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NEVYZNÁVAJÍ JEŽÍŠE KRISTA! I. (2J 7) 
Svůdcové a antikristové  

 

 
 

Text (2J 7): 

Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v 

těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. 

 

Otázky ke kázání: 

1.  

2.  

3.  
 

 

ÚVOD 

• Kontext 
 

 
Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které 

žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že 
bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: 
abychom milovali jedni druhé. A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je 
to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít. Do světa 
vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus 
přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste 
nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo 
zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho 
učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, 
nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých 
skutcích. 

 
 
 
 

 

Biblické odkazy:  

�   

 



 

 

I. SVĚT PLNÝ FALEŠNÉHO SVODU 

• Vyšlo MNOHO antikristů 
 

 

A. Shrnutí začátku Janova listu 

 

B. Nebezpečí ve světě 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

� 2J 1,1; Tt 1,15-16; 2J 2-3.6-7; 2K 11,14b; J 8,44b; Žd 2,14-15; 1J 2,19  
 

II. NEVYZNÁVAJÍ BOŽÍHO SYNA! 

• Popírají podstatu Ježíše Krista 
 

 

 

A. Historický kontext 

 

B. Kontext pro dnešek 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 8,3-4; Ef 1,20; Žd 1,1-4; 1J 2,22-23; 1K 15; Žd 9,11-14 
 

III. ROZMANITÍ SLUŽEBNÍCI LHÁŘE A VRAHA 

• Lež má mnoho podob 
 

A. Svět 



 

 

 

B. V církvi 

 
 

Biblické odkazy:  

� 2J 1,7; 1K 15,3-4; J1,11; J1,1-4  
 

SHRNUTÍ 

• Aplikace 
 

 
 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Sk 17,11; 1Te 5,21-24; 2J 1,2-3; 2K 11,1-4; 2J 1,7 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   PLECH, MÚZA, KAPTORGA, 

VCHODY, SKOT, TUBA, TADY, 

ROTORY, TROUBA, AKANTY, VROD, 

LETOUNEK, LIAT, ARIE, LOOK, 

CHOTI, ZLOM, OZEV, OVIS, 

OBERON, OSLAŘ, VOLI, AEROBUSY, 

DIVY, SLOH, PLITKA, VTISKY, LÁKY, 

SLET, SVALOVINA, KVERULANT, 

PANT, SKAUTI, KLOZET, OCELOTI, 

SUBER, HLUBOČEPY, DVOREK, 

OKNA, IDIOT, DORKAS, ÚPLNĚK 

Osmisměrka 

Tajenka: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (2J 7). 

Sobota 900 Stěhování kanceláře – pokud můžete pomoci, dejte vědět Jardovi. 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání J. Kernal (Př 5,1-23), 

vedení R. Hynek, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké.  

Od středy 29. listopadu bude biblická v nové kanceláři (Bělohorská 161). 

Sobota 9. prosince – vyučování pro muže (od 9:00) a pro ženy (od 13:00) 

v kanceláři.  

 

Tádžikistán: Vedoucí křesťanského společenství umístěn na samotku 

Vedoucí tádžického křesťanského společenství, odsouzený ke třem letům 

odnětí svobody za „zpěv extrémistických písní v kostele, kterými podněcoval 

náboženskou nesnášenlivost“, byl nedávno převezen do vězeňského zařízení 350 

kilometrů od domova a umístěn na samotku. 

Pastor Bachrom Cholmatov je ženatý a má tři děti. Letos v červenci byl 

odsouzen na základě ustanovení paragrafu 189 tádžického trestního řádu. Zatčen 

byl 10. dubna při blíže nezdůvodněné policejní razii ve společenství ve městě 

Chudžand. Po převozu do Javanu (jižně od hlavního města Dušanbe) místní 

úřady uvedly, že se jedná o „běžný postup“, v rámci kterého člověk stráví před 

převozem do cílové věznice 15 dní na samotce. 

Policisté během zatýkání vyslýchali a zbili několik dalších členů společenství a 

také jim zabavili křesťanské zpěvníky, které označili za „extrémistické“. Tajní 

policisté, společně s příslušníky dalších bezpečnostních složek a zástupci Státního 

výboru pro náboženské záležitosti, v únoru uskutečnili razii v sesterských 

společenstvích v sogdijském vilájetu. V březnu bylo nařízeno ukončení činnosti 

společenství v osadě Konibodom (přibližně 80 kilometrů východně od 

Chudžandu). I při této příležitosti policisté vyslýchali a mučili členy společenství. 

 

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření … On 

předchází všechno, všechno v něm spočívá … 

Koloským 1,15.17 


