
1 list Janův 1:18-21 osnova 
 
Nastala poslední hodina! 
 
1Ja 2:18-21  Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde 
antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala 
poslední hodina.  (19)  Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by 
s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k 
nám, kdo jsou s námi.  (20)  Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte 
všechno.  (21)  Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji 
znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. 
 
otázky pro děti: 
1) kdy podle apoštola Jana nastane "poslední hodina" světa 
2) co to znamená slovo "antikrist" 
3) kde přebývá Duch svatý? 
 
Úvod 
Varování před nepřáteli 
 - ze světa: Když nás Pán Ježíš zachránil od hříchu a smrti, radujeme 
se z Jeho lásky. A počítáme s tím, že nepřátelský svět, který Boha nemiluje, 
bude v nepřátelství i vůči nám, těm, které On nazval svými přáteli (J15:15). 
 - ze vnitř církve viditelné: Teď ale apoštol Jan přichází s něčím daleko 
horším: i mezi námi budou lháři. I v církvi budou Boží nepřátelé! 
 
1) Dítky... 
Láska Pána Ježíše k učedníkům je stejnou láskou s jakou se loučil apoštol 
Pavel s efezskými staršími ve Sk 20 a se stejnou láskou Jan píše svým 
čtenářům. 
 
2) Nastala poslední hodina 
Poslední hodinou se označuje doba mezi tím, kdy po svém vzkříšení po 40 
dnech Kristus vystoupil na nebesa a okamžikem, kdy Kristus přijde znovu, 
tentokrát jako Soudce živých i mrtvých (Sk 10:42). 
 
3) Víme, že nastala poslední hodina. Vyskytlo se mnoho antikristů.  
Antikrist je osoba, která si nárokuje Kristovo postavení a je proti Němu v 
opozici. 
Je mnoho lidí, kteří mají ducha antikrista. 
 
4) Vyšli z nás, ale nebyli z nás 
Odchod části lidí se sboru v Efezu. V církvi viditelné jsou lidé spasení i 
neznovuzrození. Odpor proti učení Písma. 
 
 
5) Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno 
 
Duch svatý je klíčem k věčnému životu. Dává činnou víru v Krista Písma. 
Svatý Boží, dosvědčovaný Duchem, je Kristus Ježíš - On je Pán a Bůh. 


