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LIST JAKUBŮV 

Jak se můžeme stát Božími přáteli, jako byl Abraham? Jak můžeme 
odolávat tlakům svého okolí, vlastnímu sobectví i ďábelským 
svodům? Mohou křesťané žít pokojně a hledat společná řešení 
problémů, které život přináší? 

To jsou některé z otázek, jimiž se Jakub ve svém listu zabývá. 
Snaží se křesťany povzbudit ke zralé a hluboké víře a ukázat jim, 
jak je možné žít v přátelství s Bohem i mezi sebou navzájem. 

Dobový kontext 
Jakubův list je určen židovským křesťanům (1:1; 2:1) na útěku před pronásledováním, 
které se v  Jeruzalémě rozpoutalo už po ukamenování Štěpána (Sk 8:1; 11:19; 
12:1–3). Jakub jakožto představený jeruzalémské církve povzbuzuje své souvěrce 
k vytrvalosti v útrapách a k důslednému osvědčování křesťanského charakteru. 

Adresáti listu byli nyní rozptýleni v diaspoře mimo svou vlast (1:1; J 7:35). Židovská 
diaspora se formovala už od vyvrácení severního Izraelského království Asyřany 
(722–721 př. n. l.) a zejména od pádu jižního Judského království a jeho vystěhování 
do Babylonu (586 př. n. l.). Diaspora se dále rozrůstala i v dobách řecké a římské 
nadvlády, kdy mnozí Židé cestovali za obchodem (4:13). V polovině 1. století tak 
byly židovské obce rozšířené po celém řeckořímském světě (viz např. Sk 13:14; 17:1). 

Shrnutí 
Jakub v  sobě nezapře duchovního pastýře. Jeho list se více než všechny ostatní 
novozákonní spisy soustředí na praktickou etiku křesťanského života. Zdrojem této 
etiky je pro Jakuba Mojžíšův zákon, nově interpretovaný ve světle evangelia (1:25; 
2:8), a zejména Ježíšovo morální učení zachycené u Matouše v „Kázání na hoře“ 
(Mt 5–7) a u Lukáše v „Kázání na pláni“ (L 6:17–49). 

Autorství 
Autor listu se představuje jako „Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista“ (1:1); 
v  církvi byl ovšem znám jako „Pánův bratr“ (Ga 1:19; viz „Jakub, Ježíšův bratr“ 

u  Sk  15:13–21, s. xx). Také Juda, autor dalšího novozákonního listu, 
skromně zamlčuje, že je Ježíšovým bratrem, a představuje se jako „bratr 
Jakubův“ (Ju 1:1; sr. Mt 13:55). 

Jakub byl původně spolu s  ostatními sourozenci k  Ježíšově veřejnému 
působení skeptický (J 7:3–5). Dokonce se mu v něm pokoušeli bránit (Mk 
3:31–35). Po Ježíšově vzkříšení ovšem v Ježíše uvěřil (1K 15:7), připojil se 
k jeruzalémské církvi (Sk 1:14) a po Petrově odchodu z města se stal jejím 
hlavním představitelem (Sk 12:17; 15:13; 21:18; Ga 2:9). Podle Josepha 
Flavia, Eusebia a  dalších raných pramenů se Jakub pro svou výjimečnou 
zbožnost a věrnost Zákonu těšil mezi Židy veliké vážnosti, takže byl v Jeru-
zalémě znám jako Jakub Spravedlivý. 

