
Kázání o svodech Antikristových  
První čtení: Exodus 20,1 – 7

Druhé čtení: Matouš 24,4 – 14

Čtení ke kázání: 2 Tesalonickým 2,1 - 12:  „Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme  
shromážděni,  prosíme  vás,  bratří,  abyste  se  nedali  snadno  vyvést  z  rovnováhy  nebo  vylekat  
nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl  
už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke  
vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a `povýší  
se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu  
Božím´ a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?  
Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale  
jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán  
Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově,  
bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty,  
kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává  
do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení  
v nepravosti.“

Milé sestry a drazí bratři,

 žijeme v předvečer konce tohoto věku či tohoto světa. Děje se přesně to, co předpověděl sám Ježíš  
v našem dnešním druhém čtení: „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se 
nelekali.  Musí  to  být,  ale  to  ještě  není  konec.  Povstane  národ  proti  národu  a  království  proti 
království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 
Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 
A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí 
proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ (Mt 24, 6 - 
12).          

Blíží se tak i příchod člověka nepravosti, Syna zatracení, tedy příchod Antikrista, o kterém se píše v 
našem dnešním textu ke kázání. Názory vykladačů se liší ohledně otázky, zda věrní křesťané zažijí  
příchod tohoto zlosyna. Vytržení věrné církve totiž někteří kladou na začátek doby soužení, jiní 
doprostřed a další až na její konec. V prvním případě by dnešní věrní křesťané nástup Antikrista v  
těle nezažili, v ostatních pak ano. Nicméně s působením ducha Antikristova se setkáváme stále, 
jelikož tato nepravost  již  působí,  byť  skrytě,  jak  jsme slyšeli  rovněž v  našem dnešním čtení  ke 
kázání. Její působení začalo již době prvotní církve, jak uvádí apoštol Jan: „Dítky, nastala poslední  
hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme,  
že nastala poslední hodina. 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.“ (1 J 2,18 - 19). Proto 
bych se  chtěl v dnešním kázání věnovat svodům Antikristovým.  

Svody  se  budou  hlavně  týkat  náboženství,  respektive  víry.  Apoštol  Pavel  upozorňuje,  že  „v 
posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,  
jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí“. (1 Tm 4, 1 - 2). Jednou z takovýchto 
démonských nauk je tvrzení, že „všechna náboženství se sejdou na vrcholku jedné hory“, tedy že v 
případě  všech  náboženství  jde  o  různé  cesty  poznání  téhož  jednoho  boha.  Samozřejmě  je  to 
v rozporu s prvním přikázáním, které jsem slyšeli v našem dnešním prvním čtení. Dokonce se dnes 
tvrdí, že  historický Kristus nemá žádnou důležitost. Kristus je jen údajně idea (souhrn vibrací), jež 
se může vtělit v různých zjeveních – jako Buddha, Hermes, Zarathustra, Ježíš, Mání atd. Brzy se 



Kristus znovu vtělí, aby lidem zjevil, jak se mohou spasit (zachránit) vlastní silou. Novým spasitelem 
má  pak  být  Lord  Maitrea  (Pán  Maitreja)  čili  „Laskavý“,  což  je  buddhistický  výraz  Buddhu 
budoucnosti. 

Písmo svaté však hovoří jinak: „Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme,  
že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové 
na nebi či na zemi - jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec,  
od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my  
jsme skrze něho.“ (1 K 8,4 - 6). A dále: „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,  
člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ (1 Tm 
2,5). Zkrátka: „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V 
nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být 
spaseni.“ (Sk 4,11-12). 

Apoštol Jan v té souvislosti přímo píše o duchu Antikristově: „Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že 
Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo 
vyznává Syna, má i Otce.“ (1 J 2,22 - 23). Nebo: „Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí,  
které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání 
Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je  
na světě.“ (1 J 4, 2 - 3). A apoštol Pavel nás pak otevřeně varuje před jiným evangeliem: „Ale i  
kdybychom  my  nebo  sám  anděl  z  nebe  přišel  hlásat  jiné  evangelium  než  to,  které  jsme vám 
zvěstovali,  budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné  
evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“  (Ga 1,8 - 9). 

