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SMRT A VZKŘÍŠENÍ, 

NEBE A PEKLO 



ÚVOD 
 

V posledních letech se na knižním trhu ustavičně objevují novinky na téma „Umírání“, 

„Smrt“, a „Posmrtný život“. Zájem o tyto otázky neochabuje ani u lékařů či vědců, ani u 

široké veřejnosti. Z celé řady mnoha autorů však jen málokteří přihlížení k Písmu svatému 

jako k jedinému základu pro hledání odpovědi na tyto životně důležité otázky. Málokdy jsou 

sice výroky Bible zcela opomenuty, zato se však často objevují ve dvojím světle a bývají 

spojovány s nebiblickými názory. 

 

Jako autor této brožury bych chtěl nabídnout hledajícím lidem jasnou biblickou odpověď na 

jejich palčivé otázky. Kéž lidé najdou prostřednictvím tohoto textu odvahu a naději a 

zůstanou uchráněni před konečným zklamáním! 

 

 

 

         Martino Tomasi 



I. ČÁST - BIBLICKÉ UČENÍ O SMRTI A VZKŘÍŠENÍ, NEBI A 
PEKLU 

 

1. Cesta k věčnému životu 

 

Když Bůh stvořil náš svět v jeho kráse, prohlížel a hodnotil své dokončené dílo. Bible říká: 

 

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.... (1. Moj 1,31) 
 

Ale pak přišel hřích a přinesl smrt a zkázu. 

 

Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt;a tak smrt zasáhla 

všechny, protože všichni zhřešili. (Římanům 5,12) 
 

Ale Bůh neponechal lidi jejich osudu. Měl plán, jak je zachránit. 

 

Jako červená nit se vine Starým zákonem tato naděje až k tomu, který měl přemoci nepřítele 

života a zvítězit nad ním. 

 

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu 

dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Iz 9,5) 

 

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je 

raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši 

nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53,4-5) 
 

Když přišel předpovězený čas, opustil Ježíš nebeskou slávu. 

 

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal 

na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. (Filipským 2,6-7) 
 

Pak přišel Ježíšův veliký zápas v Getsemane. Byl to strašný boj, ale skončil ve prospěch 

padlého lidského pokolení. Ježíš zvítězil nad mocnostmi zla. Byl ochoten zemřít. Nevinný za 

provinilé... Řekněme to ještě zřetelněji: Ježíš zemřel místo Vás a místo mne. Bez pomoci 

z vnějšku by byli všichni lidé bez rozdílu vydáni zkáze. Ale Kristus přišel na tento svět, aby 

nás vykoupil - pokud ho přijmeme.  

 

Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to smrti na kříži. (Fil 2,8) 
 

Když vstal Ježíš z hrobu, stala se skutečnost vzkříšení ústředním bodem apoštolské zvěsti. 

 

Ale Bůh ho vzkřísil;vytrhl jej z bolesti smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. (Sk 

2,44) 

 

Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. (Sk 3,15) 

 

... kázal o Ježíšovi a zmrtvýchvstání. (Sk 17,18) 
 



Protože Ježíš vstal z mrtvých, může být naším prostředníkem, zástupcem. 

 

Je zde Kristus Ježíš. On zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a ujímá se nás. (Ř 

8,34) 

 

Hlavní věc při tom, o čem mluvíme, je toto: Máme takového velekněze, který zaujal místo po 

pravé straně trůnu Velebnosti v nebi. (Žd 8,1) 
 

Apoštolové se opírali o Ježíšova slova zapsána u Jana 14,6 a zvěstovali, že záchrana je možná 

jedině v Ježíši Kristu. 

 

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom 

mohli být spaseni. (Sk 4,12) 
 

Svou jedinečnou obětí na kříži přinesl Ježíš spasení. 

 

Avšak Ježíš podal za hříchy jednu jedinou oběť... Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti 

jednou provždy ty, kterým přinesl posvěcení. (Žd 10,12.14) 

 

NeboťBůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16) 
 

V další kapitole budeme uvažovat o vzkříšení, které vede k tomuto věčnému životu. 



2. Naděje věřících 

 

Ježíšova smrt a vzkříšení zlomily moc smrti - zrodila se pravá naděje. 

 

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života... při Kristově 

příchodu... (1 Korintským 15,22.23) 

 

Protože mrtví mohou znovu ožít, neudivuje, že Bible označuje na mnohých místech smrt jako 

spánek. 

 

... Někteří však již zesnuli... Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kteří zesnuli. (1 

Kor 15, 6.20) 

 

... Nás přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit... Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že 

mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel...“ (Jan 11,11-14) 

 

Věřící lidé se probudí ze spánku smrti do věčného života. 

 

Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední 

den. (Jan 11,23-24) 
 

Krátce po rozhovoru s Martou dokázal Ježíš, že má moc povolat mrtvé zpět k životu, když 

vzkřísil před očima mnohých svědků Lazara mrtvého již čtyři dny. Na Ježíšovo zavolání 

vystoupil zemřelý, zahalený ještě do pláten. (Jan 11,43-44) 

 

Na otázku, kdy se ze spánku smrti probudí všichni spasení a kdy přijmou své dědictví, 

slyšíme z Ježíšových úst vždy znovu odpověď: 

 

... přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, 

vstanou k životu ... (Jan 5,28.29) 

 

... abych..je vzkřísil v poslední den. (Jan 6,39) 

 

... a já jej vzkřísím v poslední den. (Jan 6,40) 

 

... a já ho vzkřísím v poslední den. (Jan 6,44) 

 

...  a já ho vzkřísím v poslední den. (Jan 6,54) 
 

Již starozákonní prorok Daniel uslyšel o chvíli vzkříšení spravedlivých: 

 

Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu. (Da 12,13) 
 

Dítě je od okamžiku narození zákonným dědicem svých rodičů. Ovšem dědictví mu připadne 

až po smrti rodičů. Podobně je to i se vzkříšením. Znovuzrozením se člověk stává dědicem, 

ale své dědictví dostane až v den Ježíšova příchodu. 

 

... abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali jako dědictví vytoužený věčný život. (Tit 

3,7) 

 



Kdo se znovu narodí k novému životu, stává se díky znovuzrození dědicem božských 

zaslíbení. Dědictví mu již patří; dostane je v okamžiku vzkříšení při Ježíšově návratu. 

 

... Protože je tak nesmírně milosrdný, daroval nám nový život, takže máme skutečnou 

naději, když Ježíš Kristus už vstal z mrtvých; dal nám právo na dědictví, které nepomine, 

dědictví skvělé a trvalé. To vás čeká v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a 

vede) ke spáse, která se má ukázat v konečném čase. Proto potom budete jásat... (1. Petrova 

1,3-5) 
 

Věčný život tedy není něco, co patří k naší přirozené výbavě, nýbrž je to dar, který můžeme 

přijmout jedině vírou v Ježíše. 

 

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.(1 J, 5,12) 
 

Naděje ve vzkříšení je jedinou nadějí křesťanů. Nejzřetelněji to asi vyslovil apoštol Pavel: 

 

... Jestliže mrtví nevstanou, pak jezme a pijme, neboť zítra zemřeme! (1 Kor 15,32) 
 

Kdyby vzkříšení neexistovalo, pak by byla víra ve věčný život jen podvodem. Byli by 

ztraceni všichni, kdo zemřeli ve víře. Věřící i nevěřící lidé by navždy zůstali v zemi... Nyní 

sice věřící spí ještě v hrobě; neprožili dosud splnění božského zaslíbení, ale Boží slovo tvrdí, 

že k tomu dojde: 

 

Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci že zemřel a byl pohřben: jeho hrob tu máme 

až dodnes... David nevstoupil na nebe... (Sk 2, 29.34) 

 

Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a 

pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. (Žd 11,13) 

 

A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splněním toho, co bylo zaslíbeno, 

neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl aby dosáhli cíle bez nás. Žd 

11,39.40) 
 

Až Ježíš opět přijde, budou bohabojní lidé ze všech dob a míst shromážděni a uvedeni do 

Boží přítomnosti: 

 

Potom se objeví znamení Syna člověka na nebi, a tehdy budou naříkat všechny národy 

země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s velikou mocí a slávou. 

Pošle své anděly s mohutným hlaholem polnice, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, 

od jednoho konce obzoru k druhému. (Mat 24,30.31) 
 

Totéž, co zvěstoval Ježíš, vyjádřil jinými slovy apoštol Pavel: 

 

Nechceme vás však, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně 

truchlit tak, jak to dělají ostatní, kdo nic nevědí o naději. Protože věříme, že Ježíš umřel i 

vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem Bůh přivede i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. 

Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: my živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, 

nepředstihneme ty, kdo už budou mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas 

a Boží polnice, sám Pán bude sestupovat z nebe; a napřed vstanou zemřelí křesťané. Potom 

my živí, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni do oblaků, 



abychom se ve vzduchu setkali s Pánem. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se 

proto navzájem tím, co jsem vám teď řekl. (1 Tes 4,13-18) 

 

Lidé, kteří věří Bohu, nalézají na prahu smrti v jeho slově nádhernou útěchu v naději ve 

vzkříšení. Jiná naděje neexistuje. Ke vzkříšení dojde při Ježíšově příchodu. V tento den 

uvidíme své milé, které nám smrt vyrvala. Až se Ježíš vrátí, vezme si spasené lidi k sobě. 

 

Kdyby tomu tak nebylo, přece bych vám nebyl řekl:“Odcházím, abych vám tam připravil 

místo.“ A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste 

i vy byli tam, kde jsem já. (Jan 14,2.3) 

 

Tato slova Bible bychom si měli dobře zapamatovat. Pocházejí z Ježíšových úst a zcela 

jednoznačně říkají, že Ježíš si k sobě vezme věřící lidi až při svém příchodu. 

 

Svou odměnu dostanou ve chvíli, kterou určil Bůh - ani dříve, ani později. 

 

Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. (Zj 

22,12) 

 

Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním ukážete i vy ve slávě. (Kol 3,4) 

 

Chci poznat jeho a moc jeho vzkříšení a účast v jeho utrpení; beru na sebe podobu jeho 

smrti, jen abych mohl dospět ke vzkříšení z mrtvých. (Fil 3,10-11{Žilka} ) 

 

Kdy dostanou lidé odměnu za svou lásku k Ježíši? 

 

... ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. (Lukáš 14,14) 

 

Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému 

podle jeho jednání. (Mat 26,27) 
 

Věřící, kteří budou naživu ve chvíli Ježíšova návratu, budou proměněni, aniž by napřed 

podlehli smrti. 

 

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz, 

v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti 

a my živí proměněni. (1. Kor 15,51-52) 
 

Po těchto mnohých a jasných výrocích Ježíše i apoštolů bychom mohli mít za to, že učení o 

smrti a vzkříšení bylo vysvětleno zcela jasně a srozumitelně. Ale přesto mluví Pavel v této 

souvislosti o lidech, kteří pobloudili od pravdy. 

 

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

stranu. (Sk 20,30) 
 

V listu ke Koloským praví: 

 

Dejte si pozor, aby vás někdo nezotročil „filosofií“ - je to jen klam a mam. Jsou to samé 

nauky lidské ... (Kol 2,8) 

 



A která byla jedna z oněch převrácených nauk, jež byly šířeny už v době apoštola Pavla?  

 

... jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos, kteří zbloudili 

z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo, tak podvracejí víru některých bratří. 