Doba a místo sepsání 
Jakubův list je možná nejstarším novozákonním spisem. Musel vzniknout 
po pronásledování církve za Heroda Agrippy (r. 44, viz Sk 12:1–5), nejspíše 
ale ještě před Jeruzalémským koncilem (asi r.  49–50; viz Sk 15). Odráží 
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t  Geografický kontext Jakubova listu, asi r. 46. Jakub, bratr Ježíšův, byl 
představeným církve v JERUZALÉMĚ. Počátkem 40. let 1. stol. museli křesťané 
z  Jeruzaléma uprchnout před pronásledováním (viz Sk 8:1–3; 12:1–4). Rozšířili 
tak evangelium do JUDSKA, SAMAŘÍ a FÉNICIE, do SYRSKÉ ANTIOCHIE a na 
KYPR (viz Sk 11:19; sr. 1:8).   
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se v něm nejranější stádium rodící se církve, ještě než došlo ke sporu o obřízku 
obrácených pohanů a než se v nově zakládaných sborech začala objevovat falešná 
učení. Záměnnost termínů synagóga („shromáždění“, 2:2) a ekklésia („církev, 

sbor“, 5:14), podobně jako Zákon a Slovo (1:23, 
25), svědčí o tom, že spis vznikl v době, kdy se křes-
ťanství ještě plně nevydělilo ze židovství. 

Všechny zmínky o Jakubovi jej spojují s  Jeruza-
-lémem (Sk 15:13–22; 21:18; Ga 1:18–19; 2:9,12), 
lze proto usuzovat, že list vznikl právě tam. Místním 
podmínkám Judeje odpovídají také různé indicie v 
listu – např. zmínky o slunečním žáru (1:11), sla-
ných pramenech (3:11), pěstování fíků, oliv a révy 
(3:12) nebo o jarních a podzimních deštích (5:7). 

Literární ráz 
Jakubův list byl sice určen židovským čtenářům, 
sepsán byl ovšem řečtinou koiné, obecným dorozu-
mívacím jazykem antického světa. Je to dokladem 
vlivu, jaký měla helénistická kultura nejen na židov-
skou komunitu v diaspoře, ale i v samotném Judsku. 
List se vyznačuje správnou gramatikou, bohatou 
slovní zásobou i citem pro rytmus a zvukomalbu. 
Jsou tu patrné vlivy řeckého překladu SZ (např. 4:6), 
půjčuje si ale i obrazy z helénistického prostředí. 

V  listu nacházíme řadu zavedených rétorických 
prostředků, jako je bratrské naléhání (1:2; 2:1; 3:1; 
4:11), řečnické otázky (2:5; 3:11–12; 4:1), impera-

tivní výzvy (1:16; 3:1; 5:16), metafory a ilustrace (2:26; 3:3–5; 4:14) a také afo-
rismy shrnující celý odstavec (2:13,17; 3:18; 4:17). 

Význam a zvěst 
Jakubovi jde především o to, aby adresáti listu vytrvali v neochvějné věrnosti Bohu 
(1:5–6). Od svého okolí totiž zažívali nejen ekonomický útlak (2:6), ale i výsměch 
a urážky pro svou víru v  Ježíše (2:7). Jakub je proto vyzývá k  vytrvalosti (1:3), 
poddanosti Bohu (4:7) a vzájemné službě (5:13–20). Jejich věrnost pak bude 
odměněna už nyní (1:4), ale především po Pánově příchodu (1:12; 4:10; 5:7–8). 

Zákon. Jakub stejně jako ostatní představitelé jeruzalémské církve zachovával 
úctu k Mojžíšovu zákonu a k židovským tradicím (viz Sk 11:2–3; 15:1–5; 21:18–
25; Ga 2:9–12). Projevil ale pochopení pro misii k  nežidovským národům, když 
se přiklonil k názoru, že se pohané mohou stát křesťany, aniž by nejprve museli 
přijmout židovství (Sk 15:19–21; sr. Gn 9:4–5). Ve svém listu Jakub vyzdvihuje 
význam Zákona, zároveň ale ukazuje na jeho novou interpretaci skrze Mesiáše 
Ježíše (1:25; 2:8–11; 4:11). 