Svody Antikristovy totiž zahrnují  široký okruh falešných postojů. Předně ten, že člověk se může 
spasit  vlastní  silou,  a  to  buď  sám  nebo  pod  vedením  duchovních  učitelů.  S  tím  je  spojena 
nebezpečná  myšlenka,  že  lidstvo  samo  je  schopno  vyřešit  své  tíživé  problémy,  a  to  buď 
prostřednictvím reforem nebo revolucí.  Přirozeně se zde nepočítá s  vrozenou lidskou hříšností, 
která  působí,  že  člověk  je  před  Bohem  ve  stavu  naprosté  zkaženosti  (nechtění)  a  naprosté 
nezpůsobilosti  (neschopnosti).  Někteří  protestantští  theologové  z  Písma  svatého  odvodili  tzv. 
doktrínu  hříchu,  podle  níž  neznovuzrozený  člověk  nemá touhu  ani  schopnost  hledat  duchovní 
pravdu a podřizovat se jí. Neustále koná zlo, protože je motivován sám sebou. Tento padlý člověk 
nejenže nehřeší, ale nemůže nehřešit - to jest má náchylnost či sklon ke zlu spíše než k  dobru (i 
takto lze chápat theologické pojmy jakými jsou prvotní či dědičný hřích). Úplná zkaženost padlého 
člověka ovšem neznamená neomezenou zkaženost - intenzita hříchu není absolutní, takový člověk 
může  dokonce  konat  relativní  dobro  (společenské,  přirozené,  náboženské).  Avšak  extenzivnost 
hříchu je absolutní - každá schopnost lidské bytosti, každá činnost jeho života, každá sféra jeho 
existence je prostoupena hříchem. 

Tím se dostáváme k tzv.  zkoušce Antikristem, které budou podle ruského filosofa a spisovatele 
Vladimír Solovjova ve 21. století podrobeni všichni lidé, zejména křesťané. Zde nestačí rozlišovat 
jen dobro a zlo,  je  třeba ještě umět rozlišovat  opravdové dobro,  které je  spojené s  Kristem, a 
falešné dobro, které nikoho nezachraňuje a je zaměřeno na dokonalost a ne na vztahy. Obdobně 
nutno  rozlišovat  pravou  a  falešnou  jednotu  a  také  pravou  a  falešnou  spásu.  Falešná  spása  je 
orientovaná pouze na zrušení  vnějších konfliktů,  chybí  ji  však vnitřní  křesťanský smysl.  Falešná 
jednota je pak systémem jistoty, ne naplněním láskyplné jednoty.

Duch Antikristův přináší novou, zvláštní zbožnosti - zbožštění stvořené bytosti, zbožštění člověka. 
Antikristova ”spása” je jen parodií skutečné spásy v Ježíši Kristu.   Dochází k falšování osoby a díla 
Kristova. Zejména se popírá Kristovo utrpení a vzkříšení. Tím se popírá Boží láska, která je pravým 
obsahem spásy (vysvobození).  Spása není něčím magickým, ale je navázáním nového vztahu Boha 
s člověkem. V rámci tohoto vztahu se můžeme my lidé postavit před Bohem jako hříšníci, kteří 



potřebují Jeho milosrdenství. Popření sebe sama jako hříšníka je popřením spásy a odmítnutím 
Krista. Nestačí si uvědomovat problémy - nutno uznat, že neštěstím nejsou těžkosti, ale nedostatek 
lásky. Svět nelze zachránit konáním neosobního dobra, ale láskou zaměřenou na osoby, jak to činí 
Bůh a Jeho Syn, Ježíš Kristus. 

Bez lásky si lze totiž těžko vážit jiného člověka, uznávat jeho důstojnost a jeho lidská práva. Nejde 
zde o obecnou lásku k lidem, nýbrž o lásku ke konkrétním lidem.  Lidem hřešícím a chybujícím. 
Abstraktní humanista může usilovat o zlepšení společenským poměrů, ale přitom nemít v lásce 
konkrétní potřebné lidi. To může vyústit až ve fašismus, kdy v zájmu nastolení řádu a pořádku se 
může  požadovat  eliminace  problematických  lidí.  Nemocných,  postižených,  chudých, 
nezaměstnaných, cizinců, lidí bez domova či lidi jinak sociálně nepřizpůsobivých, jak se dnes rádo 
říká.   

