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„Neobracejte se k duchům 
zemřelých a nevyhledávejte 
vědmy a neposkvrňujte se 
jimi. Já jsem Hospodin, váš 
Bůh.“

Leviticus 19,31



„Ať se u tebe nevyskytne 
nikdo, kdo by provedl 
svého syna nebo svou 
dceru ohněm, věštec 
obírající se věštbami, 
mrakopravec ani hadač 
ani čaroděj…“

Deuteronomium 18,10



„Každého, kdo 
činí tyto věci, 
má Hospodin 
v ohavnosti.“

Deuteronomium 18,12



„Čarodějnici 
nenecháš naživu.“

Exodus 22,17



„Tak zemřel Saul pro 
svoji zpronevěru; 
zpronevěřil se 
Hospodinu… 
Dokonce se dotazoval 
věštího ducha.“

1. Paralipomenon 10,13





„Ježíšovi vstoupily do očí slzy.“

Jan 11,35



„Neboj se. Já jsem 
první i poslední…“

Zjevení 1,17



„Já jsem…ten živý; byl jsem mrtev – a hle, 
živ jsem na věky věků.

Mám klíče od smrti i hrobu.“

Zjevení 1,17-18



„Já jsem přišel, aby měly život 
a měly ho v hojnosti.“

Jan 10,10



Ježíš jí řekl: 
„Já jsem vzkříšení 
i život. Kdo věří ve 
mne, i kdyby 
umřel, bude žít.“

Jan 11,25



„Na počátku bylo Slovo, 
to Slovo bylo u Boha, to 
Slovo byl Bůh.“

Jan 1,1



„Všechno 
povstalo skrze 
ně a bez něho 
nepovstalo nic, 
co jest.“

Jan 1,3



„…neboť v něm bylo stvořeno 
všechno… všechno je stvořeno 
skrze něho a pro něho.“

Koloským 1,16





„Oblak se rozplyne, zmizí; stejně kdo 
sestoupí do podsvětí, už nevystoupí…“

Jób 7,9



„…nevrátí se 
nikdy zpět do 
svého domu, 
neobjeví se už na 
svém místě.“

Jób 7,10



„Živí totiž vědí, že zemřou, 
mrtví nevědí zhola nic…“

Kazatel 9,5





POKUD NEMAJÍ 
MRTVÍ ŽÁDNÉ 
VĚDOMÍ, KDO JSOU 
PAK „DUCHOVÉ“, 
KTEŘÍ KOMUNIKUJÍ 
S ŽIVÝMI?



„A hle, z úst draka 
(Satana) i z úst dravé 
šelmy a z úst lživého 
proroka vystoupili 
tři nečistí duchové, 
podobní ropuchám.“

Zjevení 16,13



„Jsou to duchové ďábelští, 
kteří činí zázračná znamení. 
Vyšli ke králům celého světa, 
aby je shromáždili k boji 
v rozhodující den 
všemohoucího Boha.“

Zjevení 16,14





„A strhla se bitva na nebi: 
Michael a jeho andělé se 
utkali s drakem.“

Zjevení 12,7



„Drak i jeho andělé 
bojovali, ale nezvítězili, 
a nebylo již pro ně 
místa v nebi.“

Zjevení 12,8



„A veliký drak, ten dávný 
had, zvaný ďábel a satan, 
který sváděl celý svět, byl 
svržen na zem a s ním 
i jeho andělé.“

Zjevení 12,9





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

2. Korintským 11,14







Ježíš jim odpověděl: 
„Mějte se na pozoru, 
aby vás někdo 
nesvedl.“

Matouš 24,4



„Neboť mnozí 
přijdou v mém 
jménu a budou 
říkat ‚já jsem 
Mesiášʻ a svedou 
mnohé.“

Matouš 24,5



„Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, 
tu je Mesiáš nebo tam ,̒ nevěřte!“

Matouš 24,23



„Neboť vyvstanou 
lžimesiášové a lžiproroci 
a budou předvádět veliká 
znamení a zázraky, 
že by svedli i vyvolené, 
kdyby to bylo možné.“

Matouš 24,24



„Hle, řekl jsem vám to předem.“

Matouš 24,25



„VIDĚL JSEM NĚKOHO 
ZEMŘELÉHO JAKO ŽIVÉHO.“

„MLUVILA JSEM SE SVÝM 
ZESNULÝM MANŽELEM.“



ZTRATIL JSEM SYNA 
PŘI ŽELEZNIČNÍM NEŠTĚSTÍ, 

ALE NAVŠTĚVUJE MĚ, MOHU S NÍM 
MLUVIT A JE MI VELKOU ÚTĚCHOU.





TO JE TEN PROBLÉM:
PŘIJMEME BOŽÍ PRAVDU,

NEBO UVĚŘÍME SATANOVĚ LŽI?









REINKARNACE



HINDUISMUS



„Stav poklidné nicoty, kde není žádná 
osobnost, žádné rozumové schopnosti, 

žádná paměť.“

Nirvána



„…žádné ‚ty ,̒ žádná schopnost 
uvažovat, láska, pocit či možnost 

vědomé radosti.“

Nirvána





„Když se podaří dosáhnout tohoto 
stavu těla a mysli, může jít člověk 
po smrti rovnou do nirvány, kde je 
pohlcen vesmírem jako jediný atom 
mezi všemi ostatními.“

Nirvána



DOBRO A ZLO JSOU 
ROVNOCENNÉ SÍLY, 
KTERÉ  BUDOU 
EXISTOVAT NAPŘÍČ 
VĚČNOSTÍ.  



BALI









 JEŽÍŠ 



„A viděl jsem nové nebe a novou 
zemi, neboť první nebe a první 
země pominuly a moře již vůbec 
nebylo.“

Zjevení 21,1



„A viděl jsem od Boha z nebe 
sestupovat svaté město, nový 
Jeruzalém, krásný jako nevěsta 
ozdobená pro svého ženicha.“

Zjevení 21,2



„A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: 
„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh 
bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho 
lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi…“

Zjevení 21,3



„…a setře jim každou slzu 
s očí. A smrti již nebude, 
ani žalu ani nářku ani 
bolesti už nebude – neboť 
co bylo, pominulo.“

Zjevení 21,4





„Veleben buď Bůh a Otec Pána 
našeho Ježíše Krista, neboť 
nám ze svého velikého 
milosrdenství dal vzkříšením 
Ježíše Krista nově se narodit 
k živé naději.“

1. Petrova 1,3



„Dědictví nehynoucí, neposkvrněné 
a nevadnoucí je připraveno pro vás 
v nebesích…“

1. Petrova 1,4





„A to je to svědectví: 
Bůh nám dal věčný 
život, 
a ten život je v jeho 
Synu.“

1. Janova 5,11



„Kdo má Syna, má život; 
kdo nemá Syna Božího, 
nemá život.“

1. Janova 5,12



„Toto píšu vám, kteří věříte ve 
jméno Syna Božího, abyste věděli, 
že máte věčný život.“

1. Janova 5,13



„Hle, stojím přede 
dveřmi a tluču…“

Zjevení 3,20



„…zaslechne-li kdo můj 
hlas a otevře mi…“

Zjevení 3,20



„…vejdu k němu a budu s ním 
večeřet a on se mnou.“

Zjevení 3,20
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