Židovský ráz. Málokterý novozákonní spis má tak silný židovský ráz. Jakub se 
vůči judaismu nijak kriticky nevymezuje (v kontrastu např. s Mt 5:21–22). Necítí 
potřebu vkládat do identifikačních znaků judaismu nový obsah (v kontrastu např. 
s Ř 2:28–29). Své adresáty oslovuje jako „dvanáct pokolení“ (1:1), pro křesťanské 
shromáždění používá termín synagóga (2:2), v níž jsou starší (5:14) a učitelé (3:1), 
jak je tomu zvykem v židovské obci. Pozitivně se vyslovuje o Zákonu (1:25; 2:8–12; 
4:11), cituje vyznání víry Šema Jisrael (2:19) a Boha označuje starozákonním titulem 
„Hospodin zástupů“ (5:4). Čerpá z motivů hebrejské mudroslovné literatury (1:5; 
3:13–18) i ze stylu prorockých napomenutí (4:13; 5:1). Odvolává se na významné 
postavy SZ (Abraham, 2:21–23; Rachab, 2:25; Job, 5:11; Eliáš, 5:17). Nezmiňuje 
však rituální prvky judaismu, jako je sobota, obřízka nebo stravovací předpisy. 

Skutky. Zřejmé rozdíly mezi Jakubovým a Pavlovým pojetím „dobrých skutků“ 
je třeba chápat v  jejich odlišném historickém a teologickém kontextu. Pavel 
zdůrazňoval, že lidé nemohou obstát před Bohem na základě „poslušnosti Zákona“ 
(Ř 3:20,28; Ga 2:16) ani na základě jakéhokoli svého jednání (Ř 4:3–5). Problém 
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Pozdrav 

Jakub, služebník Boha a  Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení 
v diaspoře. 

Víra a vytrvalost (1:2–18) 
2 Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. 
3 Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. 4 Nechte však vytrvalost 
dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. 

5 Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece 
štědrý ke všem a bez výhrad! 6 Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo 
pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. 
7 Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – 8 člověk s dvojakou myslí 
je totiž ve všem nestálý. 

9 Ať se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení 10 a bohatý ze svého 
ponížení; pomine totiž jako polní květ. 11 Když vyjde slunce a  přijde žár, 
usychá tráva a vadne květ; ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne 
boháč při všech svých počinech. 

1:1 Jakub: viz „Jakub, Ježíšův bratr“ ve Sk 15:13–21, s. xx.  
• dvanáct pokolení: Jakub vidí adresáty listu jako obnove- 
ný Izrael (Gn 49:28; sr. Mt 19:28; Sk 26:7; Zj 21:12). 
Původních dvanáct izraelských kmenů bylo vyhnáno do 
Asýrie a Babylonu, odkud se zpět navrátila jen hrstka; 
židovští vykladači ale očekávali nové sjednocení Izraele 
(viz Žalmy Šalomounovy 17:26–28; Benjaminova závěť 
9:2; sr. Ez 37:15–28). • v diaspoře: Značná část Židů 
žila od exilních dob v rozptýlení mimo Judeu, především 
v obchodních centrech okolo Středozemního moře ( J 7:35; 
Sk 2:5; 11:19). 
1:2–4 Motiv vytrvalosti ve zkouškách se v listu objevuje 
opakovaně (1:12–15; 5:10–11). 
1:2 Mějte z toho jen radost: Jakub zde i jinde čerpá 
z Ježíšových slov (Mt 5:11–12; sr. 1Pt 4:13). Používá také 
slovní hříčku: slovo chara (radost) je příbuzné s chairein 
(pozdrav) v 1:1. • bratři moji: Termín adelfoi označuje 
sourozence nebo souvěrce obojího pohlaví. Jakub jako 
zkušený řečník své výzvy opakovaně uvádí tímto srdečným 
oslovením (1:2,16,19; 2:1,5,14; 3:1; 4:11; 5:7,12,19), 
typickým pro židovské prostředí (viz např. Sk 2:29; 3:17; 
7:2; 13:15,26,38; 15:7,13). • Sám Ježíš musel projít řadou 
zkoušek (Mt 4:11; 16:23); podobně procházejí zkouškami 
víry i jeho následovníci (1Pt 1:7; 4:12). 
1:4 abyste byli dokonalí: Slovo teleios vyjadřuje dosažení 

