1. LIST JANŮV
Průvodce při studiu / 1. lekce
Úvod
Dopisy představovaly v dávných dobách důležitý způsob komunikace. Byly to dokumenty, které často
zaznamenávaly dějiny nebo popisovaly výjevy a situace tak názorně a živě, že promlouvaly
k následujícím generacím lépe než co jiného. Takovým dopisem je i První list Janův, psaný lidem
v rané církvi. Dnes je tento dopis součástí Písma svatého, naší Bible, a proto má pro nás velký
význam.
Starý apoštol Jan byl při psaní tohoto dopisu, nazvaného 1. list Janův, určitě znepokojen. Srdce jej
bolelo láskou a starostí o mladé církevní sbory v Asii. Viděl, že na nové věřící číhají mnohé nástrahy.
Znal nebezpečí falešných učení, která se vkrádala, aby svedla „vyvolené, kdyby to bylo možné“
(Mk 13,22) – a chtěl před nimi varovat. Apoštol žil dlouho, ale jeden život byl příliš krátký na službu,
jež byla potřebná. Napíše tedy dopis a ten bude kolovat mezi sbory. Dopis, který se bude moci číst
stále znovu i poté, co Janův fyzický hlas už utichne. Dopis, jenž bude varovat křesťany a dá jim
instrukce nejen k tomu, jak rozeznat zlo, ale také jak poznat Pravdu – jak se vyzbrojit Božím světlem,
Boží láskou, Božím životem.
Dopis, který známe jako První list Janův, plynul starému muži z pera, života a srdce, inspirovaného
Božím Duchem svatým. Apoštol jej napsal na konci prvního století (někdy kolem r. 90 po Kr.), kdy mu
bylo něco mezi 80ti a 90ti lety. Kromě toho sepsal již dříve Evangelium podle Jana. Jan byl učedníkem
Pána Ježíše a měl s ním zřejmě obzvlášť blízký osobní vztah. Sám sebe nazval učedníkem, „kterého
Ježíš miloval“ (J 13,23; viz také J 19,26; 20,2; 21,7.20.24).
Jan prožil naplněný život. Neměl se stát mučedníkem jako někteří jiní – Jakub, Petr a Pavel. Nicméně
před smrtí byl ještě poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. Avšak i zde znovu zazářila jeho duchovní
způsobilost – osobní zjevení, které dostal od Pána, vyústilo v napsání Zjevení Janova, jež je poslední
knihou Nového zákona.
Nyní však měl tento milovaný starý kazatel v Efezu za úkol spravovat stádečko mladých sborů v Asii.
S nadhledem, který přichází s věkem a s duchovní vyzrálostí, pečoval Jan o křesťany, kteří mu byli
svěřeni, a pohlížel na ně jako na své děti (1 J 2,1). Jistě byl v mnoha případech přítomen jejich
narození do Boží rodiny a určitě se o každého z nich svědomitě staral. Protože znal falešná učení,
která útočila na církev, a věděl, že on sám nebude moci být se svými ovečkami navždy, pociťoval
naléhavou potřebu jasně vyhlásit pravdu – ne pouze pro církev, která žila v jeho době, ale i pro tu,
která měla přijít později. „Musím to napsat,“ rozhodl se možná nakonec. „Musím jim poskytnout
veškerou pomoc, jaké jsem schopen.“
Hlavní proud falešného učení, který ohrožoval duchovní život mladých věřících, byl gnosticismus. Toto
učení popíralo, že Ježíš byl pravý Bůh i pravý člověk. Zakládalo se na názoru, že duch je dobrý, ale
hmota (každá materiální věc, včetně lidského těla) je špatná.
Toto učení představuje zajímavý kontrast k herezi nejběžnější v dnešní době – totiž k mínění, že Ježíš
je historická osoba, velký učitel a snad i prorok, ale nic víc. Gnosticismus učil opak: Že Ježíš Kristus
se ve skutečnosti nemohl stát opravdovou lidskou bytostí, neboť všechny tělesné bytosti jsou hmotné
a hmota je totálně zlá. Proto gnostikové dospěli k závěru, že Kristus měl pouze duchovní podstatu a
to, co lidé viděli, byl jen přelud!
Konečným důsledkem obou těchto bludů (Ježíš pouze člověk či Ježíš pouze Bůh) je totéž: Připravují
nás o našeho Spasitele, o spasení, o naději, jež je tak nádherně vyjádřena veršem J 3,16:
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.
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Uvažujte: Bůh nás miluje – tebe, mne i každého člověka – tolik, že poslal svého jediného Syna, aby
se stal jedním z nás, lidskou bytostí. Jedině tak, že se stal člověkem, mohl potom být pokoušen ve
všem stejně jako my (Žd 4,15). On se však rozhodl nehřešit a dobrovolně zemřel na kříži. Tím se stal
naším zástupcem a přijal trest, který jsme zasluhovali my (Fp 2,6-8). Vše, co Bůh od nás žádá, mámeli získat odpuštění a věčný život, je přijmout Kristovu oběť a důvěřovat, že nám Bůh dává dar spasení
zadarmo (J 3,16; Ef 2,8-9).