(2. Tim 17,18) 
 

Do budoucna Pavel předpověděl: 

 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou 

učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak 

ty buď ve všem střízlivý... (2. Tim 4,3-5) 

 

V posledním listě, který napsal apoštol před svou smrtí - ve 2. listu k Timoteovi, vylíčil 

působivě ještě znovu jedinou biblickou naději v otázce smrti. 

 

Dobrý boj jsem bojoval, běh (života) jsem dokonal, víru jsem zachoval; pro budoucnost je 

mi připravena koruna spravedlnosti. Tu mi dá v onen den Pán, spravedlivý soudce; ale 

nejen mně, nýbrž i všem těm, kdo se těší na jeho příchod. (2.Tim 4,7.8) 

 

Pomyšlení na smrt není pro opravdového křesťana vůbec spojeno se zoufalstvím. Je si jist: 

přijde vzkříšení. Pro věřící lidi je smrt spánkem, po němž následuje nádherné probuzení do 

věčného života. 

 

Při četbě následujících otázek vás zveme k malému opětovnému zamyšlení nad tím, co 

přinesla tato kapitola: 

 

Jak Bible nazývá smrt? 

 

Kdy se věřící lidé probudí ze svého spánku smrti? 

 

Kdy obdrží spasení lidé své dědictví, které je pro ně chráněno v nebi? 

 

K jakému závěru dospějeme, přemýšlíme-li o 1. Kor 15,32? 

 

Bible praví, že věřící lidé všech dob ještě nedostali to, co jim bylo slíbeno. Kdy to dostanou? 

 

Kdy budou vyvolení lidé shromážděni, aby poté dostali za dědictví Boží království? 

 

Kdy dostanou svou odměnu ti, kdo slouží Bohu? 

 

Které převrácené učení znepokojovalo apoštola Pavla? 

 

Čím se podle apoštola Pavla měli utěšovat věřící tváří v tvář smrti? 



3. Budou vzkříšeni bezbožní? 

 

Úvodem slova Pána Ježíše: 

 

Neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, 

vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. (Jan 5, 28.29) 

 

Všichni, kdo zemřeli, ať dobří či zlí, budou spát v hrobě až do chvíle vzkříšení. Dobří lidé 

mají zaslíben věčný život, zlé očekává soud. 

 

Apoštolové nehlásali nic jiného než jejich Mistr, Ježíš Kristus. Povšimněme si především 

dvou následujících výroků: 

 

A tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu. 

(Sk 24,15) 

 

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolem Kristovým, aby každý dostal odplatu 

za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. (2. Kor 5,10) 

 

Smrt tedy neznamená konec všeho ani pro bezbožné lidi. 

 

.... Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě vás uvrhnout do pekla. (Luk 12,5) 

 

Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví 

spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří vytrvalostí 

v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují 

sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. (Ř 2,5-8) 

 

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: Mně 

patří pomsta, já odplatím, praví Pán. (Ř 12,19) 

 

Každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud... (Žd 9,27) 
 

Bezbožní však nebudou vzkříšeni ve stejnou dobu jako věřící. Pořadí těchto událostí 

vysvětluje apoštol Pavel: 

 

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života... První vstal Kristus, 

potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší 

vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. (1. Kor 15,22-24) 
 

Jako první vstal Kristus - několik dní po své smrti. Věřící lidé smějí očekávat své vzkříšení při 

Kristově návratu. Teprve potom přijde konec všech protibožských mocností. 

 

Zůstaňme ještě u událostí, k nimž dojde při Kristově návratu. Všichni spasení propuknou při 

Ježíšově příchodu v jásot. Protože budou proměnění, budou moci snést Ježíšovu slávu. 

S bezbožnými to však bude právě naopak. V jejich hříšném stavu je pro ně již pohled na 

Ježíšovu slávu něčím strašlivým. Všichni zemřou. 

 



Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči i mocní - jak otrok tak svobodný, všichni prchali 

do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám:“Padněte na nás a 

skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“ (Zj 6,15.16) 

 

Jak bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka; jedli, pili, ženili se a vdávaly až do 

dne kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. (Luk 17,26.27) 

 

Stejně tak bylo za dnů Lotoých: jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do 

korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna 

člověka. (Mt 24,37-39) 
 

Také ve Zjevení 19,18-21 se dozvídáme, že všichni bezbožní musí při Ježíšově návratu 

zahynout. Ti ostatní pak budou s Kristem v nebi, zatímco všichni bezbožní lidé budou mrtvi. 

Přečtěme si, co k tomu říká prorok Jeremiáš: 

 

Hospodin vede spor s pronárody, soudí se sám s veškerým tvorstvem, svévolníky vydá meči, 

je výrok Hospodinův... Vyjde zlo od pronároda k pronárodu, přižene se veliký vichr 

z nejodlehlejších koutů země. Ti, které Hospodin v onen den skolí, zůstanou ležet od 

jednoho konce země ke druhému. Nebude se nad nimi naříkat, nebudou sebráni, nebudou 

pohřbeni, budou jako hnůj na povrchu země. (Jr 25,31-33) 
 

To však ještě není definitivní soud nad svévolnými. Po dlouhé době je Bůh probudí, aby se 

zodpovídali před Soudcem světa a přijali zaslouženou odplatu za své činy. 

 

Země se rozlomí, země se rozkymácí, země se rozpadne. Země se rozvrávorá, bude jak 

opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne a už nepovstane. 

V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi. Budou 

sebráni, jako je sebrán vězeň do jámy, a budou zavřeni pod zámek, po mnohých pak dnech 

budou potrestáni. (Iz 24, 19-22) 
 

Ježíš ukázal ve Zjevení Janovi, že mezi vzkříšením věřících a vzkříšením svévolných lidí 

uplyne doba 1000 let. 

 

Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. 
 

Na otázku, co se stane se vzkříšenými svévolníky, budeme hledat odpověď později. 

 

V další kapitole se chceme především z Bible dozvědět, kde se budou nalézat mrtví až do 

vzkříšení. 



4. Kde jsou mrtví do vzkříšení? 

 

Bible zná pouze jediní místo, kam se mrtví dostávají. Přitom nerozlišuje mezi místem pro 

dobré nebo pro zlé lidi. Starý zákon označuje toto místo hebrejským „šeól“, zatímco Nový 

zákon pro něj užívá řecké slovo „hádes“. Z dále uváděných textů vyplývá, že výrazy šeól i 

hádes je míněno místo, kam se dostanou všichni mrtví. Pro hrob, hřbitov, pohřebiště, hrobku 

atd. se používají ještě jiná slova, ale ta mají pro naši otázku méně důležitý význam. 

 

Bohabojný Jákob věřil, že jeho zbožného syna Josefa roztrhalo divé zvíře a že je nyní v šoólu. 

Jákob věděl, že tam sestoupí i on sám, až zemře: 

 

V žalu sestoupím za synem do podsvěti /šeólu/. (1 Moj 37,35) 
 

Kórachova bezbožná skupina se propadla do šeólu zaživa i s příbytky a s veškerým majetkem. 

 

... rozpoltila se pod nimi půda, země otevřela svůj chřtán a pohltila i jejich obydlí i všechny 

lidi, kteří byli s Kórachem, i všechen jejich majetek. Sestoupili do podsvětí /šeólu/ zaživa se 

vším, co bylo jejich, a země se nad nimi zavřela... (4. Moj 16,31-33) 
 

David se na svém útěku před Saulem už cítil být v poutech smrti. 

 

Ovinuly mě příboje smrti, zachvátily mě dravé proudy Ničemníka, provazy podsvětí /šeólu/ 

se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti. (2 Sam 22,5.6) 
 

Stojí za povšimnutí, že i zbožná Anna se ve svém chvalozpěvu zmiňuje o vysvobození ze 

šeólu, tedy o vzkříšení. 

 

Hospodin vydává na smrt i daruje život, do podsvětí /šeólu/ přivádí i vyvádí též odtud. 
 

Řecké slovo hádes, které se vyskytuje v Novém zákoně, má stejný význam jako hebrejské 

slovo šeól. To lze zřetelně ukázat porovnáním žalmu 16,10 se Skutky apoštolů 2,27: 

 

Neboť v moci  podsvětí /šeólu/ mě neponecháš... 

 

Neboť mě nezanecháš v říši smrti /hádes/ a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. 

Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben, jeho hrob tu 

máme až dodnes. Byl to však prorok... viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení 

Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti /hádu/ a jeho tělo se nerozpadne v prach... 

David nevstoupil na nebe... 
 

Mrtví podléhají v šeólu /hrob/ nebo v hádu /hrob/ zkáze, ale Kristus byl vyjímkou, protože byl 

vzkříšen dříve, než Jeho tělo zetlelo. 

 

Šeól a hádes tedy nemají nic společného s tím, co bývá nazýváno peklo. Šeól se vyskytuje ve 

Starém zákoně 64krát (nepočítáme apokryfy) a hádes v Novém zákoně 10krát. Ani jeden 

z těchto textů neříká, že by v šeólu nebo v hádu hořel oheň, že tam lidé trpí, vědomě neco 

prožívají, že jsou tam zlí lidé trestáni. Mnohé z těchto textů hovoří o potrestání, ale trest 

spočívá v tom, že lidé zemřou a musejí odejít do hrobu. Nikde v Bibli se neříká, že by lidé 

byli v šeólu nebo v hádu mučeni nebo trestáni (o textu z Lukášova evangelia 16. kapitoly 

pohovoříme později). 



Šeól a hádes bývají rozmanitě uváděny do souvislosti s prachem země, s červy a rozkladem. 

Právě naopak je tomu s řeckým slovem „gehenna“, které bývá obvykle překládáno „peklo“, 

neboť tam, kde se vyskytuje, se nikdy nehovoří o rozkladu, ale o „spálení“, o mukách a trestu. 

 

Když člověk zemře, je pohřben a leží v hrobu (šeól, hádes). Bible učí, že již nežije a že ztratil 

jakoukoliv možnost kontaktu s Bohem i s lidmi. 

 

Živí totiž vědi, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka 

je zapomenuta. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani 

myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých /šeólu/, kam odejdeš. (Kazatel 9,5.10) 

 

Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí /šeólu/ vzdá někdo chválu? (Žalm 

6,6) 
 

Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o 

tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy? (Žalm 88,11-13) 

 

Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupuje v říši ticha. Avšak my budeme 

Hospodinu dobrořečit (Žalm 146,4) 

 

Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. (Iz 38,18.19) 

 

Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už 

nevyhlížejí tvou věrnost. Živý, jenom živý vzdá ti chválu... (Iz 63,16) 

 

Protože smrt je pravým opakem života, nemá člověk po své smrti naprosto žádný podíl na 

tom, co se děje na zemi. 

 

Proto tě připojím ke tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří 

nic z toho zla, které uvedu na toto místo. (2. Královská 22,30) 



5. Bible nezná pojem nesmrtelná duše 

 

Když Pán Bůh stvořil první lidi, ztvárnil nejprve ze země tělo a vdechl do něj dech; hebrejsky 

„ruach“. Ruach se překládá jako dech, vítr, dechnutí apod. Když Bůh dal tento ruach, stal se 

člověk živou duší, nebo - jak praví jiné překlady - živou bytostí. 

 

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se 

stal člověk živým tvorem. (1. Moj 2,7) 

 

Když Bůh vdechl do jeho nosu dech, stalo se neživé tělo ztvárněné ze země živou duší. Je 

skutečností, že člověk neobdržel živou duši, ale že se živou duší stal. 