cíle (telos), tedy osobní zralost a naplnění záměru, 
spíše než bezchybnost (sr. 2K 13:11; Ef 4:13; viz pozn. 
u Ko 1:28) 
1:5–8 Dalším leitmotivem Jakubova listu je moudrost (sr. 
3:13–17). 
1:6 pochybností … pochybuje: Použitý řecký výraz může 
znamenat pochybnost (sr. Mt 21:21; Mk 11:23; Ř 4:20) 
nebo také váhání (sr. Sk 10:20; 11:12); v tomto kontextu jde 
o nerozhodnost mezi oddaností Bohu a světu (viz 1:8; 4:4). 
1:8 s dvojakou myslí: Termín dipsychos (dosl. „dvojí duše“) 
se v řecké literatuře objevuje poprvé zde a v 4:8. Jakub ho 
možná sám vytvořil, aby popsal rozpolcenost člověka ne 
zcela oddaného Bohu. 
1:9–11 Dalším opakujícím se tématem listu je chudoba 
a bohatství (sr. 2:1–7; 5:1–6). 
1:9 který je nízko: Dosl. pokorný, pokořený, zde ale ve 
smyslu nízkého společenského postavení (2:5; sr. L 1:52). 
• raduje: Dosl. chlubí (Ř 5:2,3,11; 1K 1:31; Ga 6:14). 
• povýšení: Viz 4:10; 1Pt 5:6. 
1:10 ze svého ponížení: Bohatí křesťané mají následovat 
příklad Krista, který se pro nás „ponížil“ (Fp 2:8) a „zchudl, 
sám bohatý“ (2K 8:9; sr. 1Tm 6:17–19). V Kristu jsou si 
všichni věřící rovni (Ga 3:28). • jako polní květ: Častý 
biblický obraz lidské pomíjivosti (Ž 103:15–16; Iz 40:6–8; 
sr. 1Pt 1:24). 

1:2–3  
1Pt 1:6–7 

1:5  
Př 2:3–6  
Mt 7:7 

1:6  
Mt 21:22 

1:10–11  
Iz 40:6–7  
1Pt 1:24 

JAKUB 1:1

lidského hříchu může vyřešit jen Bůh nabízející milost, kterou přijímáme pouhou 
vírou. V tom se Pavel a Jakub shodují – liší se však v důrazu. Pro Pavla bylo zásadní, 
že „skutky Zákona“ nevedou ke spáse (Ef 2:8–9), a proto se stavěl zejména proti 
požadavku obřezávat křesťany z pohanů (Ga 2:11–12; 5:2–6). 

Jakub se naproti tomu obrací ke komunitě židovských křesťanů. Pod „dobrými 
skutky“ má na mysli dobročinnost a další aktivity motivované vírou (2:14–26). 
Dobré skutky jsou pro něj dokladem opravdové věrnosti Bohu. Jakub zdůrazňuje, že 
víru nelze redukovat na pouhé přitakání pravdě (2:19). Víra pro něj znamená aktivní 
věrnost a neochvějnou oddanost Bohu (1:8; 4:4,7). 

Jakubův list nám dává nahlédnout do života nejranějších židokřesťanských obcí. 
Pomáhá nám pochopit, jak mají věřící žít jakožto menšina vystavená tlaku okolní 
nekřesťanské společnosti. Jakkoli je naše situace v  mnoha ohledech odlišná, 
moudrost tohoto listu zůstává aktuální dodnes.      