“Zkouška Antikristem” tedy spočívá v odlišení dobra podle Božího pohledu a dobra podle pohledu 
lidského. Nutná je zde bdělost, neboť Antikrist nemusí používat jen násilí, ale i mnoho zázraků, aby 
získal svět a dosáhl zdánlivého míru a blahobytu.  O zázracích a mocných  činech se hovoří i  v 
našem dnešním čtení ke kázání. Antikrist dokonce může ospravedlňovat své úsilí o získání moci tím, 
že moc potřebuje k zavedení království štěstí a ráje. Nebo také k prosazování tzv. pokroku. Ovšem 
pokrok lidstva je často dvojznačný - může vést k absolutizaci něčeho, co by se absolutizovat nemělo 
- např. moci, erotiky, vědění, gnose, vlastnění atd. Proto by křesťan také neměl přijímat myšlenku 
vlastní  moci  s cílem urychlit  příchod ”království”.  Lidské cesty  k moci  vedou často skrze klam a 
zákeřnost, násilí a vraždu. Účast na lži ale nutno odmítnout a tak je třeba nehledat moc sám od 
sebe. Nutno trpělivě čekat, až dostanu své určení od Boha.

Není  to  výzva  k  nějaké  společenské  nečinnosti.  Naopak  máme  usilovat  o  to,  aby  Boží  normy 
individuálního  a  společenského  života  se  prosazovaly  globálně,  celosvětově,  a  to  i  díky  dnes 
probíhající globalizaci. Jde mimo jiné o takové normy jako skromnost, sebeomezování, střídmost, 
zákaz lichvy a úroku, práce podle svých schopností, rozdělování podle potřeb, společný majetek, 
zamezení spekulacím atd. Ovšem dřív než začneme konat,  potřebujeme se modlit. Podle hesla 
„Ora et labora!“ čili „Modli se a pracuj!“. Víme přece, že: „Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se 
líbit Bohu.“ (Ř 8,8). Sílu máme přece hledat u Pána, v jeho veliké moci (Ef 6,10). Pomoci nám může i 
dar  rozlišování duchů (1 K 12,10),  jelikož sám satan se dovede převlékat za anděla světla (2 K 
11,14). My však vše máme konat: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ 
(Za 4,6). Amen. 

Modlitba po kázání:

Náš  nebeský  Otče,  děkujeme  Ti  za  všechno,  co  jsi  nám  daroval  ve  svém  Synu,  Ježíši  Kristu. 
Děkujeme Ti za to, že v Něm máme odpuštění hříchu a přístup k trůnu Tvé milosti (Žd 1,13). Že Jeho 
jizvami jsme uzdraveni (Iz 53,5). Že v Něm máme naději pro život věčný i časný (1 K 15,19). Že v  
Něm jsou nám darovány všechny poklady moudrosti a poznání (Ko 2,3). Že v Něm jsme obdařeni  
vším duchovním požehnáním nebeských darů (Ef 1,3). Že díky Jeho oběti mohl přijít Duch svatý -  
náš Přímluvce a Utěšitel (J 14,16). Že v Kristu máme naději spásy pro sebe, všechen Boží lid, pro 
celý svět, pro celý vesmír, pro veškeré tvorstvo (Ř 8, 21). Zvlášť děkujeme za Jeho zaslíbení, že bude 
s námi po všechny dny až do skonání tohoto světa, tohoto věku tmy (Mat 28,20). A tak si troufáme 
Tě, náš nebeský Otče, prosit  v Jeho jménu, aby si nám shůry daroval dostatek lásky, víry, naděje, 
síly, rozvahy, odvahy, moudrosti a poznání a všeho potřebného k tomu, abychom mohli obstát před 
Tebou a naplnit Tvou vůli ve svých životech a ve všem svém konání (2 Tm 1,7). A to i v  této době,  
kdy se zdá, že "apokalyptičtí" jezdci již nejen stínově cválají  světem. Daruj nám schopnost mocí 
Toho, který byl zjeven, aby kazil činy ďáblovy (1 J 3,8), odhalovat a mařit skutky tmy, byť by byly  
prezentovány v hávu světla, dobra, lásky, pravdy, spravedlnosti či humanity (2 K 11,14). Dej Otče, 
abychom vytrvali do konce, stali obyvateli nového Jeruzaléma a tak získali dar věčného života. Ve 



jménu Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho Pána a Spasitele. Amen.

Stanislav Heczko 
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