
 

Okouzlující duchové - 1. Samuel 28:3-25 

Král Saul byl s rozumem v koncích a třásl se strachy. Celá filištínská armáda se 

shromáždila, aby zaútočila na menší a slabší vojenské oddíly Izraele. Saul naříkal: 

„Kdyby tu byl Samuel, řekl by mi, co dělat.“ Tento velký izraelský prorok avšak o 

několik let dříve zemřel.  

Zestárlý vládce se zoufale snažil získat radu nebo pomoc od ostatních proroků a 

kněží, ale Hospodin k němu nepromluvil. Saul byl jako mladý muž Bohu blízko. 

Ovšem potom, co nastoupil na trůn, se stal krutým a vzepřel se Božímu slovu. 

Jednou dokonce nechal vyvraždit celou vesnici kněžích. Král Saul vytrvale odmítal 

naslouchat Hospodinu a nyní, když byl v úzkých, mu Bůh neodpověděl.  

Nakonec tedy řekl svým služebníkům: „Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za ní a 

poradím se s ní.“ 1. Samuel 28:7. Bůh svému lidu jasně přikázal, aby se nikdy neradil 

s čarodějnicemi nebo věštci (Leviticus 19:31; 20:27), ale Saul na tento výslovný 

pokyn od Boha v této chvíli nebral příliš ohled.  

Když v En-doru našel ženu, která tvrdila, že se radí s mrtvými, král se přestrojil a šel 

za ní. Řekl věštkyni: „Vyvolej mi Samuela.“ Čarodějnice použila svá kouzla a 

zaříkadla, dokud se neobjevilo zjevení, které tvrdilo, že je prorok Samuel, a 

nepředalo králi zcela beznadějné poselství. Předpovědělo, že Saul a jeho tři synové 

příštího dne zemřou v bitvě.  

Následujícího dne byli Saulovi synové pobiti Filištíny a poté zraněný a sklíčený král 

padl na svůj meč a vzal si život (1. Samuel 31:2-4) Kdo promluvil k Saulovi 

prostřednictvím čarodějnice – vzkříšený Boží prorok, nebo ďábel v přestrojení?  

 

Studium Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa. 

 

1. Bylo zjevení, které Saul viděl, doopravdy prorok Samuel? 
 
1 Královská 22:22 A on odpověděl: ‚Vyjdu a budu _________________ 
_________________ v ústech všech jeho proroků.‘  

Zjevení 16:14 Jsou to _________________ _________________, kteří konají zázračná 
znamení.  

 

2. Vracejí se mrtví, aby rozmlouvali s živými, nebo aby je 
strašili? 
 
Job 14:21 O slávě svých dětí pak _________________ _________________, nedozví 
se ani, zda budou nicotní. 
 
Kazatel 9:5; 6; 10 Mrtví _______________ ____________ vůbec nic. Žádné odplaty se 
už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich _______________, tak jejich 
zášť, všechna jejich _______________ je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na 
ničem, co se odehrává pod sluncem.  […] Vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde 
chybí smysl, moudrost i _______________! 
 
POZNÁMKA: Ne! Bible mluví jasně. Mrtvý člověk neví nic o tom a nedělá nic s tím, co 
se děje na zemi. 
 
  Žalmy 115:17 Mrtví už Hospodina nechválí. 
  Žalmy 6:6 V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene. 
  Job 7:10 Domů se už nikdy nevrátí. 
  Izaiáš 38:18 Smrt tě chválit neumí. 
  Žalmy 146:4 Jeho úmysly se rozplynou. 
 

3. Kdo má podle knihy Zjevení klíče od smrti? 
 
Zjevení 1:17-18 „Neboj se. Já jsem Ten ________________i ________________, ten 
Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí. 
 
POZNÁMKA: Bible hovoří jasně. Pouze Ježíš má klíče od smrti. Odpovědi na otázky 
týkající se smrti bychom měli hledat v jeho slově. 



