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Mt 7,13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je 
těch, kdo tudy vcházejí. 
14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. 
15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 
16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 
17 Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. 
18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 
19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 
20 A tak je poznáte po jejich ovoci. 
21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v 
nebesích. 
22 Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu 
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' 
23 A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' 
 
Ekumenická 
Mt 7,15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 
 

Kralická 
Mt 7,15 Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci 
hltaví. 
 

Nová Smlouva 
Mt 7,15 "Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouchu, ale uvnitř 
jsou draví vlci. 
 

Slovo na cestu (parafráze) 
Mějte se na pozoru před falešnými náboženskými učiteli, kteří přicházejí v masce neškodné ovce, ale ve 
skutečnosti jsou jako lační vlci. 
 

Bible 21 
Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. 
 
 
 
Vytahujeme si heslo pro sbor na každý rok. Tradice – mám na něj při nejbližší příležitosti kázání. 
Je to pro mne vždy výzva. Co nám Bůh chce říci? Bývají to slova povzbuzení:  
Rok 2012: 
 
 
 
Pro rok 2013 jsme si vytáhli verš: 
 

Mt 7,15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 
První reakce: zatmělo se mi před očima. Polil mne pot. Ne kvůli kázání, ale to slovo mne zaskočilo. 
Mluvili jsme o něm na staršovstvu, přemýšlel jsem, modlil se a dostal jsem odpověď: 
To není tvrdé slovo soudu, Bůh nás nevybízí k duchovní „čistce“, neříká: jsou mezi vámi falešní proroci – 
odhalte je! 
Je to slovo milujícího Boha, kterému jde o každého z nás, jde mu i o naše společenství, a proto nás 
upozorňuje: dávejte si pozor… 

 Stejně jako tatínek říká synovi, který odchází do školy: dávej si pozor, až půjdeš přes ulici, 
rozhlédni se, ať Tě neporazí auto.  

 Stejně jako maminka říká dítěti při štědrovečerní hostině: dávej pozor na kosti, ať je nespolkneš 
a nezapíchnou se ti v krku. 

 Stejně jako říkáme našim dospívajícím dětem na silvestra: dávej si velký pozor, až budeš střílet 
rachejtle, ať tě nějaká nezraní, nebo ať neublížíš někomu jinému. 
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Slovo, kterým nás Bůh vede do reality dnešního světa. On ví, že jsme často my křesťané naivní. Chce nás 
chránit, a proto nás vybízí: 
 
Dávejte si pozor, střezte se, mějte se na pozoru… 
Pán Ježíš nám klade na srdce, abychom byli opatrní, ostražití, obezřetní, moudří… 

Mt 10,16 Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní 
jako holubice. 

 
 
V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ 
nemáme každému vše ihned věřit. Ne každý, kdo se nám snaží vetřít do přízně, má čisté úmysly. 
S tím jsme se setkali všichni. 

 RYCHLÁ PŮJČKA 
každou chvíli mi přijde email, nebo zvoní telefon. Potřebujete peníze? Není problém, zajistíme 
vám rychlou půjčku, na cokoliv. Dokonce – splácet můžete až za půl roku… 
Nabídka zabalená do ovčího roucha, ale uvnitř dravý vlk.  
To zjistíme, když uvidíme úrokovou sazbu, vysoké pokuty a penále za cokoliv, co vás jen 
napadne, a rychlá exekuce, pokud závazky neplníte. 
 

 LIDÉ, KTEŘÍ NÁS CHTĚJÍ VYUŽÍT 
setkáváme se s lidmi, kteří se snaží vetřít do naší přízně. Jsou milí, laskaví, mají o nás zájem, 
vyptávají se… Běda ale, pokud jim na jejich hru naletíme. Protože jejich cílem je využít nás pro 
své cíle. 
Nakonec – to nám říkali rodiče již od mala, nechoď s cizím člověkem. Podobně často varuje TV 
starší lidi: nepouštějte cizího člověka domu.  
Nedávnou byl případ, kdy přišel hezky oblečený muž s příjemným, profesionálním vystupováním 
za starým pánem s tím, že mu nese přeplatek za elektřinu. Neměl ale drobné, starý pán ho pustil 
dovnitř, ze zásuvky ve skříni v obýváku vyndal obálku s penězi a vrátil mu požadovanou částku. 
Dotyčný muž ještě prosil, jestli si může odskočit na WC, pán mu ukázal kam. Když se dlouho 
nevracel, šel se podívat, a nikde nikdo. Napadlo ho podezření, šel do obýváku a najednou mu vše 
došlo. Otevřený šuplík, a 100.000,-Kč, které tam měl našetřené, byly pryč… 
Při rozhovoru s TV se rozplakal. Nejen nad ztrátou celoživotních úspor, ale nad způsobem 
zloděje, hyenismem, který nezná obdoby. 
Ovčí roucho a uvnitř – dravý vlk. 
 

