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Jak rozpoznat falešné apoštoly a falešné proroky od pravých? 
 

1 Janův 4:1  Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; 

neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 

 

Pán Ježíš Kristus přišel do světa, aby zmařil činy ďáblovy, (1.Janův 3:8) a aby lidem otevřel 

dveře do Božího království. Skrze hřích lidé propadli smrti a pokud se neobrátí a nepřijmou 

svého Spasitele Ježíše Krista, propadnou duchovní smrti a peklu. Na světě se vede tvrdý boj 

mezi pravdou a lží. Duchovní svět je rozdělen na Boží království  a na satanovo království.  

Mezi  oběma královstvími dochází ke střetům v duchovní oblasti, i na zemi mezi lidmi. Kdyby 

existoval jen dobrý Bůh a neexistovalo by Zlo, pak by nebylo třeba vést žádné duchovní boje 

mezi dobrem a zlem.  Rozpoznat pravé od falešného není jednoduché. Ježíš Kristus právě zjevil 

lidem, že na zemi je bohem tohoto světa satan, kterého odhalil jako zloděje, lháře a vraha (Jan 

8:44). Pán pak vysvětluje, že On je těmi dveřmi do věčného života a zároveň upozorňuje na 

zloděje (ďábla), který krade, zabíjí a ničí lidi. 

 

Jan 10:9  Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a 

nalezne pastvu. 

10  Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v 

hojnosti. 

11  Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.   

 

Pán Ježíš představuje pravého a dobrého pastýře, ďábel představuje falešného ducha, který byl 

svržen z Nebeského království a jeho nenávist vůči Bohu a všem lidem ho vede ke vraždění 

lidí. Zabraňuje lidem, aby se dověděli skutečnou pravdu o životě a smrti. Tento zlý padlý anděl 

používá stejné metody k oklamání lidí jako na počátku své zvrácenosti, kdy se rozhodl vyvýšit 

svoji osobu nad všechny anděly a chtěl se povýšit na úroveň samotného Boha.  

Byl stvořen jako zářící cherub ochránce (Lucifer), měl přístup na svatou horu Boží, měl 

podřízené anděly, byl krásný a schopný v hudbě, v obchodu. Byl bezúhonný, dokud se v něm 

nenašla podlost, nepravost. Pro svoji vznešenost se stalo jeho srdce domýšlivé a pyšné a svoji 

moudrost použil ke zlému. Ez. 28:13 - 18. 

 

Ezechiel 28:16  Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I 

skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. 

17  Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, 

svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. 

 

Ve své pýše šel ještě dál a chtěl se vyvýšit na Boží úroveň. 

 

Izajáš 14:11  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na 

hnilobě, přikrývku máš z červů." 

12  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli 

pronárodů! 

13  A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na 

Hoře setkávání na nejzazším Severu. 

14  Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." 

15  Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy! 

 

O satanu je řečeno, že pro svoji pýchu a povýšenost byl svržen z nebeského království k zemi. 

Je označen  jako zotročovatel národů, lhář, zloděj a vrah.  
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Před tím než byl vyvržen z nebeského království, oklamal třetinu andělů a ti byli také vyvrženi 

z nebeského království. Mnozí z nich jsou drženi v podsvětí do dne soudu.  

 

2 Petrův 2:4  Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti 

podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. 

Judův 1:6  Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené 

místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. 

 

Ďábel je zatím na svobodě a má možnost svádět lidi ke hříchu, uvádět je do vzpoury proti 

Bohu. Nemá mnoho času a ví, že bude jednou uvržen do hořícího jezera. Zlá touha, pýcha, 

domýšlivost, povýšenost, nadřazenost, pohrdání lidmi, to jsou jen některé jeho vlastnosti.  

V Božím království před stvořením člověka se mu podařilo oklamat třetinu andělů. Vyvolal v 

nich nespokojenost a touhu po něčem lepším, než měli od Boha. Je to velký podvod, protože 

stvořená bytost ti nemůže dát nic lepšího než samotný Stvořitel - Bůh. Ve své pýše se chtěl 

dostat na Boží úroveň, která mu nebyla určena při svém stvoření. Chtěl víc, než mu Bůh dal.  

