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KRISTUS JE NÁŠ OBHÁJCE (1J 2,1–2) 
Proč nemáme hřešit, a co se stane, když zhřešíme? 

 

V dnešním kázání se podíváme na první 2. verše z 2. kapitoly 1. listu 

Janova a zaměříme se na otázku, proč jako křesťané nemáme hřešit, a co 

se stane, když zhřešíme. Podíváme se na Ježíše jako našeho Obhájce a 

také na jeho dokonalou smírčí oběť, která od nás odvrátila planoucí Boží 

hněv a smířila nás s Bohem. 

 
 

Text Písma – 1. Janův 2,1–2, (překlad KT): 

1Dětičky moje, toto vám píšu, abyste nezhřešili, avšak zhřešíte-li, máme u Otce 

Obhájce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. 2On je smírčí obětí za naše hříchy, a 

nejen za naše, ale i celého světa. 

 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč nemáme hřešit, když věříme, že bylo zcela zaplaceno za naše hříchy? 

2. A co se stane, když zhřešíme? Jaké důsledky může mít hřích? 

3. Na základě čeho můžeme mluvit o tom, že máme pokoj s Bohem? 
 

KONTEXT 

 Proč musíme rozumět tomu, že „Bůh je světlo“? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

 1J 1,1–10 
 

 



 

 

I. ABYSTE NEZHŘEŠILI (v. 1a) 

 Proč je důležitý rozdíl mezi nezhřešit a nehřešit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 1J 1,5–10; Mt 5,48; 1Tm 1,8–11; Ř 3,19–22; 6,1.15–18; 1Pt 3,7; 1K 6,20; 
 

II. ZHŘEŠÍ-LI KDO (v. 1b) 

 Co musíme vědět, když zhřešíme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 26,34; Př 16,18; Ř 3,4; 8,28; Lk 22,31–32; Mt 9,12–13; Zj 12,10; 2K 5,21; Žd 4,15–16 
 



 

 

III. DOKONALÁ SMÍRČÍ OBĚŤ (v. 2) 

 Co přesně je „zástupná vykupující oběť smíření“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 1J 4,10; Ř 3,23–24.25; Gn 8,20–21; Ex 12,12–13; Žd 6,4–6; 10,1–4.11–14; 
 

  

 

 
   CAEN, ČÍSLO, DISKAŘ, DUKLY, 

HAFAN, HMYZ, HOLKA, HRON, 

IŠKA, JEEP, JUDO, KYTARISTA, 

LASO, MLHA, MOST, MRAZITI, 

NAHÁ, NÁRT, NEHYBNOST, 

ODSUVNÍK, OKOV, OTKA, OTKY, 

PĚST, PIANO, PROUDY, PŘÁTELÉ, 

PURKMISTR, RUINY, SILA, 

SKELETON, SPOLEČNOST, STACH, 

ŠÍŘE, ŠKOT, TOKY, TRATĚ, UVÁDĚT, 

UZEL, VALUTY, VODA, ZRNA 

Osmisměrka 

Tajenka Tt 2,14 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

Závěrečná píseň: Jsme tvůj lid 

/: Jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta, tak přijď mezi  nás, tak přijď rozdávat. :/ 

/: Ať láska tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj znovu vylej mezi nás. :/ 

 

Píseň po pracovním shromáždění: Jen v Kristu 

Jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i písní mou. 

Ta pevná zem, ta skála skal, v žáru i v bouři úkryt znám. 

Jen pokoj tvůj, jen láska tvá, jen ta můj strach vždy přemáhá. 

Zachránce můj, v něm všechno mám, v Kristově lásce smím tu stát. 
 

On v Kristu sám se tělem stal, v něm plnost Boží přítomná. 

Ten lásky dar byl popliván těmi, jimž byl ke spáse dán. 

Své smrti kříž on musel nést, tak usmířen byl Boží hněv. 

Když každý hřích na sebe vzal,  v Kristově smrti smím tu stát. 
 

Ve skále měl svůj tmavý hrob, On, světlo světa, spoután tmou. 

Pak přišel zlom v den vítězný,  když Ježíš vstal, byl vzkříšený. 

Tak zvítězil nad hříchem vším, svou obětí mě zbavil vin. 

Vím, on je můj a já jsem s ním, Kristova krev mi dává žít. 
 

Teď klid a mír v svém srdci mám, vždyť ve mně Kristus vládne sám. 

Od prvních chvil do konce dní Ježíš je stále Pánem mým. 

A žádná moc či lidský hřích mě nemůžou vzít z rukou tvých. 

Než zazní hlas, než přijde k nám, v Kristově síle smím tu stát. 

 

 
 

 

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 

Jan 1,29      


