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2 Janův 13

2.list Janův
Starší v Kristu vyvolené paní i synùm jejím, kteréž já
miluji v pravdì, a ne sám já, ale i všickni, kteøíž poznali
pravdu, 2 Pro pravdu, kteráž zùstává v nás a s námiꜜ bude
na vìky: 3 Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od
Boha Otce, i od Pána Jezukrista, Syna Otcova, v pravdì a
v lásce. 4 Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl nìkteré z
synù tvých, an chodí v pravdì, jakož jsme pøikázání vzali
od Otce. 5 A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové pøikázání
pøedkládaje tobì, ale to, kteréž jsme mìli od poèátku,
abychom milovali jedni druhé. 6 A totoꜜ jest ta láska,
abychom chodili podle pøikázání jeho. Pøikázání pak toto
jest, jakž jste slýchali od poèátku, abyste v nìm chodili.
7 Nebo mnozí bludaøi vyšli na svìt, kteøíž nevyznávají
Jezukrista pøišlého v tìle. Takový každý jest bludaø a
antikrist. 8 Hleïtež sebe, abychom neztratili toho, o èemž
jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali. 9 Každý,
kdož pøestupuje a nezùstává v uèení Kristovu, nemá
Boha; kdož zùstává v uèení Kristovu, tenꜜ i Otce i Syna
má. 10 Pøichází-li kdo k vám, a tohoto uèení nepøináší,
nepøijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. 11 Nebo
kdož takového pozdravuje, pøiúèastòuje se skutkùm jeho
zlým. 12 Mnoho vám psáti mìv, nechtìl jsem svìøiti toho
èernidlu a papíru, ale mámꜜ nadìji, že k vám pøijdu, a
ústy k ústùm mluviti budu, aby radost naše plná byla.
13 Pozdravují tì synové sestry tvé v Pánu vyvolené. Amen.
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