
 
Odpadlictví.  
 

Odpadlictví je odstoupení, odpadnutí, odklon, vzpoura, opuštění; 
zahrnuje vyučování falešných nauk, podporu falešných náboženství a 
jeho svátků nebo ekumenického hnutí. (5.  Mojž. 13:13, 15; Joz. 22:22, 
pozn. pod čarou; Sk: 21:21, Bible s odkazy, pozn. pod čarou; 2. Kor. 6: 
14, 15, 17, 18; 2. Jana 7, 9, 10; Zjev. 18:4)  

 
Těm, kteří pochybují upřímně, by se mělo pomoci a jednat s nimi 
milosrdně. (Juda 22, 23; w 4, 1983, 2.  stud. čl., nadpis "Potřeba 
projevovat milosrdenství druhým"; w 2, 1981, ot. čt.)  

 
K odpadlictví patří jednání proti pravému uctívání Jehovy nebo proti 
Jehovou ustanovenému řádu mezi jeho oddaným lidem. (Jer. 17:13; 
23:15; 28:15, 16; 2. Tes. 2:9, 10) 

 
Odpadlíci jsou osoby, které úmyslně rozšiřují nauky, které jsou v rozporu 
s biblickou pravdou, jak ji vyučují svědkové Jehovovi (tvrdošíjně na nich 
trvají a mluví o nich).  

 
Jestliže se dozvíte, že někdo začal pěstovat společenství s jinou 
náboženskou organizací, mělo by se to prozkoumat, a pokud se to ověří, 
měl by se sestavit právní výbor.  

 
Pokud je nepopiratelné, že se někdo připojil k jinému náboženství a 
má v úmyslu u něho zůstat, starší by měli krátce oznámit sboru, že 
tento člověk opustil společenství.  
(7, 1987, ot. čt.)  

 
Ten, kdo pracuje ve světském zaměstnání pro nějakou organizaci 
falešného náboženství, se dá přirovnat k tomu, kdo káže falešné nauky. 
(2. Kor. 6:14-16)  

 
Jestliže někdo slaví nějaký svátek falešného náboženství, je to jako 
jakýkoli jiný akt falešného uctívání. (Jer. 7.16-19)  

 
Bible odsuzuje:  

 
Působení různic a podporu sekt;  

 
Bylo by to svévolné jednání narušující jednotu sboru nebo 
podkopávající důvěru bratrů v Jehovovo uspořádání.  

 
Mohlo by to znamenat odpadlictví nebo by to k němu vedlo. (Řím. 
16:17, 18; Tit. 3:10, 11)  

 
Provozování spiritismu. (5. Mojž. 18:9-13; 1. Kor. 10:21, 22;  
Gal. 5:20)  

 



Modlářství. (1. Kor. 6:9, 10; 10:14)  
 

Modlářství zahrnuje vlastnit a používat sochy a obrazy, které jsou 
součástí falešného náboženství.  

 
Opilství. (1. Kor. 5:11; 6:9, 10; it-1 p. 656, angl.)  
 
Okrádání, zlodějství, podvod. (3. Mojž. 6:2, 4; 1. Kor. 6:9, 10; Ef. 4:28; 
it-1 p. 870)  
 
Svévolné zlomyslné lhaní; křivé svědectví. (Přísl. 6:16, 19; Kol. 3:9; 
Zjev.  22:15; it-2 pp. 244-5)  
 
Nadávání, pomluvy. (3. Mojž. 19:16; 1. Kor. 6:10; it-1 pp. 989-91; it-2 
pp. 801-2)  
 
Oplzlá mluva. (Ef. 5: 3-5; Kol. 3 :8)  
 
Opomenutí zdržovat se krve. (1. Mojž. 9:4; Sk. 15:20, 28, 29)  
 
Chamtivost - hazardní hry, vydírání. (1.  Kor. 5:10, 11; 6:10; 1. Tim. 
3:8; it-1 pp. 1005-6)  
 
Neústupné odmítání hmotně zaopatřovat vlastní rodinu opuštění 
manželky a dětí v nouzi, i když jsou prostředky k jejich zaopatření (1.  
Tim. 5:8; w 8, 1989, 2. stud. čl., odst. 9-13; km X/73, schr.  ot.)  
 
Činnosti v rozporu s neutralitou. (Iz. 2:4; Jan 6:15; 17:16) Výbuchy 
hněvu, násilí. (Přísl. 22:24, 25; Mal. 2:16; Gal. 5:20)  
 
Zneužívání tabáku nebo jiných návykových drog. (2.  Kor. 7:1; Mar. 
15:23; Zjev. 21:8, Int.; 22:15, Int.)  
 
Nevázané chování. Tento výraz neplatí jen na sexuální nemravnost. 
(Gal.  5:19, Bible s odkazy, pozn. pod čarou, angl.; 2. Petra 2:7, Bible s 
odkazy, pozn. pod čarou; w 17, 1983, čl. "Měj v úctě manželství... ", 
nadpis "Křesťané v manželství"; w 13, 1974, ot.  čt. "Co znamená 
výraz volné chování"; it-2 p. 264) 
 

SHRNUTÍ: Jsou různé stupně provinění. Někdy se třeba hříchy 
překrývají a to je nutné rozeznat, aby se došlo ke správnému biblickému 
názoru na chování některé osoby. Ve všech případech by starší měli 
zvážit každou situaci či okolnost. Musí zjistit, co se skutečně stalo, 
rozsah a povahu nesprávného jednání, záměr a pohnutku, jak často k 
němu dochází nebo zda je to návyk, a podobně. Když starší hodnotí toto 
jednání ve světle Písem, musí mít dobrý úsudek, rozvahu a vyrovnanost.  