Jak se mohlo stát, že dokázal oklamat Boží anděly? Zneužil moudrost a poznání, které měl od 

Boha a postavil se před anděly jako ten, který je roven Bohu, stejný jako Bůh. Protože měl 

mimořádné schopnosti a obdarování, mnozí andělé se nechali oklamat. Nikdo nemůže být jako 

Bůh. Ve skutečnosti jim namluvil, že i bez Boha mohou žít dobrý život a když se přidají na 

jeho stranu, zajistí jim lepší a svobodnější život. Podařilo se mu oklamat anděly myšlenkou, že 

ve skutečnosti je Bůh jen omezuje. Proto opustili své vznešené postavení a začali hřešit.  

 

Lukáš 14:11  Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen. 

 

Satanův charakter je touha po moci, po slávě, po bohatství.  Je to zlý, pyšný padlý anděl. 

Když byl satan svržen na zemi a nemohl dále škodit v nebeském království, tak začal škodit 

zemi a lidem.   

První věcí, kterou satan vyvolává v lidech je nespokojenost se svým stavem. Když se mu 

podaří člověka přesvědčit, že má být se vším a ve všem nespokojený, pak už je jednoduché ho 

dostat do bojů, válek, závisti, zášti a nenávisti a to všechno v zájmu "vyšší životní úrovně".  

Evě v ráji sliboval, že může být jako Bůh - znát dobré a zlé.   

Ďábel se nespokojil s tím, že ve světě vládne všem lidem, kteří nepřijali Ježíše Krista za svého 

Spasitele. Snaží se dostat mezi obrácené a věřící křesťany, do Boží církve, aby je odvedl z Boží 

přítomnosti pod vládu falešného Krista. Antikrist je ten, který je proti Kristu. Napodobuje 

Krista, napodobuje skutky pravého Ducha svatého a to jen za jediným účelem, aby odvedl 

věřící od pravého Ježíše Krista k falešnému. 

Metody jsou stejné jako na počátku jeho působení v nebeském království.  

Aby mohl někoho svádět, pak se musí nejdříve nějakým způsobem dostat mezi věřící.  

Ježíš Kristus řekl: 

Matouš 7:15  Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, 

ale vnitř jsou vlci hltaví. 16  Po jejich ovoci je poznáte. 

 

Apoštol Pavel sloužil Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách viz Sk. 20:17 

a upozorňoval na to, že po jeho odchodu přijdou mezi věřící falešní služebníci.  

 

Skutky apoštolské 20:28  Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý 

ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. 

29  Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. 

30  I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na 

svou stranu. 
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Pavel odkrývá způsob falešných apoštolů. Přijdou mezi vás jako draví vlci a nebudou šetřit 

stádo.  Budou doporučovat sami sebe, budou vychvalovat své schopnosti a své obdarování, své 

úspěchy a budou lákat věřící, aby přestoupili k ním, že oni jsou lepší a schopnější a že jim dají 

lepší duchovní pokrm, než mají ve stávajícím sboru. Nejenže přijdou z venku falešní 

apoštolové a falešní proroci, ale z vlastních řad si satan povolá falešné křesťany, kteří se nikdy 

před Bohem nepokořili. Povstanou ambiciózní lidé, kteří budou chtít strhnout učedníky na svoji 

stranu. Budou zakládat nová společenství z ukradených učedníků z jiných společenství. Toto se 

děje i dnes.   

 

Ďábel se nedá poznat jen podle řečí a znalostí Bible, ale podle charakteru a ovoce, které přináší. 

Apoštol Pavel musel ve své době řešit problém s tím, že se vmísili mezi Boží lid falešní 

apoštolové, vyvýšili se nad pravé apoštoly a chtěli vládnout nad lidmi, kteří už věřili a kteří byli 

přivedeni k Pánu službou pravých apoštolů. 

Pochopili, že jednodušší způsob je ukrást "ovce" ze zavedených sborů, než pracovat na 

místech, kde nikdo ještě evangelium nepřinesl.  

 

2 Korintským 11:4  Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo 

vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to 

snášíte! 

5  Mám však za to, že nejsem v ničem pozadu za těmi veleapoštoly! 

 

13  Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. 

14  A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; 

15  není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky 

spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky! 

 

Dalším znakem falešných apoštolů a falešných proroků  jsou jejich záměry. 

Jejich záměrem je získat co nejvíce už obrácených věřících, aby z nich žili a mohli nad nimi 

vládnout. Nezáleží jim ani tak na charakteru, opravdovém obrácení, nevadí  jim ani život ve 

hříchu. Důležitým kritériem je zisk.  