4. Jak Bůh na počátku stvořil člověka? 
 
Genesis 2:7 Hospodin Bůh pak z ________________ země zformoval člověka a do 
jeho chřípí ________________ ________________ života. Tak se člověk stal živou 
bytostí. 

POZNÁMKA: Při Stvoření se staly dvě věci: (1) Bůh stvořil člověka z prachu neboli 
země a (2) vdechl mu do chřípí dech života. Tak se člověk stal živou duší. 

5. Co se děje po smrti? 

Kazatel 12:7 Než se prach vrátí do země, kde býval, a _______________ se vrátí k Bohu, 
jenž ho daroval. 

POZNÁMKA: To, co se děje při smrti, je opakem toho, co se dělo při stvoření. Tělo se vrací 
v prach a duch neboli dech se vrací k Bohu, který ho dal. Bible jasně učí, že "duch", který 
se vrací k Bohu, je jednoduše dech života, který Bůh vdechl do člověka na počátku (Jakub 
2:26; Job 27:3; Job 33:4). V Žalmu 104:29-30 se píše: „Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, 
hynou, když dech jim odnímáš – navracejí se znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, 
bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil!“ 

 

6. Kam jdou zemřelí po smrti? 

Job 21:32 Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho _____________ budou bdít. 

Jan 5:28-29 Ti, kdo _____________ _____________, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo 
konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.  

POZNÁMKA: Mrtví, spravedliví i nespravedliví, jsou v hrobech a uslyší Ježíšův hlas, který je 
bude volat z hrobu k odměně nebo trestu. 

 

7. Bible jasně říká, že král David je spasen. Je nyní v nebi? 

Skutky 2:29 Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že _____________ a byl 
_____________ – jeho hrob tu máme dodneška! 

Skutky 2:34 David přece _____________ do nebe.  

POZNÁMKA: Ne! Apoštol Petr jasně řekl, že David je mrtvý a pohřbený – ne živý v nebi. V 
listu Židům 11:32-40 je navíc jasně řečeno, že všichni věrní věků ještě nebyli odměněni, 
ale že budou odměněni všichni společně (verše 39, 40). 

 

8. Není ale pravda, že duše je nesmrtelná a že umírá pouze 
tělo? 

Ezekiel 18:4 _____________ zaplatí ten, kdo _____________. 

Job 4:17 Copak je _____________ v právu před Bohem?  

Timoteus 6:15-16 Král kralujících a _____________ panujících, který _____________ má 
nesmrtelnost. 

POZNÁMKA: Jsme duše a duše umírají. Člověk je smrtelný. Pouze Bůh je nesmrtelný. 
Obecně rozšířené učení o nesmrtelné duši se v Bibli nevyskytuje. Toto učení je dílem 
člověka. 

 

9. Kdy bude spravedlivým dána nesmrtelnost? 

1 Korintským 15:51-53 Všichni budeme _____________ – naráz, v okamžiku, za zvuku 
polnice ohlašující _____________. Až zatroubí, mrtví budou _____________ k 
nesmrtelnosti a my budeme proměněni.  […] toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.  

1 Tesalonickým 4:16 Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán 
sestoupí z nebe a tehdy jako první ________________ ________________ v Kristu.  

POZNÁMKA: Ano, spravedliví získají při vzkříšení nesmrtelnost. Ničemní ji nikdy 
nedostanou. 

 

10. Jakým způsobem se Bible opakovaně vyjadřuje o smrti? 

Jan 11:11; 14 Náš přítel Lazar _____________. […]  Lazar zemřel. 

Matouš 27:52 Hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých _____________. 

2 Samuel 7:12 Až se naplní tvé dny a _____________ ke svým předkům. 

1 Tesalonickým 4:14 Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh 
přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo _____________ v něm. 

