
Cesty Zlého k srdci křesťana 
Okultismus 

A není divu, vždyť sám satan se převléká za 
anděla světla (2 K 11:14)  



Zaklínání, astrologie, čarování 
„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo 

svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani 

hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů 

zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. 

Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti.“  

(Dt 18,9-16) 



Magie 
„Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a 

přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc 

stříbrných.“ (Sk 19,19) 



Spiritismus 
„Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru; zpronevěřil se Hospodinu, 

protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval 

věštího ducha.“ (1Pa 10,13) 



Jasnovidectví 
„Když jsme šli jednou do modli-

tebny, potkala nás mladá otrokyně, 

která měla věšteckého ducha 

a předpovídáním budoucnosti 

přinášela svým pánům značný zisk. 

Chodila za Pavlem a za námi a 

stále volala: „Toto jsou služebníci 

nejvyššího Boha. Zvěstují vám 

cestu ke spáse.“ A to dělala po 

mnoho dní. Pavlovi to bylo proti 

mysli, obrátil se proto na toho 

ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše 

Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ 

A v tu chvíli ji ten zlý duch 

opustil.“ (Sk 16,16-18) 



Věštění 
„Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá; tak jej 

zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha.“  

(Oz 4,12) 



Sebezohavení 
„Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké 

tetování. Já jsem Hospodin“. (Leviticus 19,28) 



Život pod zákonem 
„Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do 

ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou 

dozorce. Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha 

poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a 

ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví?“  

(Ga 3,24 – 4,9) 



Modlářství 
„Nezobrazíš si Boha 

zpodobením ničeho, co je 

nahoře na nebi, dole na 

zemi nebo ve vodách pod 

zemí. Nebudeš se 

ničemu takovému 

klanět ani tomu sloužit“. 

(Ex 20,4-5)  



Politické systémy 
„Jsou to falešní 

apoštolové, nepoctiví 

dělníci, přestrojení za 

apoštoly Kristovy. A 

není divu, vždyť sám 

satan se převléká za 

anděla světla;  není 

tedy nic překvapujícího 

na tom, že se jeho 

služebníci převlékají 

za služebníky sprave-

dlnosti. Jejich konec 

bude jako jejich 

skutky!“  

(2 K 11, 13-15) 



Antikultura 
Neklamte se: `špatná 

společnost kazí dobré 

mravy´. Vystřízlivějte, jak se 

sluší, a nehřešte. Někteří 

nemají ani ponětí o Bohu. 

Říkám to k vašemu 

zahanbení!  

(1 K 15,33-34) 



Závěr 

 • 1 K 10:18-23  Pohleďte na Izraelský lid: Nespojuje ty, kteří jedí oběti, 

společenství oltáře? 

Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že 

modla něco znamená? 

Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. 

Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně 

i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů. 

Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? 

`Všecko je dovoleno´ – ano, ale ne všecko prospívá. `Všecko je 

dovoleno´ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. 

• Ga 6:7  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk 

zaseje, to také sklidí. 

• Zj 21:8  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, 

modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To 

je ta druhá smrt." 