 

René Pache píše naprosto správně v knize „Das Jenseits“: 

 

Člověk je živá duše... Když jej Bůh utvořil z prachu země, „vdechl mu do nosu živý dech. A 

tak se člověk stal živou duší“ (neboli živou bytostí). 
 

Fritz Rienecker říká v knize „To nejkrásnější ještě přijde. O životě po smrti“: 

 

Bible nerozděluje nebo nečlení člověka na tři části, totiž „zde duch, tam duše, tam tělo!“ ... 

Ona vidí člověka jako jednotu. Duše a duch se nemohou uvolnit nebo oddělit od toho, co se 

děje v těle, a naopak! 

 

Takto je člověk bytostí stvořenou jako tělo, duše a duch. Tělo, duše a duch jsou spolu 

neoddělitelně vzájemně a vnitřně propojeny. 
 

Fritz Rienecker cituje na str. 45 profesora Emila Brunnera, který napsal: 

 

Člověk je celek, totiž dech, duše a tělo. Boží stvoření je jednota, kde duchovno i přirozenost 

si vzájemně patří. Společně „vyšly“ od Boha, společně musí být i spaseny... Tělo i duše se 

musí vrátit k Bohu společně. 
 

V roce 1978 vyšla v Německu kniha „Život po smrti?“, jejímž autorem je Spiros Zodhiates. 

Zde se zcela správně tvrdí: 

 

„... Bůh stvořil člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života; a člověk se stal 

živou duší.“ Tento verš objasňuje přesné pořadí Božího postupu při stvoření člověka. 

Nejprve zformoval člověka z obyčejného prachu země. To bylo jeho tělo, hmotná složka 

jeho existence. Ačkoli bylo tělo v každé jednotlivosti dokonalé, přesto bylo nehybné a neživé. 

„Život“, který působí tep srdce a chod myšlenek, zde ještě nebyl; nebyl zde ještě ani cit ani 

vědomí sebe sama. Bylo zde jen tělo, produkt prvního Božího tvůrčího aktu. Pak učinil Bůh 

druhý krok. „Vdechl do jeho chřípí dech života; a člověk se stal živou duší.“ 
 

Přestože René Pache, Fritz Rienecker i Spiros Zodhiates výborně chápali, co říká Boží slovo o 

stvoření člověka, přece se ve svých knihách odvrátili k nebiblickému učení o nesmrtelné duši. 

Tvrdí v nich, že při smrti duše opět opouští tělo jako vědomá bytost. Žasneme často, s jakou 

bezstarostností jsou zde předkládána mnohá tvrzení. Čtenář Bible nemá často ani možnost si 

ověřit, zda jsou pravdivá. 

 



Kdyby zmanipulovali svou práci architekti a inženýři tak, jako to činí mnozí křesťanští 

vykladači Bible, zřítilo by se mnoho mostů i domů. 

 

Kdyby účetní takto „načesali“ svá vyúčtování ve svůj prospěch, brzy by seděli za mřížemi 

jako podvodníci. Avšak v oblasti náboženství si - zdá se - každý dovolí dělat podle vlastního 

uvážení to, co se mu zlíbí. Apoštol Pavel věděl o nebezpečí takového jednání: 

 

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme 

vám zvěstovali, budiž proklet! (Gal 1,8) 
 

Řekněme si to ještě jednou zcela přesně: při stvoření člověk nedostal duši, ale stal se duší, 

když Bůh vdechl do neživého těla dech. 

 

Slovo dech /ruach/ se vyskytuje ve Starém zákoně 379krát. Žádné z těchto mnohých míst 

neříká, že ruach je „něco“ odděleného od člověka, co by mohlo uvažovat, jednat nebo cítit. 

Slovo ruach se překládá jako dech, vanutí vzduchu, dýchání v nose, dchnutí života, duše, 

duch, rozum, cit, vůle, rada, úmysl, Boží Duch, hněv nebo odvaha. Dává-li Bůh ruach, člověk 

ožije. Odejme-li ruach, pak lidé umírají a hynou také i zvířata: 

 

Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný, člověk nemá žádnou přednost před 

zvířaty... Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. 

(Kazatel 3,19.20) 
 

Ruach můžeme přirovnat k elektrickému proudu. Je-li proud zapnut, žárovka svítí, topné 

těleso hřeje, stroj pracuje. Je to ale vždy tentýž proud. Člověk a nesčíselné druhy živočišstva 

žijí, dokud jim Bůh dává dech. Odejme-li Bůh dech, rozpadnou se člověk i živočichové 

v prach a stanou se opět zemí. 

 

A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. (Kaz 12,7) 

 

Vešli k němu do archy vždy po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života.Všechno, co 

mělo v chřípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo. (1 Moj 7,15.22) 

 

Skryješ tvář a propadneš děsu, odejmeš jim dech a hynou, v prach se navracejí. Sesíláš svůj 

dech a jsou stvořeni, a tak obnovuješ tvářnost země. (Žalm 104,29.30) 
 

Je velmi důležité si povšimnout, že při smrti se děje s člověkem i živočichem totéž. Bůh si 

prostě k sobě vezme zpět život /hebrejsky „ruach“, řecky „pneuma“/, který dal. Život dobrého 

člověka, život zlého člověka, stejně jako život zvířete se při smrti vrací k Bohu, který život 

dal. 

 

Ve Starém zákoně nalézáme ještě další důležitý pojem „néfeš“. Vyskytuje se tu 745krát. Pro 

překlad tohoto slova je přes 40 různých možností, např. duše, život, osoba, duch, srdce, vůle, 

chuť, stvoření, smrt nebo mrtvola, dech, zvíře, ryba, rozkoš atd. Na několika příkladech 

později uvidíme, jak je tento pojem používán. 

 

Slovo „duch“ je v Novém zákoně překladem řeckého slova „pneuma“. Vyskytuje se 385krát a 

znamená dech, pohyb vzduchu, ducha šlověka, vítr, duši, život. Stejně jako u pojmů ruach a 

néfeš musí i u výrazu pneuma teprve souvislost ukázat, co je míněno. První křesťané rozuměli 

dobře dotyčnému výrazu. Takto se modlil Štěpán, když byl kamenován: 



 

... Pane Ježíši, přijmi mého ducha/pneuma/! (Skutky ap. 7,59) 
 

Štěpán věděl, že mu život dal Bůh, a nyní prosil: vezmi si opět můj život, kladu jej do tvých 

rukou. Opak se stal, když Ježíš vzkřísil Jairovu dceru: 

 

On však ji vzal za tuku a zvolal:“Dcerko, vstaň!“ Tu se jí život /pneuma/ vrátil a hned 

vstala. (Lukáš 8,54.55) 
 

Život se opět vrátil. Znovu ožila. 

Další slovo Nového zákona, řecké slovo „psyché“ se vyskytuje 105krát. Je překládáno slovy 

duše, život, srdce nebo odvaha. O Pavlovi a Barnabášovi je psáno, že vydávali své duše pro 

jméno Páně (kral. překlad). Ekumenický překlad říká: 

 

... kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. (Sk 15,26) 
 

V Bibli je ještě mnoho dalších příkladů, které ukazují, že slovem duše chápe Boží slovo 

celého člověka. Podívejme se na několik takových textů: 

 

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtění a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí 

(Kralický překlad: duší). (Sk 2,41) 
 

V této souvislosti je zajímavé srovnávání některých starších a novějších překladů Bible. 

Ezechiel 18,4 zněl například v Lutherově překladu ve vydání z roku 1912 takto: 

 

Nebo aj, všecky duše /neféš/ jsou mé; jak otcova duše /neféš/, tak i synova duše /neféš/ jsou 

mé. Která duše /neféš/ zhřeší, ta umře. 
 

Nyní tento verš v revidované verzi Lutherovy Bible z roku 1984 zní: 

 

Neboť hle, všichni lidé patří mně;patří mně právě tak otcové jako i synové; zemře každý, 

kdo hřeší. 
 

Kralická Bible překládala neféš v žalmu 7 slovem duše: 

 

Hospodine, Bože můj, v toběť doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých a vytrhni 

mne, aby neuchvátil jako lev duše mé, a neroztrhal, když by nebyl, kdo by vysvobodil. (Ž 

7,2.3) 
 

V Ekumenickém překladu zní stejný text takto? 

 

Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají, 

aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není. 
 

Zde je nyní místo „duše“ uvedeno osobní zájmeno „mně“, které také skutečně vystihuje tento 

výraz „neféš“ v tomto verši. 

 

Když apoštol Pavel vzkřísil mládence, řekl: 

 

... Nermuťtež se, však duše jeho v něm jest. (Sk 20,10) 



Totéž v Ekumenickém překladu: 

 

Upokojte se, je v něm život. 
 

Tím apoštol Pavel vyjádřil, že mládenec již není mrtvý, ale že opět žije. 

 

Připomeňme si ještě jednou, kolikrát se vyskytují důležité pojmy, které se mohou překládat 

jako duch a duše. 

 

Ve Starém zákoně     V Novém zákoně 
 

duch - ruach 379krát    duch - pneuma 385krát 

duše - neféš 745krát    duše - psyché  105krát 

 

Jenom tyto čtyři důležité pojmy se tedy vyskytují v Bibli více než 1600 krát. Avšak ani na 

jediném místě nenaznačují něco, co by mohlo vědomě existovat nezávisle na těle. Nikdy se 

těmito výrazy nepopisuje něco, z čeho by bylo možno odvozovat existenci vědomé složky 

bytosti oddělené od těla. Ani jednou se nehovoří o nesmrtelné duši nebo o nezničitelném 

duchu. Nevyhnutelný důsledek: ani duše ani lidský duch nemají nesmrtelnost. 

 

Boží slovo doslovně a bezvýhradně zdůrazňuje, že nesmrtelnost má jediný Bůh. „Jediný“ 

znamená „nikdo jiný“. 

 

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže 

vidět. Jemu patří čest a věčná moc. (1. Tim 6,16) 
 

Na rozdíl od Boha jsou lidé ještě smrtelné. Nesmrtelnost přijmou vykoupení lidé z Boží ruky 

až při Ježíšově návratu. 

 

Pomíjitelné tělo musí obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné 

obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno:“Smrt je 

pohlcena, Bůh zvítězil!“ (1 Kor 15,53.54) 

 

V celé Bibli se slovo „nesmrtelnost“ vyskytuje jen třikrát. Uvažujme o tom, co znamená, že 

nesmrtelnost má jediný Bůh a že věřící obdrží nesmrtelnost teprve až při Ježíšově příchodu. 

 

Člověk je nedělitelná jednota. Říká-li Pavel: vy máte být bez poskvrny až do dne Páně, má na 

mysli celého člověka, který má tělo, má pocity a schopnost myšlení. 

 

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha /pneuma/, duši /psyché/ i 

tělo /sóma/ bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1. Tes 5,23 
 

Celý člověk byl zasažen hříchem. Celý člověk musí být očištěn, posvěcen a spasen. Kvůi 

hříchu ztratil člověk všechno. V Kristu je všechno obnoveno. 

 

Přečtěme si, co mezi jiným říká k naší otázce Holandský katechismus: 

 

Nezemřou jen ruce, nohy, trup a hlava. Ne, smrti propadá celý pozemský člověk. V tom mají 

pravdu ti, kdo neuznávají další život po smrti: smrt znamená konec celého člověka, jak jsme 

jej znali. (citováno podle Herderovy knihovny, svazek 382? str. 521) 



 

Dříve lidé chápali smrt jako rozdělení těla a duše. Představovali si, že po smrti se duše 

oddělí do těla a žije dále, zatímco tělo se rozpadne; v den soudu budou těla opět ze země 

shromážděna. Tato představa byla vážným pokusem představit si obrazně výpovědi Písma. 