Chlubí se vnějšími věcmi jako jsou prosperita, počty ukradených věřících z jiných sborů, chlubí 

se tím, že mají něco víc než ostatní, chlubí se cizím ovocem. Od falešného apoštola můžete 

slyšet, že mají lepší chvály ve sboru, že mají větší poznání Bible a hlavně, že rostou v počtu 

přibývajících věřících v jejich společenstvích. Jen zapomněli dodat, že většinu nově příchozích 

jsou věřící z už existujících sborů,  které oklamali a přesvědčili, že dostanou něco navíc, když 

přejdou k nim a zradí své původní sbory. Jsou to zloději duchovního majetku. Slibují lidem 

lepší duchovní život, sami žádné pomazání od pravého Ducha svatého nemají a chlubí se jen 

"cizím peřím".  

 

I v dnešní době budou falešní apoštolové, kteří nebudou budovat Boží církev, ale budou 

odvádět věřící lidi z jiných církví pro svoje vyvýšení, aby se mohli chlubit vnějšími věcmi.  

Ovoce Božího ducha není krádež. Dále Pavel říká, že pokud se věřící dostanou pod vládu 

falešných apoštolů, falešných proroků a falešných pastýřů, kteří pasou sami sebe, pak lidé pod 

jejich vládou jsou zotročeni, okrádáni a biti. 

 

2 Korintským 11:20  Ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když 

vás obírá, když vás přezírá, když vás bije do tváře. 

 

Falešní služebníci vládnou nad "ovcemi" tvrdou rukou. Poznáte je podle arogance, pýchy, 

povýšenosti, v chlubení se svými úspěchy, ponižováním ostatních věřících, kteří s nimi 

nesouhlasí. Toto jsou satanovy vlastnosti. Chovají se jako paraziti.  
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Parazit, jako např. jmelí, potřebuje zdravý strom, aby mohl z něho čerpat mízu, sám žádné 

dobré ovoce nedává, ale chlubí se ovocem toho stromu. Sám o sobě není schopen existovat. 

Tak i ti falešní apoštolové potřebují čerpat od skutečných Božích služebníků jejich poznání i 

obdarování, aby pak tyto znalosti zneužili ve svůj prospěch. Tak jako satan, který byl 

obdarován dary od Boha, zneužil své postavení, aby se vyvýšil nad ostatní, tak tito falešní 

apoštolové poznání,  které získali od pravých Božích služebníků, použijí ke svému vlastnímu 

vyvýšení a ke své slávě. Protože věřící, které oklamali a přesvědčili, aby vstoupili do jejich 

sborů, potřebují duchovní výživu, tak občas pozvou do svých shromáždění osvědčené Boží 

služebníky, kteří skrze své obdarování tyto věřící povzbudí, částečně i uzdraví. Pak zdůrazní, 

že to byla jejich zásluha, že Boží služebníky pozvali a vyžadují samozřejmě vděčnost a peníze, 

aby podporovali jejich službu. Službu dalšího kradení "ovcí" z jiných sborů, protože jejich 

záměrem není budování Božího království, ale své vlastní kariéry, na úkor druhých.  

 

Pravý apoštol existující sbory buduje, posiluje a předává svá obdarování.  

Falešný apoštol existující sbory "rozebírá" - vykrádá a zakládá své sbory. Pastýři těchto 

okrádaných sborů mají dvě možnosti. Buď se přidají k falešným apoštolům a falešným 

pastýřům, nebo zůstanou sami. 

 

Praví pastýři "pasou" ovce pro svého Pána, pro Ježíše Krista a vědí, že ovce nejsou jejich 

majetkem, ale patří Bohu.  

Falešní pastýři pasou ovce pro sebe, aby z nich těžili. Věřící v takovém společenství, čím více 

pracují pro falešného pastýře, nebo falešného proroka, tím více jsou vyčerpaní a unavení. Slyšel 

jsem svědectví manželského páru, že čím více pracovali pro takového despotického vedoucího, 

tím více byli psychicky i fyzicky ničeni, až je to vedlo k rozvodu. Když zjistili, že jsou pod 

vládou nepravého Božího služebníka, odešli z toho sboru a jejich fyzický i dušení život se 

obnovil do normálu a o rozvodu teď ani neuvažují. 

 

Falešný apoštol je duchovní podvodník. Zneužívá neznalosti lidí a využívá jejich přirozené 

touhy, zažít "něco nového". Navíc, když je to charismatická osoba, dokáže podvést mnoho 

věřících. Jestliže se podařilo satanu oklamat třetinu andělů, kteří znali Boha, pak satan dokáže 

skrze tyto falešné antikristovské apoštoly oklamat i dnešní věřící, kteří nemají takové poznání. 