 VOLBY  
Nechtěl bych teď komentovat současné klání dvou prezidentských kandidátů, ale podívejme se 
na jakékoliv volby – do senátu, do parlamentu, nebo v komunální politice. 
jak rádi bychom věřili, že vše co kandidáti říkají je pravda. Ale jakmile se ujmou moci, na mnohé 
co slíbili, zapomenou. A bohužel – mnozí z nich se projeví jako draví vlci. Vydrancují, co se dá, a 
pokud se něco provalí a stanou pře soudem, s úsměvem tvrdí, že jsou nevinní. Oblíbená fráze, 
kterou se ohánějí, je: někdo mne chce politicky znemožnit, je to na politickou objednávku… 
 

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“ 
Možná by dnes Pán Ježíš řekl: pozor na lákavý email, pokud ho otevřete, napadne váš PC, Váš chytrý 
telefon vir, a zpustoší Vaše data. Vypadá lákavě, ale jeho důsledky jsou katastrofické. 
 
 
DUCHOVNÍ ŽIVOT 
Ale opatrnost, obezřetnost, prozíravost je důležitá i pro náš duchovní život. 
 

 POKOJ, POKOJ 
Hospodin skrze proroka Jeremiáše varuje Izrael těmito slovy: 
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Jr 6,13-14 Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze 
všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: »Pokoj, pokoj! « Ale žádný pokoj 
není. (totéž Jer. 8,10-11) 

Izrael potřebuje prožít duchovní obnovu. Probudit se ze spánku. Činit pokání, protože opustili 
Hospodina. Místo toho slyší chlácholivá slova: vše je OK, není třeba se vzrušovat, buďte v klídku. 
Nemusíte si dělat starosti, dopadne to dobře. 
A přitom se blíží Boží soud, pro nevěru, pro hřích, pro chamtivost, pro porušování Božích příkazů. 
 

Pozor na falešné proroky, říká Pán Ježíš! Bůh je milosrdný, odpouštějící, trpělivý, soucitný, ale zároveň 
platí, že Bůh nenávidí hřích. Je-li hřích v Tvém životě, pak nemůžeš říkat, vše je ok, nemůžeš se utěšovat 
slovy: „on mi rozumí, a odpustí mi“. Je třeba dělat pokání. Litovat hřích, vzepřít se mu, opustit ho a 
poddat se Bohu, a pak do tvého života přijde opravdový POKOJ. Ale bez pokání, to nejde. Není odpuštění 
bez pokání. 
 

Podobná slova zmiňuje i apoštol Pavel, když popisuje dobu před příchodem Ježíše: 
1Te 5,1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 
2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. 
3 Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a 
neuniknou. 

Pán Ježíš slíbil, že se vrátí pro svůj lid. A říká nám: čekejte. Buďte připraveni, buďte bdělí! 
Ale v poslední době budou mnozí říkat: jen klid, vše je pod kontrolou, nic se nestane, teď Ježíš nepřijde, 
ještě je čas, raději si užívejte života… 
V tu chvíli přijde Pán Ježíš. A pokud si užíváme života a na něj jsme zapomněli, nečekali jsme ho, nebyli 
jsme jako družičky, které ho ženicha, pak zůstaneme na této zemi. Příchod Ježíše zaspíme.  
Pozor na falešné proroky… 
 
 

 HISTORIE 
kolik neštěstí, rozdělení přinesli do církve lidé, kterým šlo o jejich ambice, prospěch. 
 

Dokonce i o peníze… 
v UnL mi vyprávěli lidé příběh člověka, který se projevoval velice duchovně, brzy získal důvěru lidí, 
půjčoval si peníze a dokonce se mu podařilo vybrat sborový účet a pak s nemalou částkou zmizel. Bylo to 
pro mnohé trpké probuzení. 
 