K DALŠÍMU STUDIU 

RUDOLF HOPPE 
List Jakubův. Malý  
stuttgartský komentář.  
Kostelní Vydří: Karmeli-
tánské nakladatelství 
(2001) 

JIŘÍ MRÁZEK 
Bláznovství víry podle  
Jakuba: výklad Jakubovy 
epištoly. Mlýn (2006) 



5 JAKUB 1:27

1:12–27 Jakub se vrací k tématům zmíněným v úvodu 
listu. Zkoušky a pokušení do nichž upadáme (1:2–4) 
nepocházejí od Boha, ale z našich vlastních hříšných 
sklonů (1:12–15). Potřeba moudrosti (1:5–8) souvisí 
se schopností ovládat vlastní hněvivá slova (1:19–21) 
a problém chudoby (1:9–10) souvisí s tím, zda se řídíme 
Božím slovem (1:22–25 sr. 2:14–17). Všechna tato 
témata pak shrnuje v 1:26–27. 
1:12 Blaze člověku: Zjevný odkaz na opakovaná zvolání 
knihy Žalmů (Ž 1:1; 40:5; 94:12; 112:1), ale především na 
Ježíšova blahoslavenství (Mt 5:3–12). • korunu života: Viz 
Zj 2:10 a pozn. u 2Tm 4:8. • Boží zaslíbení patří těm, kdo 
ho milují, viz Dt 6:5; 7:9; J 21:15–17; 1K 2:9. 
1:13 ať nikdy neříká: Jakub zde používá řečnickou tech-
niku zvanou diatriba, tedy spor s imaginárním oponentem. 
Předjímá tak možnou námitku čtenářů a předem se s ní 
vypořádává (sr. 2:3,16,18; 4:13). • pokušení … od Boha:  
Mohlo by jít o snahu zabránit nesprávnému pochopení 
slov modlitby Páně: „neuveď nás do pokušení“ (Mt 6:13). 
1:14 Působivé metafory z prostředí lovu: vlastní chtíč 
člověka vleče pryč od Boha jako na rybářském háku a vábí 
ho do hříchu jako lovecká návnada. K tématu nenasytných 
sobeckých tužeb se Jakub vrací v 4:1–3 (sr. 2Pt 2:10,18). 
1:15 Chtíč … hřích a … smrt jsou tu personifikovány jako 
tři generace zla plodícího další zlo, dostanou-li možnost 
vyrůst a dozrát. Stejnou posloupnost vidíme v příběhu 
o prvním lidském hříchu (Gn 3) a Davidově poměru 
s Batšebou (2S 11). 
1:17 od Otce světel: Bůh je stvořitelem „světel“, která 
putují po obloze (Gn 1:14–18). Na rozdíl od nich však 
nepodléhá změnám ani střídání světla a stínu (viz 1J 1:5). 
1:18 zplodil: Sloveso apokyeó (dosl. porodit) se v NZ 
nachází pouze zde a v 1:15. Hřích plodí smrt, ale Bůh ze 
své vůle zplodil nás ( J 1:13; 3:3–8) svým slovem pravdy, 