Pokud by Ježíš byl pouze člověk a ne Bůh, jeho smrt by pro nikoho z nás nemohla znamenat nic víc
než smrt kteréhokoliv dobrého člověka. Jak by mohla smrt pouhého člověka odčinit hříchy celého
světa? A jestliže by Kristus byl jenom Bůh a ne člověk, nemohl by za nás podstoupit trest na kříži,
protože naším zástupcem se mohl stát jedině člověk, a to takový, který žil dokonalým životem.
Dobrou zprávou je, že Ježíš byl jak člověk, tak Bůh, obojí v jednom. „Byl zjeven v těle, ospravedlněn
Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě [uvěřeno jemu na světě – kral.], byl
přijat do slávy“ (1 Tm 3,16b).
„V něm je přece vtělena všechna plnost božství“ [“Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně“
– kral.] (Ko 2,9).
~~~~~~~~~~
Jen málokdo zpochybňoval názor rané církve, že tento dopis napsal apoštol Jan. Jednoduchá osnova
ukazuje, jak psal o našem Pánu Ježíši Kristu, jenž je:
1. SVĚTLO, které je v životě věřícího – 1,1-2,27.
2. ŽIVOT, který by věřící měl žít – 2,28-4,6.
3. LÁSKA, která věřícího drží – 4,7-5,21.
Osobní shrnutí: Představte si, že by starý, zkušený a milující apoštol Jan žil dnes. Myslíte, že by nám
předával tytéž pravdy, jaké nacházíme v jeho listu? Pokud ano, potřebovali bychom je dnes slyšet a
mít je na zřeteli? Většina asi poví, že ano, jiní o tom budou chtít přemýšlet. V každém případě se tedy
pusťme do studia tohoto vážného dopisu - Prvního listu Janova – a nechme jej, ať k nám sám
promlouvá.
(Není-li uvedeno jinak, je pro biblické odkazy a citáty používán český překlad Bible podle ekumenického vydání z r. 1985.)
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Slovo mezi námi

Otázky k osobnímu studiu 1 J 1,1-4
Až začneš s osobním studiem 1. listu Janova, měj na paměti, že první křesťané, jimž byl dopis
adresován, měli tu výsadu, že jejich učitelem byl apoštol Jan, který žil 3 roky v těsné blízkosti člověka
Ježíše a potom s ním v duchovním slova smyslu chodil několik desítek let. A tento Jan se nyní stává
také naším učitelem. On sám zřejmě osobně prožíval skutečnost, kterou apoštol Pavel vyjádřil ve své
modlitbě za Efezské:
… aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni
v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:
poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
(Ef 3,17-19)
Pojď tedy naslouchat apoštolu Janovi a učit se od něj!
Pročti si celý První list Janův najednou a pak se znovu vrať k pasáži 1 J 1,1-4, kterou si ještě jednou
přečti spolu s J 1,1-18. (Ještě než začneš číst, je moudré poprosit Boha v modlitbě, aby ti pomohl
pochopit, co čteš.) Potom co nejlépe odpověz na otázky. Pokud pro tebe některé otázky budou příliš
obtížné, netrap se nad tím. Určitě ti pomůže diskuse ve vaší studijní skupině a také přednáška, která
bude následovat. Jak postupně porosteš v chápání Boží lásky, milosti a moci, Duch svatý ti bude
odkrývat pravdy Bible.
Slovo – 1 J 1,1-4 a J 1,1-18
1. a) Kdo je to Slovo?
b) Proč je nazván Slovem života?
c) Jak dlouho už toto Slovo existuje?
d) Co je světlo?
e) Jak „chodíme ve světle“?

f) Jaké jsou důsledky chození ve světle?

g) Co je temnota?
h) Jaký je současný vztah mezi světlem a temnotou?

2. Na základě studovaných pasáží napište podrobnosti o Janově osobní zkušenosti se Slovem.

3. Co říká Jan ohledně Kristova příchodu v lidském těle?
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4. Co říká na téma přijímání Krista tímto světem?

5. Co musíme udělat my, abychom ho správně přijali?

6. Svými slovy (nebo s použitím slovníku či jiných pomůcek) vysvětli následující důsledky toho,
že jej člověk přijme:
a) stane se Božím dítětem

b) narodí se z Boha

c) přijímá milost a pravdu

d) věčný život

e) společenství s věřícími

f) společenství s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem

g) radost

7. Jak podle Jana můžeme „znát“ Otce?

Osobní úvaha: Jan uzavírá tuto část slovy: „To píšeme, aby naše radost byla úplná.“ Je to možné?
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