Dnes to musíme vyjádřit jinak právě proto, abychom byli věrni biblickým výpovědím. Proč 

se tedy musíme dnes vyjádřit jinak? Protože ani sama Bible nikdy neuvažuje o duši člověka 

jako zcela oddělené od jeho tělesnosti. Ani my, moderní lidé, to nedokážeme. Co někdo je, 

souvisí tak těsně i s jeho tělem, že vůbec nedokážeme myslet na oddělené „já“ bez úzké 

vazby na tělo. Obraťme se tedy nezaujatým pohledem ke slovům Bible. Co je zde psáno? O 

Ježíši čteme: Byl vzkříšen. O zemřelých: budou vzkříšeni... Ale slovo „duše“ neznamená 

v biblické řeči samostatnou, oddělenou duchovní část člověka... Biblická mluva vůbec 

nezná netělesnou duši... (str. 524/525) 

 

Jestliže tedy biblické pojmy vůbec neznají netělesnou lidskou duši, proč potom existuje právě 

v této otázce tolik bludných nebiblických učení? 

 

Iniciátorem tohoto zmatení je satan, kterého nazval Ježíš lhářem a otcem lži. 

 

Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, 

poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. 

(Jan 8,44) 
 

Lhář satan působil již v ráji. Bůh řekl prvním lidem: 

 

... v den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti. (1 Moj 2,17) 
 

Ale satan tvrdil, že lidé nezemřou (1 Moj 3?4). Kdo tedy měl pravdu? Bůh, který řekl 

„Zemřeš“ nebo satan, který tvrdil „Nezemřete“? 

 

Následující texty nám ukazují, že smrt je přímý důsledek hříchu. 

 

Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla 

všechny, protože všichni zhřešili. (Ř 5,12) 

 

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a 

v prach se navrátíš. (1 Moj 3,19) 
 

To však není konec, jak jsme pochopili ve druhé kapitole. Při Ježíšově návratu budou 

k novému životu vzkříšeni všichni, kdo patří Bohu. 



6. Existuje přece peklo? 

 

Různé křesťanské skupiny, ale také kruhy, které nechtějí nic vědět o křesťanské víře, striktně 

odmítají existenci pekla. Co o tom opravdu učí Bible? 

 

Ve třetí kapitole jsme četli texty hovořící o tom, že jednoho dne budou zlí lidé vzkříšeni, aby 

byli potrestáni za své činy. Boží slovo naprosto srozumitelně hovoří o budoucím soudu a o 

potrestání „nespravedlivých“. Uveďme několik dalších citací: 

 

Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit..., co je v lidech skryto. (Ř 2,16) 

 

... nestranně soudí každého podle jeho činů... (1. Petrova 1,17) 

 

... ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. (2. Petrova 2,9) 

 

Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, doku nebudou zničena ohněm; Bůh je 

ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. (2. Pt 3,7) 
 

Potrestání těch, kteří setrvali ve svých hříších, bude něco strašlivého. 

 

Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou 

obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. (Žd 

10,26.27) 

 

... bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh rozlévá neředěné do číše svého hněvu... (Zj 

14,10) 

 

 

Bůh bude trestat spravedlivě - každému dá to, co si zasloužil. 

 

Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá 

krev smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti... (Žd 10,29.31) 

 

.... Ty postihne tím přísnější soud. (Marek 12,40) 

 

Ten služebník, který zná vůli svého pána, a pece není hotov podle jeho vůle jednat, bude 

velmi bit. (Luk 12,47) 
 

Boží trestající soud postihne ty lidi, kteří nechtěli nic vědět o Kristově činu spasení a 

setrvávali ve své neochotě činit pokání. 

 

Pro lidi existují dvě možné cesty. Ježíš jasně ukazuje, kde která končí: 

 

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je 

těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji 

nalézá. (Matouš 7, 13-14) 

 

Úzká cesta = život; široká cesta = záhuba; tak bude znít Boží rozsudek. Řecké slovo 

„apóleia“, někdy překládané jako prokletí (např. Luther), znamená zkázu, zničení nebo ruinu, 

tedy pravý opak života. Apóleia může znamenat i „ztratit se“ (porovnej s Jan 17,12). 



Apoštol Pavel vysvětluje: 

 

Bůh ... s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě ... 

(Řím 9,22) 
 

Apóleia zde znamená zničení. V listu k Filipským 1?28 se jako protiklad „záchrany“ uvádí 

„záhuba“; u Filipských 3,19.20 je „záhuba“ postavena jako protiklad „nebeského občanství“. 

Člověk ztělesňující vzpouru proti Bohu a jeho zákonu je syn záhuby (2 Tesalonickým 2,3). 

Pozornost si zaslouží další citát: 

 

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých 

tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. (1 Tim 6,9) 
 

Apóleia je uvedena také v 2. Petrově 2,1.3; 3,7.16. I zde znamená jednoznačně zničení, 

záhubu, zánik. Stejně se apóleia vyskytuje i ve Zjevení 17,8.11. Se stejnou myšlenkou souvisí 

i jiný řecký pojem: „olethros aiónios“. Ve 2. listu Tesalonickým jsou tato slova přeložena jako 

„věčná záhuba“. Zmíněná biblická místa přesně souhlasí s Ježíšovými výroky, podle nichž 

budou mít život pouze ti, „kdo v něho věří“ (Jan 3,15.16.36). I zde musíte mít opět na zřeteli 

skutečnost, že život nemáme sami v sobě, ale jedině v Ježíši Kristu a skrze něho. Bez Krista 

neexistuje život. Kdo není smířen s Bohem pro Kristovu oběť, nemá naději na věčný život, 

jeho výhled cílí k soudu (Jan 5,29). 

 

Slovo, které mluví o místě budoucího trestu pro svévolné, a které bývá obvykle překládáno 

jako peklo, zní v řečtině „gehenna“. V Novém zákoně se vyskytuje 12krát, a sice u Matouše 

5,22.29.30; 10,28; 18,9; 23,15.33; Marka 9,43.45.47; Lukáše 12,5 a Jakuba 3,6. Gehenna je 

slovo, které hovoří o budoucím soudu ohněm. Výraz „gehenna“ má velmi zajímavou historii, 

která sahá daleko zpět do Starého zákona. V dávných dobách patřilo malé údolí na jižním 

okraji města Jeruzaléma synům Hinnom. Bezbožný král Achas zavedl v tomto údolí ohavnou 

modloslužbu. O Achasovi je psáno: 

 

Nečinil, co je správné v Hospodinových očích... Dokonce zhotovil lité sochy baalům. Pálil 

kadidlo v Údolí syna Hinómova a spaloval své syny ohněm podle ohavností pronárodů... (2. 

Paralipomenom 28,1-3) 
 

Naprosto zle činil i král Manasses (2 Par 33,6). Proti pohanským ohavnostem znovu bojoval 

král Joziáš, který se držel Hospodina. Modloslužebné oltáře postavené kolem Jeruzaléma 

proměnil v hromady trosek (2 Královská 23,5.10). V Údolí Hinnom se poté po několik staletí 

pálily jeruzalémské odpadky. Ohni se zde předávaly i mrtvoly zločinců. Ve dne v noci tu 

stoupal k obloze dým, viditelný z Jeruzaléma. A toto údolí „Gehinnom“ (údolí Hinnom) dalo 

posléze jméno „Gehenna“ místu, kde obdrží bezbožní v ohni svůj trest (viz Novotný, 

„Biblický slovník“, str 187, heslo Gehinnom). 

 

Údolí Hinnom ležící za městem Jeruzalémem bylo zvoleno jako symbol budoucího místa 

trestu. To nás vede k poznání, že tím zde bible rozumí oheň, který zažehne na této zemi po 

tisíci letech Bůh, aby potrestal bezbožné vzkříšené k soudu. 

 

Zlí, tzn. ve slovech Zjevení „ostatní mrtví“, budou vzkříšeni tisíc let po Kristově návratu, aby 

přijali svůj trest: 

 

Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. (Zj 20,5) 



... ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. (Žd 10,27) 

 

Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. (Zj 

20,14) 

 

Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři 

najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. (Zj 21,8) 
 

Následující verš nám ještě jednou s naprostou zřetelností ukazuje, že bezbožní budou nakonec 

stráveni ohněm. 

 

... ale sestoupil oheň s nebe a pohltit je. (Zj 20,9) 
 

Výrazem gehenna - pojem, který je obvykle překládán jako peklo, pekelný oheň, zatracení, 

věčné zatracení - rozumí bible tento soud ohněm. V mnohých náboženstvích existují 

nejrozmanitější představy o pekle; s Božím slovem však mají velmi málo společného, 

podobně jako nauky, které tvrdí, že tento soud ohněm vůbec neexistuje. 

 

Tato druhá smrt, ze které už nebude vzkříšení, napostihne spasené lidi. 

 

Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. (Zj 2,11) 

 

Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci 

... (Zj 20,6) 
 

V této souvislosti se chceme ještě krátce dotknout otázky, jak dlouho bude tento soud ohněm 

trvat. Zda tento „oheň“ bude - jak se mnozí domnívají - hořet stále, navěky. K objasnění této 

věci je potřebné prozkoumat, jak bible používá hebrejské a řecké pojmy pro „věčný“, 

„věčnost“, „neuhasitelný“ atd. Hebrejský text Starého zákona užívá pro „věčný“ slovo „olam“ 

a řecký Nový zákon výraz „aión“, jako přídavné jméno “aiónios“. V celé bibli se tato slova 

celkem vyskytují 541krát. Podle různých novozákonních slovníků má aión celou řadu 

významů. Aión a aiónios znamenají jako podstatné a přídavné jméno tyto časové údaje: 

dlouhá doba, dávná předešla doba, odedávna, nikdy, už nikdy, ukončení (např. času světa, 

žní), po celý život, generace, podle způsobu tohoto světa, budoucí časy, stále, trvale. Uveďme 

několik příkladů, které ozřejmí biblické užití tohoto slova: 

 

Prohlásí-li otrok výslovně: Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít 

jako propuštěnec, přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo 

k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. (2 Moj 21,5.6) 
 

Zde „věčně“ nebo „provždy“ znamená zcela prostě „dokud žije“. 

 

Podle 2. Mojžíšovy 29,9 měli Áron a jeho synové vykonávat kněžství podle „věčného“ 

pořádku. Ale kněžská služba byla Kristem zrušena. 

 

Informaci o slovu „věčný“, „věčně“ dává i 5. Mojžíšova 23,3: 

 

Ammonitský tolikéž ani Moábský nevejde do shromáždění Hospodinova, ani desáté 

pokolení jejich nevejde do shromáždění Hospodinova až na věky. (5 Moj 23,3) 
 



Desáté pokolení dokonce nesmí „věčně“ přicházet do shromáždění. Nová Lutherova bible 

udává smysl výstižně: „ ...ani jeho potomstvo až do desátého pokolení...“ 

 

Samuelova matka se rozhodla, že svého syna zasvětí Boží službě. Svůj úmysl vyjádřila slovy: 

 

Až bude chlapec odstaven, přivedu ho, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. 

(1 Sam 1,22) 
 

Ve 28. verši se zcela jasně uvádí, co je míněno výrazem „navždy“: „Vyprosila jsem si ho 

přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ“. 

