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PRVNÍ LIST JANŮV (1J 1–5) 
Úvodní komentář k Prvnímu listu Jana 

 

V dnešním úvodu k Prvnímu listu Jana se podíváme na nějaké základní 

informace o daném listu, také se zaměříme na jeho autora, kterého si 

představíme v 1. bodu. Ve 2. bodu pak společně projdeme celý list a 

řekneme si, co jednotlivé kapitoly učí. To vše shrneme a aplikujeme do 

našich životů v rámci 3. bodu našeho kázání. 
 

Text Písma – 1. Janův 1,1–10 ČEP: 
1Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme 

hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 2Ten život byl 
zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který 

byl u Otce a nám byl zjeven. 3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se 
spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem 
Kristem. 4To píšeme, aby naše radost byla úplná. 5A toto je zvěst, kterou jsme od 
něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 

6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a 
nečiníme pravdu. 7Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme 

společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 
8Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9Jestliže 
doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 
očišťuje nás od každé nepravosti. 10Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho 

lháře a jeho slovo v nás není. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jaká jsou hlavní témata 1. listu Jana? 

2. Podle čeho poznáme pravé křesťany od těch falešných? 

3. Proč bychom se měli učit více rozlišovat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. UČEDNÍK, KTERÉHO JEŽÍŠ MILOVAL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  J 20,4.5–7; 21,20; Mt17,22–23; Mk 3,16–17; Lk 9,49–56 
 

II. PRVNÍ LIST JANŮV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 1J 1,1.4; 2,1; 3,10.13.23; 4,2–3.4.10.21; 5,1.5.18–20.21; J 1,1; 8,12; 13,34; 15,18–19; Mt 

3,17; 5,48; Lv 19,18; Sk 20,29; 1K 12,3 



 

 

 

III. SHRNUTÍ A APLIKACE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ef 6,11–12; 1J 2,1.19; 3,3.23; 5,4–5; Žd 12,14; Př 24,16; Ř 8,33–39; 
 

  

 

 
   AKTY, ANÝZ, ASTRONOMOVÉ, BEAT, 

BOBR, CEREMONIÁLY, CUKRÁRNA, 

DĚDOUS, DEKL, DISK, DŽUNKA, 

ESKADRONA, FOTOGRAFOVAT, 

JEANS, KANK, KOBENHAVN, KORA, 

KŘEN, KŘIŽOVATKA, LAIK, 

MANEKÝN, MRÁZ, NARKOMANI, 

NIVA, NOVINY, POKUTA, 

PORCELÁN, RAFT, REVÍR, SÁNĚ, 

SLÉVAČ, SOLÁRIUM, SRAB, STRK, 

ŠVÝCARSKO, TALM, TÉZE, TRAGÉD, 

TVAR, ŽENA 

Osmisměrka 

Tajenka 1J 1,4 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby  Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen. Po shromáždění budeme mít 

pracovní shromáždění sboru.  

 

 

 

Írán: Perský nový rok - úroda pro evangelium 

Omezení způsobená koronavirem značně snížila možnosti evangelizace během 

minulých oslav perského nového roku, ale letos křesťanští pracovníci oslovili 

mnoho cestujících s dobrou zprávou o Kristu. 25. března se misijní pracovníci 

setkali v nákupním centru s mladou Íránkou Faribou a předali jí balíček 

s evangelizačními materiály, včetně Bible. Druhý den je Fariba kontaktovala, 

protože chtěla vědět víc. „Celou noc jsem nespala a četla materiály, které jste mi 

dali, včetně Janova evangelia. Co teď?“, zeptala se. Křesťané se s ní poté setkali v 

místní kavárně, kde se s Faribou podělili o evangelium. O několik hodin později 

Fariba vyznala víru v Krista. Modlete se, aby Fariba rostla ve vztahu s Kristem, a 

modlete se za mnoho dalších lidí, kteří na svých cestách během perského nového 

roku slyšeli evangelium. 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Ježíši, můj Pane 

Ježíši, můj Pane, ty jsi králů Král, tys za mne život svůj dal.  

Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh náš a Pán. 

Ježíši, náš Pane, ty jsi králů Král, tys za nás život svůj dal. 

 

 

Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího,  

abyste věděli, že máte věčný život. 

1. Janův 5,13      


