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DUCH VÝSLOVNĚ PRAVÍ… (1TM 4,1-5) 
Přidrží se démonských nauk 

 

Dostáváme se na místo, které je velmi vážné a které je dnes mnoha 

křesťany ignorované. Když zmíníte démonské nauky, křesťané se příliš 

snadno a naivně domnívají, že se to týká něčeho, co je na hony vzdálené 

církvi nebo čemukoliv, co má nálepku „křesťanské“. Opak je pravdou! 
 

Text (1Tm 4,1-5 vlastní překlad): 

1Ale Duch výslovně praví, že v poslední době odpadnou někteří od víry a budou 

oddáni duchům klamu a naukám démonů 2skrze pokrytecké lháře s vypáleným cejchem 

na vlastním svědomí, 3kteří zakazují ženit se a přijímat pokrmy, které Bůh stvořil 

k požívání s vděčností pro ty, kdo uvěřili a poznali pravdu, 4protože všechno stvořené 

Bohem [je] dobré a nic [není] zavržené, [ale je] s vděčností přijímané, 5vždyť je to 

posvěceno slovem Božím a modlitbou. 

 

 

Otázky ke kázání: 

1. O jaké době mluví náš text? Kdy se popisované věci mají stát? 

2. Proč nemůže skutečný křesťan odpadnout od víry?  

3. Jaká je pravá cesta zbožnosti? 
 

 

ÚVOD 

• Nebezpečí uvnitř církve 
 

 

Svod a odpadnutí od víry skrze učení bludných duchů a nauky démonů se 

netýká lidí mimo církev, ale lidí v církvi. 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1K 10,20-22 ; Sk 20,29-30; 2Tm 3,5;  



 

 

I. PŘEDPOVĚĎ ODPADNUTÍ OD ZBOŽNOSTI 

• Oddání se bludným duchům a naukám démonů 
 

 

 

Duch výslovně předpověděl, že v poslední době, která nastala 

dokončením Kristova díla na kříži, někteří lidé odpadnou od víry. 

 

Ale kdekoliv není Písmo konečnou autoritou, tam se nacházíme na 

místě, které popisuje náš text, a to je odpadnutí od víry. 
 

 

 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Zj 2,29; 2Tm 3,16; 2Pt 2,1-2; Mt 7,15-16; Mt 24,11-13; Mt 13,23;  
 

II. POPIS ODPADNUTÍ OD ZBOŽNOSTI 

• Důraz na zachovávání vnějších věcí 
 

 

Falešní učitelé se vás nikdy nebudou ptát, proč je vaše srdce lhostejné 

k Božím věcem, proč je váš modlitební život vyčpělý, proč je vaše láska 

ke Kristu vlažná, proč je vaše mysl neproměněná Boží slovem. Nikdy 

vás nepovedou ke Kristovu kříži. 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 1,15; Tt 1,12.15-16; Jk 1,21-22; 1Tm 5,24; Ga 6,12-13; Ko 2,22-23;  



 

 

 

III. PŘEDPIS ZBOŽNOSTI 

• Bohem proměněné srdce je vděčné 
 

 

Srdce, které je naplněné vděčností, to je jádro zbožnosti, to je cesta ke 

zbožnosti. Takové srdce rozumí tomu, co udělal Kristus a stále se upíná 

jenom k němu. 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Tt 1,15; Ř 14,14; Sk 10,13.15; Mk 7,18-19; 2K 12,9 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   KAPIE, OHIO, MASÁŽ, FLERETY, 

KOMPLETNOST, TRIODA, KORELA, 

PALBA, ATEST, PŘÍZEMÍ, EFOR, 

KOKS, OPIÁTY, SKLÍPEK, SAVO, 

PODMAZAT, SODA, KATI, JILM, 

OVIN, SPOT, LIAT, TĚŽAŘ, LAOSAN, 

OSLE, OCET, LODR, KOMONDOR, 

PROSTOPÁŠNÍK, VEKA, DÍLO, RÁZY, 

OTISK, ZAVAZADLO, ŽENŠEN, 

POLOTOVARY, ATOL, ŠTĚTINATKA, 

VRAH, SMOLA 

Osmisměrka 

Tajenka: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 4,1-5). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen NEBUDE! 

Společné shromáždění bude v Ústí nad Labem. Kdo chce jet, a nemá odvoz, 

nahlásí se Jardovi. 

V Ústí bude shromáždění od 1000 v Domě techniky (Veleslavínova 14). Po 

shromáždění budeme mít společně oběd – bude dobré, pokud můžete 

něco přivézt (salát, buchtu…). Předpokládaný návrat mezi 14-15 hod. 

1.–8. 7. English Camp v hotelu Žalý v Benecku. Přihlásit se můžete na 

stránkách kladenského sboru (www.bskk.cz). 

 
 

Alžírsko: Distribuce Biblí v elektronické podobě 

Skupina křesťanů v současné době cestuje po Alžírsku a rozdává elektronické 

Bible v místních jazycích. Někdy nemohou předávat Bible osobně konkrétním 

lidem, a tak volí jiný přístup. „V oblastech, kde nemůžeme [Bible] rozdávat 

veřejně, jsme přišli na jiné řešení – necháváme materiály ležet na stolcích v 

kavárnách nebo v autobusech,“ informuje spolupracovník Hlasu mučedníků. 

Většina materiálů je určena pro nevěřící, část však slouží také křesťanům, kteří 

nemohou mít doma tištěnou Bibli kvůli hrozícímu pronásledování ze strany 

příbuzných. Problém se týká především žen, které konvertovaly ke křesťanství. 

Církevní vedoucí jsou velmi vděční, že pronásledovaní křesťané mohou tímto 

způsobem získat elektronické materiály a přijmout z nich duchovní povzbuzení. 

Před několika týdny jistý člověk zavolal do studia křesťanské televizní stanice, že 

nalezl elektronickou Bibli v autobuse a chtěl by se dozvědět více o Ježíši. Děkujeme 

vám za modlitby za spásu tohoto muže. Modlete se také za to, aby si Bůh 

prostřednictvím této služby přivedl mnoho dalších lidí k zachraňující víře v Krista. 

 

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší 

moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte 

Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 

Koloským 3,16 