 

Když Jonáše pohltila velká ryba, modlil se v těle tohoto živoicha: 

 

Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. (Jonáš 2,7) 
 

Již ve druhé části sedmého verše vyjadřuje Jonáš očekávání, že „navěky“ neznamená 

„navždy“: Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! 

 

Autoři biblicko-teologického slovníku Osterloh a Engelland vysvětlují: 

 

Slovo „aión“ užívané v původním řeckém textu Nového zákona většinou pro věčnost 

znamená v předkřesťanské řečtině všechno jiné než prázdnou věčnost. Pro neomezenost má 

řečtina jiné pojmy..., které jsou v Novém zákoně užívány jen okrajově nebo vůbec ne. Co je 

věčné, nemusí trvat nekonečně - tak dlouho nebude trvat ani tento svět. (Vandenhock, 

Göttingen, 1959, str. 131.132) 
 

„Na věky věků“ (Zjevení 14,11; 20,10) znamená dlouhou dobu. Bible praví, že přijde chvíle, 

kdy Kristus rozdrtí hlavu ďáblu (1 Mojžíšova 3,15). Svůdce i všechny svedené čeká stejný 

osud: budou provždy zničeni, zahubeni, zhasnou. Jednou to bude tak, jako by nikdy 

neexistovali. 

 

Ve Zjevení 20,14 se „ohnivé jezero“ označuje jako „druhá smrt“. Tím je potvrzen verš 9, 

podle něhož oheň s nebe pohltí bezbožné. 

 

V této souvislosti nyní uvažujeme i o evangeliu Marka 9. Verše 44,46.48 jsou z Izaiáše 66,24 

a říkají, že „jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne“, tzn. dokud zde ještě bude potrava pro 

červa i oheň. S údolím Hinnom to bylo také tak: Když bylo město Jeruzalém zničeno, 

nevynášel se už do údolí Hinnom žádný odpad, „aiónský“ neboli „věčný“ oheň uhasl. Tak je 

třeba rozumět textům o gehenně.  

 

Jiným příkladem pro trest „věčným“ ohněm jsou města Sodoma a Gomora (Juda 7). A přece 

je psáno v 2. Petrově 2,6 že Bůh tato města obrátil „v popel“. Tedy již nehoří. 

 

Po Jozíášově smrti propadli Judští opět modloslužbě. Prorok Jeremiáš varoval národ před 

přicházejícími Božími soudy a před ohněm, který pozře jeruzalémské paláce a neuhasne 

(Jeremiáš 17,27). Nikdo nevěří, že tento neuhasitelný oheň, který město spálil, hoří ještě dnes.  

 

Podle Matouše 5,29 a 30 bude do gehenny uvrženo „celé tělo“, tedy celý nejakící hříšník,, a 

ne jeho nesmrtelná duše. 

 



Podle Matouše 10,28 v gehenně zahynou tělo i duše. 

 

Z Ježíšových slov a z výpovědí biblických proroků jasně vyplývá, že bezbožní nebudou trpět 

věčně, ale že zemřou. Jako se vytrhá a spálí plevel, tak tomu bude i s lidmi neochotnými 

k pokání (Matouš 13,40-42.49.50). 

 

Jasné je to i ve slovech Jana Křtitele: „Plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ (Mt 

3,12). Nikdo nemůže odolat moci tohoto ohně; uhasne, teprve až bude veškerá práce 

skončena. V tomto ohni obdrží každý svůj spravedlivý trest. Pak zlí lidé shoří; podlehnou 

druhé, definitivní smrti, z níž už nebude žádného procitnutí. 

 

Poslední kapitola Starého zákona oznamuje, že bezbožní budou nakonec naprosto zničeni a 

provždy vyhubeni: 

 

Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají 

svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; 

nezůstane po nich kořen ani větev.... „Rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod 

chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů. (Malachiáš 

3,18-21 
 

Přijde chvíle, kdy už nebude existovat žádné utrpení, žádný pláč, žádná bolest. Všechny stopy 

hříchu budou zničeny a vymazány. Vesmír bude očištěn od ďáblovy vzpoury. 

 

Hle, já tvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na 

mysl. (Iz 65,17) 
 

Nepřipomínal by nám „věčné“ hořící oheň neustále bývalý svět?  

 

Co zničil první Adam, bude obnoveno druhým Adamem, Ježíše, Kristem. Co bylo hříchem 

ztraceno, vrátí Bůh opět těm, kdo přijali Ježíše jako svého Pána. 

 

Prvé dvě kapitoly bible líčí nádherné Boží stvoření, než do něj vstoupil hřích. Poslední dvě 

kapitoly popisují, jaké to bude, až budou odstraněny všechny stopy hříchu a až bude všechno 

obnoveno tak, jak to původně Bůh zamýšlel. 

 

... A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo. 

Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle , všecko tvořím nové. (Zj 21,1.4.5) 
 

Dnes ještě pro všechny lidi platí povzbudivé pozvání veliké Boží lásky: 

 

A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí; 

kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zj 22,17) 



7. Grafické znázornění 

 

Grafické znázornění první části této práce 
 

A Je mnoho jednoznačných a jasně srozumitelných biblických textů na téma smrt a 

vzkříšení, nebe a peklo. 

 

 
 

 

 

B Mnohým textům lze porozumět po správném přeložení slov šeól, hádes, ruach, psyché, 

aión atd. 

 

 

           
 

 

Důležitá zásada zní: těžko srozumitelná biblická místa je třeba vidět ve světle jednoznačných 

a dobře srozumitelných textů. Je nesprávné vykládat obtížné verše tak, že se dostanou do 

rozporu s texty jasnými a dobře srozumitelnými. 

 

Grafické znázornění druhé části této práce 
 

C Existuje několik obtížně srozumitelných biblických míst, která pro správné pochopení 

vyžaduje důkladné studium. 

 

 



 
 

 

 

D Neexistují žádné biblické texty, které by tvrdily opak grafického znázornění A. Kdyby 

takové texty existovaly, odporovala by bible sama sobě! 

 

 
 

 

 

Někteří křesťané vykládají texty C nesprávně, a to tak, jako by zdánlivě spadaly pod D. 

Usilují společně s pohanskými kulty mrtvých, se spiritizmem a s „prožitky smrti“ 

nezemřelých lidí o to, aby vyvrátili jasné výroky bible. 



II. ČÁST - ARGUMENTY PROTI BIBLICKÉMU UČENÍ O SMRTI A 
TOMU, CO PO NÍ NÁSLEDUJE 

 

1. Kulty mrtvých - spiritizmus - prožitky smrti 

 

 

Mnohým lidem je za těžko přijmout, co Bůh oznámil ve Starém a Novém zákoně o smrti a 

vzkříšení. Proti jasně srozumitelným biblickým výpovědím pak stavějí nejrůznější argumenty, 

které dokáží připravit o jistotu i upřímné křesťany. 

 

Pro mnohé jsou přečetné pohanské kulty mrtvých mocným důkazem pro okamžité 

pokračování života po smrti, ačkoliv se u pohanských národů stěží najdou dva, jež by měly 

stejné názory, pokud jde o představy o budoucím životě. 

 

Tak se dočítáme o pohanských rituálech vyvolávání duchů; o západoafrických náčelnících, 

jejichž ženy a otroci jsou popraveni při smrti náčelníka, který je potřebuje ve světě mrtvých; o 

indiánských zvyklostech, pokud jde o mrtvé; o Egypťanech, kteří jako první učili o 

nesmrtelnosti duše; o nauce o převtělování duší; o Babyloňanech, kteří pohřbívali své mrtvé 

spolu s potravinami; o perských praktikách se zemřelými; o Řecích, kteří zanechali 

v duchovním světě stopy jako žádný jiný národ; o Sokratovi, který s vírou v nesmrtelnost 

s radostí vypil pohár jedu, a tak podstoupil sebevraždu; o kultech mrtvých u původních 

obyvatel centrální Afriky; o kultu japonských buddhistů atd... 

 

Mnozí se domnívají, že v těchto mnohdy i strašlivých pohanských zvyklostech vidí důkazy 

pro to, že člověk má nesmrtelnou duši. 

 

Jiné lidi posiluje ve víře v okamžité pokračování života po smrti zjevování mrtvých ve 

spiritizmu nebo „prožitky smrti“ nezemřelých lidí. Avšak pro všechna tato učení platí Boží 

varování: 

 

Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností 

oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou 

dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač 

ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. 

Každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, 

před tebou vyhání ony pronárody. (5. Moj 18, 9-21) 



2. Falešná učení ve světle bible 

 

Četná biblická místa se používají jako zdůvodnění tvrzení, že bible učí o okamžitém 

pokračování života po smrti. Ve skutečnosti však jde o texty, které vůbec neodporují mnohým 

biblickým místům, kde se píše, že mrtvý člověk nemá vědomí a život po smrti je možný 

pouze a jedině po vzkříšení. 

 

Jak uvidíme, není skutečně zcela snadné porozumět některým z uvedených míst. Čtenářova 

situace bývá ještě ztížena tím, že překladatelé mnohých biblí opatřili texty nevhodnými 

nadpisy a komentáři. Komentáře mohou velmi pomáhat, ale jen tehdy, nejsou-li v rozporu 

s tím, co chtěli vyjádřit pisatelé bible. 

 

Nyní se pokusíme vysvětlit co nejstručněji nejčastěji zneužívaná biblická místa. 

 

Začneme známým místem ze Starého zákona: 

 

1. Samuelova 28: Saul u věštkyně z Endor 

 

Přes výslovný Boží zákaz (5. Mojžíšova 18, 9-13) navštívil Saul v Endor vyvolavačku duchů 

zemřelých. Jednal tak proto, že Bůh už mu po jeho „odpadnutí“ neodpovídal - ani jemu 

osobně, ani skrze proroky.  

 

Tato věštkyně si obstarávala živobytí tak, že údajně vyvolávala „mrtvé“ a doptávala se jich. 

Takové pokusy Bůh výslovně zakázal, protože se přitom nezjevují a neodpovídají mrtví, 

nýbrž provozují svou neblahou činnost satanští andělé. Ti se zjevují v podobě zemřelých lidí a 

takto mocně ovlivňují ty, kdo věří, že se tu skutečně jedná o zemřelé. 

 

Saulův zážitek u vyvolavačky mrtvých v Endor nás vede k několika otázkám. Biblická zpráva 

uvádí: „Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny ani skrze urim ani skrze proroky.“ (1 Sam 

28,6). Jestliže mu tedy Bůh již neodpovídal, kdo tedy Saulovi odpovídal skrze věštkyni? 

Jestliže už neodpovídal žádný prorok, mohl to být zemřelý prorok Samuel? Mohla mít 

věštkyně moc přinutit zemřelého Božího muže k odpovědi, kterou nebyl ochoten dát Bůh? A 

jestliže by se skutečně vrátil Samuel mezi živé, nechal by se donutit ke službě pro zakázanou 

vyvolavačku duchů zemřelých - právě ten Samuel, který nahlížel na každou formu 

neposlušnosti jako na určitý druh Bohu nepřátelského čarodějnictví? (1 Sam 15,23) 

 

A jestliže odpověď, kterou Saul dostal, nepocházela ani od Boha ani od proroka, pak 

pocházela buď od samotné věštkyně nebo od zlých satanských mocností. 