POZNÁMKA: Bible často označuje smrt jako spánek. Smrt je stav naprostého bezvědomí, 
během něhož se 15 minut nebo tisíc let zdá být totéž. Mrtví prostě „spí“ ve svých hrobech 
až do vzkříšení, kdy budou všichni vzkříšeni Ježíšem. Učení, že duchové zemřelých jsou 
nebeskými anděly nebo nějakými spravedlivými bytostmi podobnými duchům, které lze 
kontaktovat, nemá biblický základ. 



11. Koho tedy kontaktují čarodějové, čarodějnice a jasnovidci, 
pokud se nejedná o duchy zemřelých? 

Zjevení 16:14 Jsou to duchové démonů, kteří konají _____________ _____________.  

POZNÁMKA: Nebeští andělé jsou označováni jako „duchové posílaní sloužit“ (Židům 1:14), 
kteří pomáhají lidem na zemi. Andělé, kteří byli spolu se Satanem vyhnáni z nebe (Zjevení 
12:7-9), jsou také duchové – zlí duchové, kteří klamou lidi konáním zázraků (Zjevení 16:13, 
14). Používají „všechnu jeho lživou moc, znamení a zázraky“ (2. Tesalonickým 2:9) a 
mohou dokonce působit, „aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem“ (Zjevení 
13:13). Když věštci tvrdí, že kontaktují duchy mrtvých, jsou ve skutečnosti ve spojení se 
satanovými padlými anděly (Izajáš 8:19-20). 

12. Proč chce Satan, abychom věřili, že duchové mrtvých jsou 
skutečně živí? ¨ 

Matouš 24: 24-25 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět 
veliká _____________ a _____________, takže by _____________ (kdyby to bylo možné) i 
_____________.  Hle, řekl jsem vám to předem. 

POZNÁMKA: Satanova první lež lidstvu zněla: „Vy určitě nezemřete.“ Genesis 3:4. Chce, 
aby lidé věřili, že duchové mrtvých jsou živí, aby se jeho andělé mohli vydávat za svaté, 
proroky a spravedlivé vůdce, kteří zemřeli, a aby se mohl on vydávat za anděla světla. (2. 
Korintským 11:13-15). Tak může klamat lidi po milionech. Využívání těchto zlých duchů se 
nazývá „spiritismus“. Je to učení založeno na víře, která se skládá ze dvou částí: (1) mrtví 
jsou živí a (2) oni mohou kontaktovat vás, nebo vy můžete kontaktovat je. Jedná se o 
jeden z nejškodlivějších satanových učení. Přesto mu dnes věří téměř celý svět. 
Čarodějnice z En-doru nevyvolala Samuela. Spíše viděla zlého anděla, který se vydával za 
Samuela.  

13. Jak efektivní bude satanovo použití těchto zlých duchů ve 
světě v posledních dnech? 

Zjevení 18:23 Tvá kouzla _____________ _____________ národy. 

Zjevení 18:2 Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem 
_____________ nečistých _____________.  

Zjevení 12:9 A ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí 
_____________ svět – byl svržen. 

POZNÁMKA: Satan svými zázraky (kouzly) prostřednictvím svých zlých andělů oklame 
prakticky celý svět. 

14. Jak se Bůh dívá na tyto zázraky zlých andělů? 

Leviticus 20:27 Kdyby nějaký muž nebo žena byl _____________nebo _____________, 
musí _____________.  

1 Timoteus 4:1 Někteří lidé _____________ _____________, aby následovali bludné 
duchy a démonické nauky. 

Efezským 5:11 Neúčastněte se _____________ skutků _____________.  

Galatským 5:19-21 Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, 
nestydatost, modlářství, _____________, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, 
soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci.  

Zjevení 21:8 Čarodějové […] mají svůj díl v _____________, které hoří _____________ a 
sírou – to je ta druhá smrt. 