Ale mohou přijít i lidé, kteří to myslí upřímně, dobře, vážně, chtějí změnu církve. Jsou nespokojení, 
hovoří o tom, kritizují, nabízí radikální řešení a tak strhávají lidi na sebe. Kdosi tyto lidi nazval „draky 
s dobrými úmysly“ a tito draci ničí a rozbijí církev. 
Nemůžete jim upřít dobré myšlenky, mají v lecčems pravdu, ale prostředky které používají, jsou 
v podstatě ďábelské. Draci s dobrými úmysly (tuto knihu doporučuji k přečtení). Draví vlci v masce 
neškodné ovce (parafráze). 
 

 PODEZÍRAVOST – OBEZŘETNOST 
Pán Ježíš neříká: buďte nedůvěřiví, podezíraví, skeptičtí vůči komukoliv a čemukoliv, co nerezonuje 
s vaším přesvědčením. To v žádném případě!!! 
Podezíravost, nedůvěra – to jsou semínka, které se již v ráji podařilo zasít satanovi do myšlení Evy, a 
důsledek: hřích a pád. Podezíravost a nedůvěra jsou zbraně satana. 
Pán Ježíš nás nabádá k jinému postoji. Říká: buďte opatrní, obezřetní, ostražití, moudří! 
V praktickém životě – určitě, protože si můžete život zkomplikovat,  
ale především v DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ, protože jde o Vaší duši, jde o věčnost! 
 

Přijít díky naivitě o peníze, či majetek, to je smutné, ale přijít naivitou o duši, o vztah s Bohem a tím i o 
věčnost, to je tragédie.  
Proto používá Ježíš tak silný výraz: střezte se, pilně se varujte (je to aktivní, nekompromisní postoj) 
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Jak ale falešného proroka rozpoznat? 
Pán Ježíš po této výzvě pokračuje a ukazuje svým posluchačům na dvě věci. 

1. člověka poznáte podle ovoce 
2. člověka poznáte podle toho, jestli žije podle Božích principů 

 
Mat 7,15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 
16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 
17 Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. 
18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 
19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 
20 A tak je poznáte po jejich ovoci. 
21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v 
nebesích. 
22 Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu 
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' 
23 A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' 
 
Jenže 
- ovoce, to se ukáže až po určitém čase, a my většinou potřebujeme poznat falešného proroka hned. 
- Jak rozpoznat, když někdo říká: „Pane, Pane“ jestli je to upřímné a vroucí, anebo jen fráze, maska, za  

kterou s dotyčný schovává? 
 
4 oblasti, roviny, kterými můžeme rozsuzovat, zkoumat, posuzovat, jestli je vše OK. 
 
1. OVOCE 
Ovoce života se ukáže po určité době, to je pravda. 
Než na jabloni dozrají jablka, chvíli to trvá, ale i během procesu dozrávání můžeme ledaco odhalit. 
Nejprve jabloň začne kvést, pak kolem ní bzučí včelky, vidíme zárodky jablíček, které se zvětšují, rostou, 
vybarvují, až nakonec uzrají a my je můžeme sklidit. 
Anebo také nekvete, včelky neláká, těch několik plodů, které se objeví je napadeno plísní, nebo se 
cvrkávají, prostě něco není v pořádku. Možná nevíme co, ale tušíme… 
Pýcha  soustavná nespokojenost  vnitřní neklid  kritika 
sobectví nepoctivost  podlézavost  obětavost 
 
to vše jsou příznaky, které ukazují, že něco není v pořádku. 
Je dobré se dívat, pozorovat jak se chová takovýto člověk k manželce, dětem, jak se projevuje 
v zaměstnání, ve společnosti, když se nikdo nedívá, na fotbale, za volantem, při sledování filmu… 
A i kdyby jeho ústa byla plná krásných slov, i kdyby v každé větě říkal: „Pane, Pane, pokud nečiní vůli 
Otce, pokud se dopouští nepravosti, pak to ukazuje na něco nezdravého. 
 

Není cílem takového člověka odsoudit. O tom Pán Ježíš nemluví. 
Je třeba se za něj modlit, a rozsuzovat – ne slepě následovat! 
 