tj. evangeliem (viz pozn. u 1Pt 1:23–25), abychom byli 
prvotinou jeho nového stvoření (viz Ř 8:19–23; 1K 15:20; 
2K 5:17; Ko 1:18; Zj 21:1,5). 
1:19 pomalý k mluvení: Jakub navazuje na tradici hebrej-
ského mudrosloví pojednávající o potřebě ovládat svůj 
jazyk (Př 10:19; 11:12; 15:1; 17:28). • pomalý k hněvu: 
Jedna s Hospodinových charakteristik často opakovaných 
v celém SZ (viz např. Ex 34:6; Nu 14:18; Ž 103:8 v překla- 
du ČSP nebo JB; B21 má „nesmírně trpělivý“). 
1:21 odhoďte: doslova svlékněte, jako špinavé oblečení; sr. 
Ř 13:12; Ef 4:22; Ko 3:8; 1 Pt 2:1. • zaseté Slovo: Zřejmý 
odkaz na Ježíšovo podobenství o rozsévači (Mt 13:18–23; 
sr. 1Pt 1:23) a na starozákonní obrazy Božího slova 
pronikajícího do lidského nitra (Dt 30:14; Jr 31:34). 
1:22–25 Jakub komentuje předchozí zmínku o spásné 
moci Božího slova: tato moc není nijak automatická, 
uskutečňuje se, teprve když příjemce slyšené slovo napl-
ňuje skutkem. Jde o jeden z mnoha Jakubových odkazů na 
Ježíšovo učení (Mt 7:24–26; L 6:46,49; J 14:15,21). 
1:22 stačí naslouchat: Předčítání Písma bylo důležitou 
součástí bohoslužeb (Neh 8:5–8; L 4:16–17; Sk 13:14–15; 
Ko 4:16; 1Tm 4:13). 
1:25 dokonalý zákon svobody: NZ v souladu se ZS 
vnímá Boží Zákon pozitivně (Mt 5:17; Ř 7:12,14,16). 
Jeho smyslem bylo Boží lid osvobodit od hříchu a přivést 
ke spravedlnosti, kvůli lidské hříšnosti na to ale nestačil, 
a tak musel přijít Kristus (Ř 8:1–4; 9:31; 10:4). Ježíš 
shrnuje celý Zákon do přikázání lásky (Mt 22:37–40; 
Ř 13:8–10; Ga 5:13–14; 1Tm 1:5) a přináší tak svobodu 
od jalového zákonictví ( J 8:31–36). Sr. „Kristův zákon“ 
u Pavla (1K 9:21; Ga 6:2) a „královský zákon“ v 2:8–13. 
1:26–27 Tyto verše lapidárně shrnují témata předchozích 
odstavců vystižením rozdílu mezi pravou a falešnou 
zbožností. 

12 Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá vavřín 
života, který Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 13 Když je však někdo pokoušen, 
ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen 
zlem, tak také sám nikoho nepokouší. 14 Když je někdo pokoušen, vždycky 
jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. 15 Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, 
když dospěje, plodí smrt. 

16 Nepleťte se, milovaní bratři! 17 Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od 
Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. 18 Ze své vůle 
nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. 

Naslouchání a jednání (1:19–27) 
19 Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý 
k mluvení, pomalý k hněvu. 20 Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem 
nevede. 21 Odhoďte proto všechnu špínu a  spoustu špatnosti a  s  krotkostí 
přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. 

22 Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí 
naslouchat! 23 Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, 
který se vidí v zrcadle, 24 ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. 25 Kdo 
však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co 
dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. 

26 Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní 
jazyk, ten klame sám sebe a  jeho zbožnost je k  ničemu. 27 Čistá a  ryzí 
zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich 
nouzi a chránit se před špínou světa. 
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Nenechte se oklamat 

3 Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími 
dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. 2Milo-

vaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až 
se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. 3Každý, kdo 
k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. 

4Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin! 5 Víte, že on se 
ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. 6Kdo v něm zůstává, 
tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 

7Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, 
jako je spravedlivý on. 8Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku 
hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. 9Kdo se narodil 
z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, pro-
tože se narodil z Boha. 10Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo 
nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. 

Život v lásce (3:11 – 4:21) 
Milujme jedni druhé 
11To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. 12Ne 
jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho 
zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. 

13Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. 14My víme, že jsme přešli ze 
smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 
15Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. 

16Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy 
musíme pokládat život za bratry. 17Když si někdo žije dobře a vidí svého bra-
tra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? 
18Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. 