 

Na základě biblické zprávy můžeme poznat, že v tomto případě sloužila tato žena jen jako 

médium, ale mluvčím byl zlý duch nebo dokonce osobně sám ďábel. I dnes jako tehdy 

uplatňuje satan veškerou svou lstivost, aby svedl lidi. Když se zjeví tak jako v Endor, má i 

dnes u lidí velký úspěch. „Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke 

králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“ (Zj 

16,14) „Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a 

zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a 

nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ (2 Tes 2,9-10) „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste 

mohli odolat ďábelským svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti 

mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ 

 



Po celém světě jsou i dnes vedeny miliony rozhovorů, podobné těm, k nimž došlo u 

vyvolavačky duchů zemřelých v Endor. Všechny mají jedno společné_ mluvčí z „onoho 

světa“ jsou vždy titíž - satan a jeho andělé. 

 

1. Korintským 15,29: Křest za mrtvé? 

 

Při jedné rozpravě na téma nesmrtelnost duše hájili dva muži tvrdošíjně své teorie. Nakonec 

poznali, že jejich učení je v rozporu s mnoha výroky Písma. Udělali přesně totéž, co dělají 

mnozí, kteří zastávají nebiblické nauky. Místo aby dovolili bibli, aby zkorigovala jejich 

názory, zůstali raději u svých vlastních postojů. Námitka jednoho z těch mužů zněla: „V bibli 

je stejně tolik rozporů, že se na ni ani nedá spoléhat.“ 

 

Na prosbu, aby jmenoval některý z těch rozporů, odpověděl spontánně textem z listu ke 

Korintským: „Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví 

vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít?“ 

 

Při první zběžné četbě tohoto textu můžeme získat dojem, že v Korintu křtili žijící lidi místo 

těch, kteří již zemřeli. Kdyby však apoštolové konali takovéto zástupné křty, bylo by to 

ovšem v naprostém rozporu s tím, co sami zvěstovali.  

 

Je dodnes nejasné, zda v době vzniku 1. listu ke Korintským vůbec taková praxe existovala. 

Později, asi v polovině druhého století, se církevní otec Tertullian zmiňuje o takovém konání 

u markionitů. Stejně nejasné je i to, zda se tito lidé přitom odvolávali na 1. list Kor 15,29. 

Spíše se lze domnívat, že k této praxi, která je v rozporu s biblí, je přivedlo pohanské myšlení. 

 

Podle výroků bible je jasné, že rozhodnutí pro dobro nebo pro zlo se musí uskutečnit v tomto 

pozemském životě. Ani v životě a už vůbec ne po smrti nemůže jeden člověk přenést na 

druhého spravedlnost, ba ani ne svou víru (Žalm 49,8-9, Ezechiel 14,14.16). 

 

Co si tedy počneme s textem 1 Kor 15,29? Nejprve si toto místo prohlédněme v jeho 

souvislosti. Ve verších 12-19 a 19-32 líčí apoštol Pavel, co by se stalo, kdyby neexistovalo 

vzkříšení. 

 

Kdyby neexistovalo vzkříšení,  

- pak by nebyl vzkříšen ani Kristus  verš 13 

- kázání apoštolů by bylo marné  verš 14 

- marná by byla víra Korintských  v. 14 

- apoštolé by byli falešnými svědky  v. 15 

- ani Kristus by nevstal z mrtvých  v. 16 

- víra Korintských by byla k ničemu  v. 17 

- Korintští by ještě byli ve svých hříších v. 17 

- lidé, kteří zesnuli v Kristu, by byli ztraceni v. 18 

- křesťané by byli nejubožejšími lidmi v. 19 

- křest by byl jen pro mrtvé   v. 29 

- proč potom být v nebezpečí života? v. 30 

- proč tedy bojovat s „šelmami“?  v. 32 

 

Závěrečný důsledek je jednoznačný: „Jestliže mrtví nevstanou, pak jezme a pijme, neboť zítra 

zemřeme.“ (verš 32) 

 



Apoštol Pavel si položil oprávněnou otázku, co tedy dělají lidé, kteří se nechávají pokřtít, 

jestliže neexistuje vzkříšení. Bez naděje na vzkříšení by byl křest skutečně jen pro mrtvé. Dát 

se pokřtít a být přitom i nadále stále mrtvý - jaký by to mělo smysl? 

 

Mnozí teologové však vidí jiné řešení tohoto obtížného textu, než bylo právě vysvětleno. 

Domnívají se, že Pavel mohl v pojmu „křest“ vyjádřit „křest utrpením“ apoštola a 

zvěstovatelů. Podle Matouše 20,22 a Lukáše 12,50 je skutečně možné i takto to chápat. 

Někteří apoštolové se při zvěstování evangelia lidem ve svém okolí, které Ježíš označil jako 

duchovně „mrtvé“ (Mat 8,22) skutečně vystavovali nejrozličnějším utrpením, tzn. „křtu 

utrpením“. 

 

Překlad tohoto textu srozumitelný dnešnímu člověku by mohl znít takto: „Jestliže neexistuje 

vzkříšení mrtvých, co potom dělají zvěstovatelé evangelia, kteří pro lidi svého okolí, kteří 

jsou tedy stejně určeni ke smrti, nasazují své životy a odvážně podstupují i smrt?“ 

 

Ekumenický překlad tohoto textu lze snadno číst v právě uvedeném smyslu. Všimněte si 

prosím, současně mých vysvětlivek, které kladu do závorek. „Jaký by jinak mělo smysl to, že 

se někteří (zvěstovatelé evangelia) dávají křtít (křtem utrpení a pronásledování) za (lidi 

duchovně) mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně (za lidi duchovně mrtvé) 

dávají (zvěstovatelé) křtít (křtem utrpení)? A proč i my se v každou hodinu vydáváme 

v nebezpečí?  

 

Přiznat se ke křesťanství tehdy v době prvotní církve bylo projevem odvahy k mučednictví. 

Kdo by to riskoval, kdyby neexistovalo vzkříšení z mrtvých? To by byl každý čin zvěstování 

evangelia jen zbytečným plýtváním sil. 

 

1. Petrova 3,18-20: Ježíš káže „duchům ve vězení“ 

 

Především musíme vycházet z toho, že Kristus po celou dobu dějin tohoto světa usiloval o 

spasení lidí. V Duchu tedy působil pro záchranu lidí „polapených“ v hříchu už v době 

Noemově, avšak jen osm lidí se nechalo zachránit. 

 

O působení Kristova Ducha skrze proroky starozákonní doby hovoří zcela jasně Petr již v 1. 

Petrově 1,10.11 (viz také Židům 4,2). Ježíš = Stvořitel (Kol 1,16) vedl tedy svůj lid v době 

Noemově, v době Mojžíšově (1 Kor 10,4) i během celých starozákonních dějin. 

 

„Duchové ve vězení“ v době Noemově tedy byli právě tak lidé jako osm zachráněných osob 

(duchů). Vůbec zde není řeč o nějakých nehmotných bytostech. Vždyť i dnes mluvíme o 

„velkém duchu“, „nepokojném duchu“ nebo o „divokém duchu“ a tím prostě označujeme 

různorodé lidi a nikoli snad „duše“, které opustily tělo. Předpotopním lidem bylo kázáno, ale 

jejich duch se nechtěl nechat vést Božím Duchem k dobru. Byli to duchovně spoutaní lidé, 

proto jsou nazýváni „duchy ve vězení“. Jedná se tu o žalář hříchu a nevěry. Jako Kristus, když 

žil na zemi, zvěstoval „zajatým“, že jsou „osvobozeni“, tak usiloval i skrze Noemovo kázání 

osvobodit předpotopní lidi z vězení hříchu (Srovnej Izajáš 61,1-2 a Luk 4,18-19). 

 

Verše 1. Petrova 3,18-20 nevypovídají nic o stavu zemřelých lidí mezi smrtí a vzkříšením; 

nelze z nich ani odvodit naději, že by mohli po smrti ještě najít příležitost k obrácení. 

 



Lidé, kteří žili v Noemově době, jsou dosud stále ještě mrtvi. Ještě nepřišla hodina, v níž 

budou spolu se všemi bezbožnými vzkříšeni k soudu. Ale přijde a oni budou souzeni na 

základě rozhodnutí, které učinili po Noemově kázání. 

 

Noe zkrátka nekázal sám ze sebe, ale mluvil z vnuknutí Ducha. Byl to tentýž Duch, skrze 

něhož později vzkřísil Bůh Otec ze smrti Krista. Tento Duch je nazýván Duch Boží, ale i 

Duch Kristův a Duch Svatý. 

 

V 1. knize Mojžíšově 6 a 7 stejně jako v 1. Petrově 3,18-20 je smutně konstatováno, že v době 

potopy uposlechlo hlas Ducha svatého jen osm lidí. 

 

Jan 11,25.26: „..... i kdyby zemřel, bude žít“ 

 

Ježíš neřekl: kdo ve mne věří, bude dál žít, i kdyby zemřel, ale „Kdo ve mne věří, bude žít, i 

kdyby zemřel.“ (Jan 11,25) 

 

Řekněme to jinými slovy: Kdo ve mne věří, i kdyby zemřel, bude vzkříšen a potom bude žít.  

 

Pak Ježíš pokračoval a řekl: „A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 11,26) 

V základním textu je zde psáno: „ten nezemře pro ‚aión‘“. „Aión“ je mnohoznačný řecký 

pojem. Platí pro „dlouhou dobu“ nebo pro „věčnost“, a sice s pohledem jak na minulost, tak i 

na budoucnost. Může však vystihovat i současný světový čas nebo i světový prostor. 

 

Na tomto místě musíme Ježíšovu výroku ve verši 26 v souvislosti s veršem 25 rozumět jako 

časové veličině. Kdo věří v Krista, bude mít účast na vzkříšení, i kdyby zde na zemi musel 

zemřít. Ale jakmile obdrží věčný život, již nikdy nebude muset zemřít. Tento věčný život stojí 

v příkrém protikladu k životu, který při svém vzkříšení obdrží bezbožní. I oni vstanou 

z mrtvých, ale pak zemřou podruhé (viz Zj 2,11;20,6). Tato myšlenka je základem i dalšího 

Ježíšova výroku:“Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky.“ (Jan 

8,51) 

 

Kdo věří tomu, co vyjádřila Marta, ví, že smrt neznamená konec, ale že v budoucnu dojde ke 

vzkříšení: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ (Jan 11,24) 

 

Filipským 1,20-25: „Toužím odejít ...“ 

 

V listu k Filipským hovoří apoštol Pavel opakovaně o Ježíšově příchodu, při němž dojde ke 

vzkříšení a k proměně věřících (Filipským 1,6.10;3,10.11.14.20.21).  

 

Pro zvěstování evangelia byl apoštol ve vězení a čekal na své odsouzení. Kdo by se divil, že 

se Pavel ptal sám sebe, je-li pro něj i pro evangelium lepší život nebo smrt? Kdo ví, jak tehdy 

vypadalo římské vězení a jaké těžkosti musel apoštol snášet, ten pochopí, že zestárlý apoštol 

by již raději zemřel. Přesto Pavel nevkládal svou naději do smrti, ale do vzkříšení ze smrti. 