 
2. DUCHOVNÍ ROZPOZNÁNÍ 
Pozorování ovoce je tak trochu psychologická otázka, ale my potřebujeme duchovní vhled. Rozpoznání 
co je z Boha a co je lidské. PJ nám dal Ducha svatého, a On zkoumá lidské srdce, a může nám zjevit věci, 
které na první pohled nevidíme.  
Jedním z darů Ducha svatého je dar rozpoznání duchů. Je to důležitý dar pro církev, protože právě ten 
odhaluje ty, kteří přichází v rouchu ovčím a jsou draví vlci. Ten odhaluje co je z Boha a co ne. Vyvádí na 
světlo to, co je v šeru, a díky světlu vidíme pak věci úplně jinak. 
Ale i pokud nemám dar rozpoznání, máme takovou „intuici Ducha.“ Vnímáme, cítíme nebezpečí, protože 
nás Duch svatý varuje. 
Abychom byli citliví v této oblasti, je potřeba se modlit. 
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Modlitba nám pomáhá oprostit se od pohledu očí k pohledu Ducha. Od tělesného, lidského posuzování 
k duchovnímu rozpoznání. V modlitbě nám často Bůh dává odpověď na naše otázky, hledání, 
pochybnosti. Čím více se modlíme, tím blíže jsme k Bohu a on je ten, který ví co je v člověku. A odhaluje 
nám motivy, varuje před falešnými proroky, chrání nás tím, abychom se jimi nenechali svést. 
 
 
 
3. KONFRONTACE S PÍSMEM 
Pokud čteme Bibli, přemýšlíme nad ní, necháme se jí formovat, pak je daleko snadnější rozpoznat 
dravého vlka od upřímného, dobrého pastýře. Falešného od pravého proroka. 
 
 
 
 
 
4. POHLED CÍRKVE 
Duch svatý zjevuje Boží vůli církvi. Ve Skutcích čteme několikrát, když se postili a modlili, Duch svatý jim 
ukázal… 
Ano, Pán Ježíš může zjevit určité věci jednotlivci, ale je důležité, aby skrze církev přišlo potvrzení. 
 
Zapoj se aktivně do církve, respektuj její autoritu, starší, kazatele, protože oni za církve zodpovídají před 
Bohem. 
 
 
 
 
Závěr 
Toto slovo mne nevede k obavám, ke strachu. 
Naopak, děkuji Bohu, že nás tímto slovem vede k opatrnosti, prozíravosti, k aktivnímu hledání co je a co 
není z Boha. 
 
 

1. nebuďme naivní, ale moudří (ne tělesná, ale moudrost od Boha) 
Jk 1,5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez 
výčitek, a bude mu dána. 
 

2. Církvi – semkni se! 
být spolu, pomáhat si, povzbuzovat se, napomínat, a především společně hledat… 
Nejsme dokonalí, ale máme dokonalého Pána, hlavu církve Ježíše, máme Ducha svatého, on vede 
dohromady, k jednotě, a tam, kde je církev jednotná, přichází požehnání od Hospodina. 

Ž 133,1 Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! 
2 Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. 
3 Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život 
navěky. 
 

3. Písmo & modlitby 
Osobní studium Bible – teď nás může nastartovat akce 40dnů s Biblí (20. února -31 března, včetně 
postních nedělí) 
Bohoslužby, kdy se Bůh skrze kázané slovo dotýká našich srdcí… 
Domácí skupinky, kde spolu otvíráme Bible a studujeme ji. 
A to vše s modlitbou. 
Opět – osobní modlitby, modlitby v rodině, domácí skupinky, bohoslužby kam s modlitbou přicházím 
a kde se modlím, modlitební noci a další příležitosti. 
V rámci 40 dnů s Biblí modlitební noc každou sobotu-neděli 
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4. Naslouchání Duchu svatému 
Vnitřní ztišení, kdy k nám Bůh může skrze svého Ducha modlit. 
Je dobré udělat si čas, alespoň jednou týdně, kdy jsme sami s Bohem. Někdo doma, jiný v lese, 
někdo v noci, kdy ho nikdo neruší…  
probrat s Bohem uplynulý týden, rekapitulace, pokání, pokud nám Bůh ukáže nějaký hřích, prosit 
aby nám ukázal jak dál.. 
 
 
Neposlouchat lidi, ale poslouchat Boha. 
Často dáme víc na to, co kdo řečně, než na to, co řekl Bůh. 
 

Není podstatné, co řekl jakýkoliv prorok, ale co řekl PROROK, kterého nám dal Otec – Pán Ježíš. 
Sk 7,36 To je ten Mojžíš, který je vyvedl z Egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, při Rudém 
moři i na poušti po čtyřicet let. 
37 To je on, který řekl synům izraelským: 'Bůh vám z vašich bratří povolá proroka, jako jsem já.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