 

Ďábel má náskok v znalostech bible a letité zkušenosti. My se dostaneme na svět jen na pár let 

a během té krátké doby, pokud se neseznámíme s duchovními zákony, můžeme být oklamáni. 

Ti, co byli před námi odešli a s nimi jejich zkušenosti. Zůstaly jen knihy a záznamy, které satan 

dost často zakryje věřícím lidem, aby se nepoučili z jejich chyb v minulosti. Mnoho let trvá než 

se dostaneme ke zdrojům poznání a ti, kteří to nehledají, nemají žádnou šanci zvítězit nad zlem. 

Jsou jen trápeni, okrádání a svádění k falešnému křesťanství falešnými duchy, kteří napodobují 

práci Ducha svatého.  

Kromě pravého Ducha svatého existuje falešný duch, který napodobuje pravého Ducha 

svatého, existují i falešné jazyky a falešné projevy, které vypadají, jako by to bylo od Ducha 

svatého. Zažili jsme mnohokrát takové duchovní projevy, kdy někteří podvedení věřící se 

chovali extrémními projevy "ducha", přehnaným tleskáním, přehnaným umělým smíchem, 

okamžitě padali, i když Duch svatý ještě vůbec ve shromáždění nepůsobil.  

Falešní proroci a falešní apoštolové takové projevy podporují, klamou sami sebe i druhé. 

Nezkoumají duchy, zda jsou z Boha a proto podporují vnější věci, aby dokázali, že oni jsou 

"duchovní". Hlavně, aby se něco viditelně dělo. To je také problém mnohých charismatických 

shromáždění. A když se nic viditelného neděje, tak konstatují, že tam bylo "málo ducha".  

Zduchovňují i prd (slyšeli jsme o případech, kdy v jednom shromáždění prděli do mikrofonu, 

aby pokořili tzv. náboženského ducha).  

Bez rozlišování, bez zkoumání duchů, jak to nařizuje písmo, se stávají taková shromáždění 

špatnou karikaturou křesťanství.   
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Falešný apoštol také nesnese úspěch u věřících, kteří opravdu chodí v Duchu svatém a ani 

nemá radost z úspěchu druhých. Nemůže připustit, že by někdo, kdo s ním nesouhlasí, měl 

větší Boží milost než jeho Milost.  

Falešný apoštol také nesnese opravdové vymítání démonů. Člověk, který je pod vlivem 

antikrista snese uzdravení ve sboru, různé projevy "ducha", ať pravého nebo falešného, ale 

nesnáší, když jsou skutečně vymítání démoni z lidí.  

Obdarování a duchovní dary ještě nic neprozrazují o charakteru člověka. I ďábel byl obdarován 

Bohem dary a přesto se proti Bohu vzepřel a stal se odpůrcem, zlodějem, lhářem a vrahem.  

Všude tam, kde se projevují u tzv. božích služebníků satanovy vlastnosti - pýcha, arogance, 

povýšenost, přezírání druhých, útlak, ponižování druhých, jde rozpoznat, že se jedná o falešné 

apoštoly, proroky a nebo i pastýře. Jejich ovoce, chování a charakter je prozrazují, že to jsou 

vlci draví, duchovní barbaři a paraziti, kteří se jen vydávají za Boží služebníky a přiživují se na 

pravých Božích služebnících. 

Kdo nemá charakter Kristův, ten není jeho.  

Římanum 8:9  Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch 

přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 

 

Kristův charakter je pokorného a čistého srdce. Ježíš řekl: 

Matouš 11:29  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného 

srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.  

 

 Apoštol Pavel sám prohlásil, že přichází před věřící sláb, s velkou bázní před Bohem. 

 

1 Korintským 2:3  Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; 

4  má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se 

Duchem a mocí, 

5  aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 

  

Pravý apoštol je pokorného ducha a má od Pána pomazání, které se projevuje mocí Boží, 

pravým Duchem svatým. 

Falešný apoštol nemá pokorného ducha, nemá vlastní pomazání od Pána Ježíše Krista, ale tváří 

se jako by ho měl. Charismatické schopnosti dává i ďábel. 

Ovoce prozradí každého služebníka, zda je od Boha, nebo od ďábla. 

Zkoumejme duchy, abychom se nestali oběťmi "parazitů", falešných apoštolů a proroků. 

 

KJ 

 

 

 

 

 

 

 


