ten život vìèný. 26 Tyto vìci psal jsem vám o tìch,
kteøíž vás svodí. 27 Ale pomazání to, kteréž jste vzali od
nìho, v vás zùstává, a aniž potøebujete, aby kdo uèil vás,
ale jakž pomazání to uèí vás o všech vìcech, a pravéꜜ jest a
neoklamavatelné, a jakž nauèilo vás, tak v nìm zùstávejte.
28 A nyní, synáèkové, zùstávejtež v nìm, abychom, když by
se ukázal, smìlé doufání mìli, a nebyli zahanbeni od nìho
v èas pøíchodu jeho. 29 Ponìvadž víte, že on spravedlivý
jest, znejtež také, že každý, kdož èiní spravedlnost, z nìho
jest narozen.

3

Pohleïte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom
synové Boží slouli. Protoꜜ svìt nezná nás, že jeho nezná.
2 Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještìꜜ se neokázalo,
co budeme. Vímeꜜ pak, že když se okáže, podobni jemu
budeme; nebo vidìti jej budeme tak, jakž jest. 3 A každý,
kdož má takovou nadìji v nìm, oèišꜜuje se, jakož i on èistý
jest. 4 Každý, kdož èiní høích, èiníꜜ proti zákonu; nebo
høích jest pøestoupení zákona. 5 A víte, že on se okázal
proto, aby høíchy naše sòal, a høíchu v nìm není. 6 Každý
tedy, kdož v nìm zùstává, nehøeší; ale každý, kdož høeší,
nevidìl ho, aniž ho poznal. 7 Synáèkové, nižádný vás
nesvoï. Kdož èiní spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i
on jest spravedlivý. 8 Kdož èiní høích, z ïábla jest; nebo
ïábel hned od poèátku høeší. Na toꜜ jest zjeven Syn
Boží, aby kazil skutky ïáblovy. 9 Každý, kdož se narodil z
Boha, høíchu neèiní; nebo símì jeho v nìm zùstává, aniž
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mùže høešiti, nebo z Boha narozen jest. 10 Po tomtoꜜ
zjevní jsou synové Boží a synové ïáblovi. Každý, kdož
neèiní spravedlnosti, neníꜜ z Boha, a kdož nemiluje bratra
svého. 11 Nebo toꜜ jest to zvìstování, kteréž jste slýchali od
poèátku, abychom milovali jedni druhé. 12 Ne jako Kain,
kterýž z toho zlostníka byl a zamordoval bratra svého.
A pro kterou pøíèinu zamordoval ho? Protože skutkové
jeho byli zlí, bratra pak jeho byli spravedliví. 13 Nedivtež
se, bratøí moji, jestliže vás svìt nenávidí. 14 My víme, že
jsme pøeneseni z smrti do života, nebo milujeme bratøí.
Kdož nemiluje bratra, zùstáváꜜ v smrti. 15 Každý, kdož
nenávidí bratra svého, vražedlník jest, a víte, že žádný
vražedlník nemá života vìèného v sobì zùstávajícího. 16 Po
tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil,
i myꜜ tedy máme za bratøí duše své klásti. 17 Kdo by
pak mìl statek tohoto svìta, a vidìl by bratra svého, an
nouzi trpí, a zavøel by srdce své pøed ním, kterak láska
Boží zùstává v nìm? 18 Synáèkové moji, nemilujmež
slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou. 19 A
po tomꜜ poznáváme, že z pravdy jsme, a pøed oblièejem
jeho spokojíme srdce svá. 20 Nebo obviòovalo-liꜜ by nás
srdce naše, ovšemꜜ Bùh, kterýž jest vìtší nežli srdce naše
a zná všecko. 21 Nejmilejší, jestližeꜜ by nás srdce naše
neobviòovalo, smìlou doufanlivost máme k Bohu. 22 A
zaèež ho koli prosíme, béøeme od nìho; nebo pøikázání
jeho ostøíháme, a to, což jest libého pøed oblièejem jeho,
èiníme. 23 A totoꜜ jest to pøikázání jeho, abychom vìøili
jménu Syna jeho Jezukrista a milovali jedni druhé, jakož
nám dal pøikázání. 24 Nebo kdož ostøíhá pøikázání jeho,
v nìmꜜ zùstává, a on také v nìm. A po tomꜜ poznáváme, že
zùstává v nás, totiž po Duchu, kteréhož dal nám.