POZNÁMKA: V Mojžíšově době Bůh přikázal, aby všichni věštci byli usmrceni. Dnes trvá na 
tom, že čarodějnictví je dílo těla, za které budou lidé zničeni. Varuje, že když se zabýváte 
věštectvím, opouštíte víru, a Bůh říká, že všichni čarodějové zemřou druhou smrtí v 
ohnivém jezeře. 

 

15. Jakou slavnou moc nabízí Bůh svému lidu? 

Filipským 3:10 Chci ho znát, znát moc jeho _____________.  

POZNÁMKA: Ježíš nám nabízí moc žít správně – stejnou moc, která jeho vzkřísila z 
mrtvých. Úžasné! Jak můžeme selhat, když je nám dána tak neuvěřitelná moc – a to bez 
jakýchkoli nákladů? Ježíš, protože nás miluje, nás důrazně varuje před mocí a zázraky zlých 
andělů a nabízí nám, že bude konat božské zázraky potřebné k tomu, aby nás připravil pro 
své království (Filipským 1:6). 

 

Tvá odpověď 

Uvědomujete si, že Bůh má plnou kontrolu nad pozemskými událostmi, jste ochotni 
nechat ho, aby měl plnou kontrolu nad vaším životem? 

ODPOVĚĎ: _____________  

 

 



Dodatek 

Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium 

 

Zloděj na kříži 

 

Slíbil Ježíš lotrovi na kříži okamžitý přístup do nebe, když řekl: „Dnes budeš se mnou 

v ráji“? Smysl Kristova výroku v Lukášovi 23:43 určuje biblická odpověď na jednu velmi 

důležitou otázku: Odešel toho dne do nebe sám Ježíš? 

Podle Písma ne. Když se v den vzkříšení setkal s Marií u hrobu v zahradě, řekl: „Nedrž 

mě, ještě jsem nevystoupil ke svému Otci.“ Jan 20:17. Ježíš nemohl v pátek odejít do ráje, 

pokud v neděli ještě nevystoupil k Otci. 

Proč tedy Ježíš řekl: „Dnes budeš se mnou v ráji“? Zdánlivý problém zmizí, když si 

uvědomíte, že původní řecké rukopisy neměly žádnou interpunkci. Čárky a tečky byly do 

textu Písma zavedeny až překladateli, kteří je vložili tam, kde si mysleli, že mají být. A 

věřte tomu nebo ne, jediná čárka může změnit význam celé věty! Ježíšův výrok v Lukáši 

23:43 by měl znít: „Amen, říkám ti dnes: Budeš se v ráji.“ To je to, co Ježíš skutečně říkal. 

Dnes, když se zdá, že je všechno ztraceno; dnes, když se nezdám jako Pán nebo Král, a 

poté, co i moji učedníci uprchli; dnes, přestože jsou Mé ruce jsou přibity na kříž, stále tě 

mohu zachránit. 

Jednoho dne si tento zloděj spolu se všemi ostatními, kteří přijali Krista, bude 

nárokovat zaslíbené vzkříšení a bude s Ježíšem v ráji. 

 

Co v Bibli znamenají slova „duch“ a „dech“? 

Job 27:3 poukazuje na to, že „duch“ a „dech“ člověka jsou totéž. Job dále uvádí, že tento 

duch neboli dech je v jeho chřípí. Nezapomeňte, že Bůh umístil „dech“ do chřípí Adama při 

stvoření (Genesis 2:7). Takže duch, který se vrací k Bohu, když člověk zemře, je dech života 

– nikoliv netělesná duše. Nikde v Bibli není zmíněno, že by se po smrti k Bohu vracela 

netělesná duše.  

Kam jde po smrti člověka jeho „duše“? 

Při stvoření tvoří duši dvě věci — tělo a dech. Dokud se tyto dvě věci nespojí, duše 

neexistuje. Při smrti se tyto dvě složky oddělí. Tělo se vrací do prachu a dech se vrací k 

Bohu. Duše nikam neodchází; prostě přestává existovat. 

 

 

 
 