Víme, že Pavel očekával toto vzkříšení při Ježíšově návratu (1. Tesalonickým 4,13-18). Čas 

mezí smrtí a vzkříšením je stejně dlouhý pro člověka, který zemřel před 14 dny, jako pro toho, 

kdo je mrtev už tisíc let; vždyť mrtvý nic neví. Vzkříšení je příští zážitek po smrti. Martin 

Luther to vyjádřil takto: „Jakmile se nám zavřou oči a pochovají nás do hrobu, budeme opět 

probuzeni. I tisíc let pro nás bude stejné, jako bychom spali v hrobě teprve půl hodiny. Když 

v noci spíme, neslyšíme hodiny, nevíme, kolik je hodin a nemáme žádný pojem o délce času, 



po který jsme spali. A vede-li se nám takto při spánku, o to více se nám takto povede ve smrti; 

tisíc let uběhne jako při jediné prospané noci.“  

 

Co by si apoštol Pavel zvolil, kdyby měl možnost volby? Život, nebo smrt? (verš 22) Sám si 

uvědomuje, jak je takové rozhodnutí těžké. Vysvětluje příjemcům svých listů: „Táhne mne to 

na obě strany.“ Neví, pro co by se rozhodl, kdyby rozhodnutí záleželo na něm. Pak 

prohlašuje, co by měl nejraději: „Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší.“ 

Ale apoštol nemyslí jenom na sebe, nýbrž především na dobro církve. Je si vědom, že ještě 

potřebuje jeho pomoc. A tak v tomto rozhovoru se sebou samým odsouvá své vlastní zájmy 

do pozadí. Dochází k přesvědčení, že lepší je žít, nežli už umřít. Bude-li ale muset umřít, ví, 

že při Ježíšově návratu povstane s novým tělem, aby přijal spolu s mnoha dalšími křesťany 

„korunu spravedlnosti“ (2. Timoteova 4,7.8). Při všech těchto úvahách si apoštol Pavel stále 

uvědomuje, že on sám o tom nemůže rozhodovat, ale že život i smrt leží v Božích rukou.  

 

Lukáš 20, 27-40: Hospodin není Bůh mrtvých 

 

Vzkříšení z mrtvých je pro Boha právě tak málo problémem jako probuzení normálně spícího 

člověka. V této souvislosti si povšimněme Ježíšovy odpovědi saduceům, kteří doufali, že ho 

přivedou do úzkých otázkou o vzkříšení. Podle evangelia Matouše 22,23-33, Marka 12,18-27 

a Lukáše 20,27-40 tvrdili saduceové, „že žádné vzkříšení neexistuje“. Než Ježíš blíže 

odpověděl na jejich otázku, řekl saduceům, v čem tkvěl jejich problém: „Jste na omylu, 

protože neznáte ani Písmo ani Boží moc.“ (Mat 22,29). Šlo v první řadě o to, že jim chyběla 

víra v Boží moc vzkřísit mrtvé. Jejich mylnou představu opravil Ježíš slovy: „Při vzkříšení se 

lidé nebudou ani ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi.“ (Mat 22,30). Po vzkříšení 

přece „už nemohou zemřít, neboť jsou....syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.“ (Luk 

20,36). Jedná se zde o vzkříšení těch, kdo dosáhnou nesmrtelnosti a budou žít věčně.  

 

Ani v této souvislosti se Ježíš nezmínil o žádném vědomém stavu mezi smrtí a vzkříšením; 

podle něj je pouze smrt a pak vzkříšení. Po své první odpovědi na otázku saduceů se jim Ježíš 

snažil ukázat, že ve vzkříšení věřil Mojžíš, kterého tak vysoce ctili. Toto vysvětlení uvádí 

Lukáš slovy: „ A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři.“ (Luk 

20,37). Všechno, co dále následuje, se podle Ježíšových slov vztahuje ke vzkříšení, nikoli 

k nějakému dalšímu životu po smrti. Podle Ježíšova výslovného prohlášení dosvědčuje 

vzkříšení jeho výrok: Já jsem „Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ a „On přece 

není Bohem mrtvých, nýbrž živých...“ (Luk 20,38). Na tom nic nemění ani Lukášův dovětek 

„neboť před ním jsou všichni živi“. Tato věta chce zdůraznit, co řekl Ježíš saduceům o „moci 

Boží“. (Mat 22,29) 

 

Kdyby Abraham, Izák a Jákob skutečně žili v době Ježíšově, pak by za to vděčili zásahu 

božské moci, tedy vzkříšení. A až budou opět žít, pak tedy díky vzkříšení při Ježíšově 

příchodu. „Neboť před ním jsou všichni živi“ není výrok o mrtvých, ale o Bohu. Bůh může 

mluvit o věcech, o nichž do budoucna věděl a které určil, jako by se již staly. Bůh může 

způsobit existenci věcí, které ještě nejsou, a může mluvit o neexistujících věcech, jako by už 

byly. 

 

Ve své smuteční promluvě při pohřbu kurfiřta Jana Saského řekl Luther: „Křesťané by neměli 

být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale 

spánkem - hlubokým a bezesným.“ I následující výrok pochází od Luthera: „Pro nás se to 

nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek - tak tichý, že tišší už být 

nemůže.“ (citováno podle preláta Dr. Th. Trauba).  



2. Korintským 5,1-10: Svlečeni - oblečeni 

 

Apoštol Pavel, který pracoval jako výrobce stanů, srovnává své tělo s domem nebo se stanem, 

který může být zbourán. Je si však vědom, že toto zbourání není konec, ale že mu při 

vzkříšení dá Bůh dům, který se již nikdy nerozpadne.  

 

V této souvislosti přechází apoštol Pavel k jednomu ze svých oblíbených témat. Pavel žije 

v očekávání blízkého příchodu Ježíše. Touží po Ježíšově návratu a doufá, že k němu brzy 

dojde. Ví, že při jeho příchodu nebudou muset žijící věřící umřít, ale že prožijí proměnu. 

Kdyby se Ježíš vrátil za života apoštola Pavla, znamenalo by to, že „stan“ nebyl stržen (Pavel 

by nemusel zemřít), ale Pavel by  mohl být při Ježíšově příchodu „převlečen“, „oblečen“ 

/proměněn/ (1 Tesalonickým 4,18-18; 1. Kor 15,52). 

 

Pro apoštola Pavla byla nádherná myšlenka, že jednou už nebude muset žít ve „staré 

pozemské schránce“. Uvážíme-li, kolik tento apoštol pro víru vytrpěl strádání, nedostatku, 

pronásledování, nepříjemností a nepohodlí, pochopíme ještě lépe, jak velice toužil po Ježíšově 

návratu. Tolik těžkostí a soužení, jako prodělal Pavel, nevyhnutelně zanechá na člověku 

stopy. Pro apoštola měly tyto potíže dva zcela rozdílné důsledky: vnější člověk ztrácel sílu a 

zdraví, ale ten vnitřní člověk se posiloval. Jeho víra zkušenostmi rostla do neochvějné důvěry 

v Boží moc a lásku. (2 Kor 4,16) 

 

Lukáš 16,19-31: Boháč a ubohý Lazar 

 

Nad 16. kapitolou Lukášova evangelia si už lámalo hlavu mnoho lidí . protože zapomínali, že 

se zde jedná o podobenství. 

 

Stejně jako v jiných podobenstvích vycházel Kristus při vylíčení života boháče a chudého 

Lazara ze životních představ svých posluchačů. S lidovými názory té doby nás seznamuje 

dějepisec Josephus Flavius, který žil v prvním století: 

 

„Duše spravedlivých se shromažďují v místě zvaném hádes. Je to blíže neurčené místo na 

tomto světě, jakási podzemní oblast, kam nezavítá světlo tohoto světa... Do tohoto místa 

existuje vstup a u jeho brány stojí archanděl se zástupem andělů. Všichni jsou dolů vedeni 

anděly zodpovídajícími za duše, ale všichni nejdou stejnou cestou. Spravedliví jsou za zpěvu 

andělů doprovázeni vpravo do krajiny jasu, kde žijí spravedliví od počátku světa... Zde hledí 

na věčně usměvavé tváře otců a spravedlivých, zatímco očekávají pokoj a věčný nový život 

v nebi, který přijde po pobytu v této krajině. Toto místo se nazývá lůnem Abrahamovým. 

Avšak nespravedlivé lidi vlečou trestající andělé vlevo. Nejdou dobrovolně, ale jsou dolů 

nahnáni jako zajatci. Andělé, kteří je mají na starosti, je plísní, hrozí jim s děsnými grimasami 

a sráží je stále hlouběji. Ustanovení andělé dotáhnou tyto duše až do blízkosti pekla. Když 

k němu dojdou, slyší ustavičný hluk pekla a cítí jeho horké výpary. Když přijdou na dohled, 

spatří strašný a ohromný oheň, který je očekává ... A navíc vidí i místo otců a spravedlivých, a 

to je také součástí trestu, protože je odděluje tak hluboká a daleká propast, že ji nemůže 

překročit ani spravedlivý, který s nimi má soustrast, ale ani nespravedlivý, i kdyby byl 

sebeodvážnější a chtěl by se o to pokusit.“ (The Works of Josephus, transleted by William 

Whiston; Peabody, Ma.: Hendrickson Publishers, 1987) 

 

Kristus tedy použil tehdy velmi rozšířenou nebiblickou představu, aby ozřejmil svým 

posluchačům něco velmi důležitého: Nikdo nebude hodnocen podle svého bohatství, které je 



stejně jen propůjčeným Božím darem. Kdo je na tomto světě bohatý a bez Boha, bude jednou 

chudý a ubohý. 

 

Když Ježíš dovyprávěl podobenství o nespravedlivém hospodáři v 16. kapitole Lukášova 

evangelia, praví 14. verš: „Toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se 

mu.“ A dále 15. verš: „....Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem 

ohavnost.“ 

 

A nyní Ježíš vypráví podobenství o boháči a chudobném Lazarovi. Kdo čte pozorně, zjistí, že 

jak Lazar, tak i boháč zde mají svou tělesnost. Oba se vzájemně vidí. Jsou zde živly oheň a 

voda a bolesti boháče jsou také tělesné. 

 

Protože se u tohoto popisu jedná o podobenství, není nutné doslovně vysvětlovat každý prvek. 

Kdybychom to přesto dělali, odporovalo by to záměru podobenství. Tento princip se uplatňuje 

více nebo méně v každém podobenství; připomeňme si například starozákonní řeč Jonatovu, 

v níž spolu hovoří stromy (Soudců 9,7-15). 

 

Ubožák zemřel. O jeho pohřbu neslyšíme nic. Když však zemřel boháč, byl „pohřben“. Dnes 

bychom řekli: pohřeb s velkým množstvím lidí, velkolepou květinovou výzdobou a 

dojemnými proslovy na rozloučenou. 

 

Při smrti obou osob v podobenství se naposled ukázala hrozná nespravedlnost našeho světa. 

Ale Ježíš při vyprávění svého podobenství nyní obrací list. Takoví Lazarové, kteří ve svém 

životě vytrpěli mnoho bezpráví, budou při Ježíšově návratu vzkříšeni. Andělé se jich ujmou a 

oni budou přijati do Božího království. Takoví boháči, jako onen muž v podobenství, budou 

také vzkříšeni, ale nikoli aby prožívali štěstí a radost, nýbrž aby byli v ohni potrestáni za svůj 

bezbožný způsob života. 

 

Ježíš se nespokojuje s tím, že říká tímto podobenstvím lakomým a pyšným farizeům, že 

jednou se karta obrátí a světský význam a bohatství pak už nebudou k ničemu. Působivým 

způsobem jim ukazuje, že po smrti už nebude žádná možnost obrácení. Právě v tomto životě 

se rozhoduje, zda budeme mít podíl na vzkříšení k životu, nebo na vzkříšení k soudu. 