Smělá důvěra 
19Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. 20Kdyby 
nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše 

před bludy a před hříšným jednáním, které bude Kristus 
soudit, až přijde. 
3:1–3 Věřící se skrze přijetí Krista již stali Božími dětmi 
( J 1:12; Ř 8:14; Ga 3:26); při Kristově příchodu se jejich 
nová přirozenost plně projeví, takže budou podobní jemu 
(sr. Ř 8:18–30). • Ve světle této naděje křesťan již nyní 
usiluje být čistý, tj. odvrací se od hříchu (1:9; 2:28), aby se 
podobal Kristu (2K 5:21; Žd 4:15; 1Pt 2:22).  
3:4–10 Tato pasáž přibližuje, v čem spočívá život v čistotě 
(3:3). Nová přirozenost Božích dětí je neslučitelná 
s hříchem; Jan ovšem neučí křesťanskou „bezhříšnost“, 
kterou si osobovali falešní učitelé (viz 1:8 – 2:2 a pozn.). 
3:5 naše hříchy sňal: Viz Iz 53:4–12; J 1:29; Žd 9:28; 1Pt 2:24. 
3:6 zůstává: Typický janovský termín (menó) vyjadřuje 
setrvávání v Kristově učení a v osobním vztahu s ním 
( J 6:56; 8:31,35; 15:4–10; 1J 2:6,10,28). • nehřeší: Kdo 
setrvává v Kristu, nemůže setrvávat v hříchu. • kdo hřeší: 
Použitý tvar slovesa ukazuje na trvalé, opakované hříšné 
jednání. Jan neučí, že člověk, který někdy zhřešil, nepoznal 
Boha, naopak (1:8 – 2:2). Kdo ovšem v hříchu trvale pokra-
čuje, dokazuje tím, že nezůstává ve vztahu s Bohem. 
3:8 zrušil: dosl. zlikvidoval, zmařil, anuloval (sr. Ef 2:14). Kris- 
tus přišel osvobodit lidi od hříchu, který je dílem ďábla ( J 8:44;  
13:2; 1J 3:10) neboli toho Zlého (1J 2:13–14; 3:12; 5:18–19; 

sr. též Mt 5:37; 6:13; 13:19,38; J 17:15; Ef 6:16; 2Te 3:3). 
3:9–10 narodil z Boha: Viz J 3:3–8. • Boží símě: Podobně 
jako lidské semeno (řecky sperma) v sobě nese kvality 
a vlastnosti otce, tak i Boží Duch a jeho Slovo vnášejí do 
života věřícího Boží přirozenost (sr. J 1:13; Jk 1:18; 1Pt 
1:23). • nemůže hřešit: Opět je použit tvar slovesa vyjad- 
řující setrvalou činnost (stejně jako ve 3:6). Oproti tomu 
ve 2:1 řecký tvar vyjadřuje jednorázové upadnutí do hříchu.
3:11–22 Jan se znovu vrací ke stěžejnímu tématu svého 
listu – k Ježíšovu přikázání lásky (viz 2:7–10; 4:7–21; 
J 13:34; 15:12). 
3:12 Kain … zavraždil svého bratra:  Viz Gn 4:1–8. • pat-
řil tomu Zlému: nepřejícnost a nenávist je projevem nikoli 
Boží, ale ďábelské přirozenosti (viz pozn. k 3:8). 
3:13 vás svět nenávidí: Viz J 15:18–20; 17:14.  
3:14 Když milujeme své bratry, je to hmatatelným 
důkazem, že jsme se narodili z Boha a nepatříme již tomu 
Zlému, ale Kristu. • ze smrti do života: Viz J 5:24 (sr. Dt 
30:19; Ř 6:23; 8:2; 2Tm 1:10). 
3:16–18 Kristovo sebeobětování je nejnázornějším příkla- 
dem toho, co je láska. Křesťané jsou povoláni k následo- 
vání tohoto příkladu – nikoli prázdnými slovy, ale hmata- 
telnými skutky milosrdenství k těm, kdo jsou v nouzi.  
3:19–22 Dalším dokladem toho, že někdo patří Kristu 
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