
4) Co je to okultismus? 
5) Kde je příčina okultismu? 

6) Mohou okultisté proniknout do církve?

4) Bible okultismus nedefinuje. Ze slovníku cizích slov jsem zjistil, že do okultismu patří např. 
astrologie, magie, spiritismus, vyvolávání duchů, jasnovidectví. Pro zjednodušení budu výše uvedené 
aktivity dále  označovat  jen jako “okultismus”.   Bůh označuje  tyto  aktivity za  ohavnost.  Pachatele 
těchto ohavností sídlící v Kenaanu Bůh potrestal a jejich zemi dal Izraelcům:

“Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch 
pronárodů. Ať se u tebe nevyskytuje 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. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se 
dokonale držet Hospodina, svého Boha.” 5.Mojžíšova 18:9-13

5)  O satanovi  se  říká,  že  svádí  celý  svět.  (Zjevení  12:7)  Nepochybuji,  že  satan  je  prvotní 
příčinou všeho zla, tedy i okultismu, modlářství a falešných náboženství. (Poznámka:  Izajáš 14:12 
nemluví o satanovi, nýbrž o babylonském králi – viz. Izajáš 14:4 a násl.)  

Byl to satan, kdo svedl Evu a Adama k hříchu, jež  je oddělil od Boha. (1. Mojžíšova 3). Skrze 
jednoho člověka vešel do světa  hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni 
zhřešili. (Římanům 5:12) Všichni jsme se dopustili hříchů. Tím jsme se stali Božími nepřáteli a byli 
jsme odděleni od Boha. Boží Syn Ježíš Kristus však zaplatil za naše hříchy svou krví na kříži. Jeho 
obětí jsme usmíření s Bohem, pokud činíme vůli Jeho Otce, která je zjevená v Písmu. (Římanům 5:6-
11, Matouš 7:21) Základem činění vůle Otce je uposlechnutí evangelia. (Skutky 2:36-42) 

6)  Ježíš  řekl,  že  vybuduje  svou  církev  (řecky:  ekklesia  =  shromáždění)  a  brány  Hádu  ji 
nepřemohou. (Matouš 16:18) Protože je to Pán Ježíš Kristus, který přidává ke svému shromáždění ty, 
které (prostřednictvím evangelia) povolal ke spáse (Skutky 2:47), je jasné, že v Jeho shromáždění není 
nikdo, kdo se zabývá okultismem, modlářstvím a falešnými náboženstvími.  V Kristově univerzálním 
shromáždění proto žádný okultismus není. Kristovo univerzální (obecné)  shromáždění, které zahrnuje 
všechny spasené lidi se neshromažďuje fyzicky. (Židům 12:22-23)

Pavel  přirovnává  Kristovo  shromáždění  k  tělu,  jehož   hlavou  je  Kristus.  (Efezským 5:23) 
Jednotliví křesťané jsou pak přirovnání k údům tohoto těla.(1. Korintským 12:12-20) Podobně jako 
naše tělo poslouchá naši hlavu a vykonává její příkazy, údy Kristova těla poslouchají Krista jako svou 
hlavu a vykonávají Jeho příkazy.  Jestliže člověk poslouchá jako svou hlavu jiného člověka (živého 
nebo mrtvého), ať je jím papež, patriarcha, Martin Luther, Jan Kalvín, Joseph Smith, Charles Russell, 
Ellen G. White,  Sun  Myung Moon atd., pak není údem Kristova těla, ale členem falešné církve.

Kristovou vůli je, aby se křesťané společně fyzicky shromažďovali (Židům 10:25) v místních 
shromážděních (kongregacích) a uctívali Boha (Matouš 26:26-29), jakož i vykonávali další činnosti, 
které Bůh uložil místním shromážděním (např. Matouš 18:17, 1.Korintským 5). Kristus sice zná ty, 
kteří jsou jeho,  jelikož však žádný člověk to nemá napsáno na čele, mohou do místní církve proniknout 
i lidé, kteří nejsou součástí Kristovy univerzální církve, protože neposlouchají Krista jako svou hlavu. 
To byl např. problém Diotrefa. (3. Jan 9) 

Když je v místní církvi i jen jeden takový člověk, který neposlouchá Krista, jako svou hlavu, tak 
dokáže způsobit křesťanům v místní církvi mnoho zla, nicméně s takovými jednotlivci se místní církev 
dokáže vypořádat, pokud poslouchá Krista jako svou hlavu (Zjevení 2:2, 14-16, 20-25, Matouš 18:17) 
Pokud se však místní církev skládá pouze z takových lidí, kteří neposlouchají Krista jako svou hlavu, 



tak taková církev je Božích očích mrtvá (Zjevení 3:1)  Je celkem jedno, jestli  se tito lidé zabývají 
okultismem, modlářstvím, falešným náboženstvím, nebo kombinací toho všeho. Výsledek je stejný. 

Závěr: Lidé, kteří se zabývají okultismem, modlářstvím nebo falešným náboženstvím nejsou 
součástí Kristovy univerzální církve a to bez ohledu na to, kde a s kým se shromažďují v místní církvi. 
Místní  církev,  která se zabývá okultismem, modlářstvím nebo falešným náboženstvím je  v Božích 
očích  mrtvá.  Je  proto  pro  každého  z  nás  životně  důležité  poslouchat  Krista  jako  naši  hlavu  a 
shromažďovat  se v místní  církvi,  která odpovídá vzoru stanovenému pro místní  Kristovu církev v 
Novém zákoně. Jediné měřítko, kterým lze vše poměřovat je Písmo.

Robert   