1 Janův 4:1

5

4

1 Janův 4:17

Nejmilejší, ne každému duchu vìøte, ale zkušujte
duchù, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli
na svìt. 2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch,
kterýž vyznává Jezukrista v tìle pøišlého, z Boha jest. 3 Ale
všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v tìle pøišlého,
není z Boha; nýbrž toꜜ jest ten duch antikristùv, o kterémž
jste slýchali, že pøijíti má, a jižꜜ jest nyní na svìtì. 4 Vy pak
z Boha jste, synáèkové, a zvítìzili jste nad nimi; nebo vìtšíꜜ
jest ten, kterýž jest v vás, nežli ten, kterýž jest v svìtì. 5 Oni
z svìta jsou, a protož o svìtu mluví, a svìt jich poslouchá.
6 My z Boha jsme. Kdo zná Boha, posloucháꜜ nás; kdož
pak není z Boha, neposloucháꜜ nás. A po tomꜜ poznáváme
ducha pravdy a ducha bludu. 7 Nejmilejší, milujmež jedni
druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z
Boha se narodil, a znáꜜ Boha. 8 Kdož nemiluje, nezná
Boha; nebo Bùh láska jest. 9 V tomꜜ zjevena jest láska
Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal
Bùh na svìt, abychom živi byli skrze nìho. 10 V tomꜜ jest
láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval
nás, a poslal Syna svého obìt slitování za høíchy naše.
11 Nejmilejší, ponìvadž tak miloval nás Bùh, i myꜜ máme
jedni druhé milovati. 12 Boha žádný nikdy nespatøil, ale
milujeme-liꜜ jedni druhé, Bùh v nás pøebývá, a láska jeho
dokonalá jest v nás. 13 Po tomtoꜜ poznáváme, že v nìm
pøebýváme, a on v nás, že z Ducha svého dal nám. 14 A
myꜜ jsme vidìli, a svìdèíme, že Otec poslal Syna svého
spasitele svìta. 15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn
Boží, Bùh v nìm pøebývá, a on v Bohu. 16 A myꜜ jsme
poznali, a uvìøili o lásce, kterouž Bùh má k nám. Bùh
láska jest, a kdož v lásce pøebývá, v Bohu pøebývá, a Bùh
v nìm. 17 V tomtoꜜ jest k dokonání svému pøišla láska Boží
s námi, abychom bezpeèné doufání mìli v den soudný,
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kdyžto, jakýž jest on, takovíž i my jsme na tomto svìtì.
18 Báznìꜜ není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeò;
nebo bázeò trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý
v lásce. 19 My milujeme jej, nebo on prve miloval nás.
20 Øekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenávidìl
by, lháø jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož
vidìl, Boha, kteréhož nevidìl, kterak mùže milovati? 21 A
totoꜜ pøikázání máme od nìho, aby ten, kdož miluje Boha,
miloval i bratra svého.
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Každý, kdož vìøí, že Ježíš jest Kristus, z Boha se
narodil; a každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, milujeꜜ
i toho, kterýž zplozen jest z nìho. 2 Po tomꜜ poznáváme, že
milujeme syny Boží, když Boha milujeme a pøikázání jeho
ostøíháme. 3 Nebo toꜜ jest láska Boží, abychom pøikázaní
jeho ostøíhali; a pøikázání jeho nejsou tìžká. 4 Všecko
zajisté, což se narodilo z Boha, pøemáhá svìt; a toꜜ jest
to vítìzství, kteréž pøemáhá svìt, víra naše. 5 Kdo jest,
ješto pøemáhá svìt, jediné, kdož vìøí, že Ježíš jest Syn
Boží? 6 Toꜜ jest ten, kterýž pøišel vyznamenán jsa skrze
vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodì toliko, ale u vodì
a ve krvi. A Duch jest, jenž svìdectví vydává, že Duch
jest pravda. 7 Nebo tøi jsou, kteøíž svìdectví vydávají na
nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tøi jedno jsou. 8 A
tøi jsou, jenž svìdectví vydávají na zemi: Duch, a Voda,
a Krev, a ti tøi jedno jsou. 9 Ponìvadž svìdectví lidské
pøijímáme, svìdectvíꜜ Boží vìtší jest. Nebo totoꜜ svìdectví
jest Boží, kteréž vysvìdèil o Synu svém. 10 Kdož vìøí v
Syna Božího, máꜜ svìdectví sám v sobì. Kdož pak nevìøí
Bohu, lháøem jej uèinil; nebo neuvìøil tomu svìdectví,
kteréž vysvìdèil Bùh o Synu svém. 11 A totoꜜ jest svìdectví
to, že život vìèný dal nám Bùh, a ten život v Synu jeho
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jest. 12 Kdožꜜ má Syna Božího, máꜜ život; kdož nemá Syna
Božího, života nemá. 13 Tyto vìci psal jsem vám vìøícím
ve jméno Syna Božího, abyste vìdìli, že máte vìèný život, a
abyste vìøili ve jméno Syna Božího. 14 A totoꜜ jest to smìlé
doufání, kteréž máme k nìmu, že zaèež bychom koli prosili
podle vùle jeho, slyší nás. 15 A kdyžꜜ víme, že nás slyší,
prosili-li bychom zaè, tedyꜜ víme, že máme nìkteré prosby
naplnìné, kteréž jsme pøedkládali jemu. 16 Vidìl-li by kdo
bratra svého høešícího høíchem ne k smrti, modliž se za
nìj, a dáꜜ jemu Bùh život, totiž høešícím ne k smrti. Jestiꜜ
høích k smrti; ne za ten, pravím, aby se modlil. 17 Každá
nepravost jestiꜜ høích, ale jestiꜜ høích ne k smrti. 18 Víme,
že každý, kdož se narodil z Boha, nehøeší; ale ten, jenž
narozen jest z Boha, ostøíhá sebe samého, a ten zlostník se
ho nedotýká. 19 Víme, že z Boha jsme, ale svìt všecken ve
zlém leží. 20 A vímeꜜ, že Syn Boží pøišel, a dal nám smysl,
abychom poznali Toho Pravého, a jsmeꜜ v tom Pravém, i
v Synu jeho Ježíši Kristu. Onꜜ jest ten pravý Bùh a život
vìèný. 21 Synáèkové, vystøíhejte se modl. Amen.
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