 

A pak chce Ježíš poučit farizeje ještě v jednom. Říká jim, že jsou vůči Božímu slovu slepí, že 

jsou tak zatvrzelí, že by jejich tvrdost nezlomil ani sebevětší zázrak. Jejich tvrdých srdcí by se 

nedotklo ani to, kdyby dokonce někdo vstal z mrtvých, aby je varoval před důsledky zlého 

jednání. A právě to se stalo brzy poté, když byl vzkříšen Lazar, bratr Marie a Marty. Tento 

zázrak vyvolal u farizeů pouze touhu zabít Ježíše i Lazara (Jan 11,53; 12,10). A co se změnilo 

na jejich postoji, když vstal z mrtvých Ježíš? Pravdu chtěli zakrýt lží (Matouš 28, 11-15).  

 

Shrňme nyní krátce poučení z tohoto podobenství: 

1. Bůh posuzuje bohaté a chudé jinak než my. 

2. Lakomství a pýcha budou ostře odsouzeny. 

3. U soudu se projeví Boží spravedlnost, která vše vyrovná. 

4. Výhoda bohatství potrvá jen krátce. 

5. Po smrti už neexistuje možnost obrácení. 

6. Je spasení postačí svědectví Písma svatého. 

7. Základní zásada: Záměrem podobenství není hovořit o době mezi smrtí a vzkříšením. 

 



Uděláme dobře, vezmeme-li si ponaučení z tohoto podobenství k srdci. I o našem věčném 

osudu se rozhoduje v přítomném životě, protože už nebude žádná další doba milosti. 

 

Matouš 17,1-8: Na hoře proměnění 

 

Lukášovi vděčíme za zprávu, podle níž vystoupil Ježíš s Petrem a Janem na horu, aby se tu 

modlili. Během modlitby  se Ježíšova tvář proměnila (Luk 9,28-29). Mojžíš a Eliáš, kteří se 

zde ukázali, jsou označeni výslovně jako muži, nikoli jako nějací duchové. Jak je možné, že 

se mohli na hoře proměnění zjevit Mojžíš a Eliáš? S těmito dvěma muži měl Bůh zcela 

zvláštní plán. Mojžíš a Eliáš představují obě hlavní třídy vykoupených: Eliáš, který nezemřel, 

ale byl vzat přímo do nebe (2. Královská 2,11-12), představuje ty Boží děti< které zůstanou 

naživu až do Kristova příchodu a budou proměněny; Mojžíš, který zemřel a později byl 

vzkříšen, představuje pak ty, kdo budou vzkříšeni při Kristově příchodu. Povšimněme si, že o 

mrtvolu Mojžíše se pře archanděl Michael s ďáblem (Juda 9). Bude to opět hlas archanděla, 

který povolá mrtvé z hrobů v den Kristova návratu (1 Tes 4,16).  

 

Mojžíš a Eliáš jsou tedy již spaseni. Tvoří výjimku oproti mnoha věřícím, kteří budou 

vzkříšeni při Kristově příchodu. Tito dva mužové hovořili s Kristem o jeho nastávajících 

utrpeních v Jeruzalémě (Luk 9,30-31). Ježíš i jeho učedníci měli být posilněni a povzbuzeni 

po dobu těžké zkoušky a pokušení, která je očekávala. 

 

2. Korintským 12,1-4: Přenesen do nebe 

 

Především si povšimněme, o čem apoštol hovoří. On sám říká, že chce mluvit o „viděních a 

zjeveních Páně.“ (verš 11) Zjevně je pro něho nesnadné se vyjadřovat, jak tomu u podobných 

vnuknutí skutečně bývá. Pavel sám si netroufá rozhodnout, zda byl při tomto vidění tělesně 

přenesen do třetího nebe, nebo zda byl při vidění prostě tak silně pod vlivem moci Ducha 

svatého, že už nic jiného nevnímal. tak líčí své zážitky například i Ezechiel (Ez 8,1-3; 11,24). 

 

Vidíme, že apoštol nedokáže říci, co se s ním při vidění dělo. Ale nebeské věci musel vidět a 

slyšet tak silně, jako by tam sám osobně byl. 

 

V dopise ke Koloským to vyjadřuje takto:“ I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem 

duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.“ (Kol 2,5, viz. 

rovněž 1 Kor 5,3). Není pro nás těžké pochopit, co měl na mysli Pavel, když napsal: “Přece 

jsem duchem s vámi.“  

 

Apoštol nechce vyjádřit v 2. Korintským 12,1-4 nic jiného, než že se mu dostalo vidění a 

přitom byl povznesen nad všechno pozemské. 

 

Matouš 10,28: Duše, která nemůže být zabita 

 

V 10. kapitole Matoušova evangelia hovoří Ježíš od 16. verše o utrpeních, která přijdou na 

jeho následovníky. Mluví o tom, že jim lidé mohou vzít tento život, avšak jejich moc je 

omezena. Ježíš tak činí poukázáním na rozdíl, který existuje mezi „usmrcením těla“ a 

konečnou záhubou, kterou působí Bůh.  

 

Totéž , co je u Matouše 10,28, uvádí Lukáš takto: „ Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc 

už vám udělat nemohou. Ukáži vám toho, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás 

zabít a ještě vás uvrhnout do pekla.“ (Luk 12,4-5) 



Vidíme, jak Ježíš zde rozlišuje mezi smrtí, která postihuje všechny lidi, a druhou definitivní 

smrtí pro ty, kdo nečinili pokání. Lidé mohou věřícím způsobit jen tu první, nikoli druhou 

smrt. 

 

Podle Matouše 5,29-30 bude do „gehenny“ uvrženo celé tělo, celý nekající hříšník. Podle 

Matouše 10,28 zahynou v „gehenně“ tělo i duše. Ze slov Ježíše i proroků jasně vyplývá, že 

bezbožní nebudou trpět do nekonečna, ale že přijde den, kdy všichni shoří a zahynou. 

(Srovnej s texty Mat 13,40-42,49.50) 

 

Otázka, zda má člověk nesmrtelnou duši, se může objevit jen tehdy, jestliže špatně chápeme 

slovo duše a přikládáme mu smysl, který původně nemělo. Nezapomínejme, že řecké slovo 

„psyché“, které je často překládáno jako duše, znamená kromě jiného i život. 

 

Pronásledovatelé mohou křesťany i zabít, ale nemohou jim vzít jejich vlastní zaslíbený 

budoucí život. To také bylo pevným přesvědčením apoštola Pavla (Římanům 8,38-39). 

 

Zjevení 6,9-11: Duše pod oltářem 

 

Můžeme si představit stav mučedníků jako nebeskou blaženost, když stále křičí „velikým 

hlasem“ a usilují o pomstu? Odpovídá to duchu mučedníků, z nichž se tak mnozí modlili za 

své pronásledovatele? I kdyby měli v době ohrožení života takové pocity, přece je to 

neslučitelné s nebeským štěstím vykoupených mučedníků. Jak vysvětlit toto biblické místo? 

Podle 10. verše volají svědkové víry: „kdy už... za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“ 

Automaticky si tu vzpomeneme na první bratrovraždu, kdy Bůh řekl vrahovi Kainovi: 

„...prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.“ (1. Moj 4,10) Jako zde - básnicky řečeno - 

volá prolitá krev k nebi, tak volá k nebi i krev mučedníků ve Zjevení 6,10. Sami mučedníci 

jsou v Božích očích ospravedlněni. (verš 11) Bůh ví, co vytrpěli. 

 

Den soudu a pomsty je přede dveřmi. Mučedníci svou odměnu ještě nepřijali (Žd 11,32-40). 

Pátá pečeť je poselstvím útěchy a povzbuzením pro všechny, kdo byli pronásledováni pro 

víru. Bílé šaty poukazují na ospravedlnění, kterého se mučedníkům jednou dostane. Nakonec 

zvítězí pravda a spravedlnost. 

 

Na tomto místě se pak vyskytuje výraz „duše pod oltářem“. Oltář nám připomíná zápalné 

oběti v židovské svatyni. Tehdy se krví obětních zvířat potíraly rohy oltáře (3. Moj 4,7). Kdo 

hledal ospravedlnění, nachází je skrze to, co se dělo u oltáře. Mučedníci, kteří prolévali krev, 

připomínají tuto skutečnost. 

 

Mučedníci se hlásí ke slovu, ačkoliv se nacházejí ve stavu smrti. v bibli se s takovými 

slovními obraty setkáváme častěji. Podle Jakuba 5,4 volá k nebi neprávem zkrácená mzda 

dělníků. Ježíš prohlašuje u Lukáše 19,40: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat 

kamení.“ A tak volá i krev mučedníků o pomstu, o ospravedlnění.  

 

Kdo si myslí, že se tu skutečně jedná o duše zemřelých, kteří volají o pomstu, nechť zváží 

toto: Kdyby byli mučedníci v nebi a jejich bezbožní pronásledovatelé v pekle, proč potom 

ještě volat o pomstu? 

 

 

 

 



Lukáš 23,42-43: Zločinec na kříži 

 

Jako důkaz, že člověk „odchází“ po smrti přímo do ráje, bývá nejčastěji citován rozhovor 

Ježíše se zločincem.  

 

Matoušovo evangelium hovoří asi 50krát o nebeském království nebo o Božím království. 

Ježíš i jeho následovníci se tímto tématem velmi často zabývali. Ježíš učil své učedníky 

modlit se: „Přijď království Tvé!“ Ještě necelých 48 hodin před svým zatčením prohlásil 

znovu zcela jasně, kdy si k sobě do svého království vezme věřící (Jan 14,1-3) 

 

I zločinec znal dobře, jak izraelští chápali Boží království. Proto prohlásil: „Ježíši, pamatuj na 

mne, až přijdeš do svého království!“ (Luk 23,42) Zwingli překládá toto místo v Curyšské 

bibli: „....až přijdeš se svou královskou vládou!“ A překlad Hamp-Stenzel_Kürzingerův: „ ... 

až přijdeš ve svém království!“ Je možné, že by Ježíš odpověděl na zločincovu prosbu, jak si 

mnozí křesťané myslí: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji,“ 

 

- když Ježíšovo království v ono „dnes“ ještě nebylo zřízeno; 

- když Ježíš třetího dne po své smrti řekl, že ještě nevystoupil ke svému Otci (Jan 20,17); 

- když byl během „tří dnů“ v zemi (Mat 12,40); 

- když věřící budou vzkříšeni až při Ježíšově návratu a pak je Ježíš přijme do svého království 

(Jan 14,1-3); 

- když sám Ježíš předpověděl, že bude opět vzkříšen ze smrti teprve třetího dne (Luk 18,33)? 

 

Ne, je zcela nemožné, že by Ježíš slíbil zločinci, že s ním bude v ráji „ještě dnes“. A navíc 

dokonce slovo „ještě“, které se vyskytuje v některých překladech, v základním textu není. 

 

Na zločincovu prosbu: „ Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království,“ odpověděl Ježíš: 

„Amen pravím ti dnes (dnes, když visíš na kříži, dnes, kdy já visím na kříži, dnes, kdy se nám 

posmívají a zesměšňují nás, dnes v této hrozné situaci), budeš se mnou v ráji.“ Kdy? Až se 

vrátí a vezme k sobě všechny spasené lidi. 

 

„Pravím ti dnes“ zcela odpovídá hebrejskému způsobu mluvy. Je to zvláštnost orientálního 

způsobu vyjadřování: když se dává slib, uvádí se i den slibu. 

 

Z kontextu všech souvisejících biblických textů vyplývá: čárka musí být umístěna za slovem 

„dnes“. Člověka ukřižovaného s Ježíšem totiž nenaplňuje otázka KDY, ale touha, aby se do 

Božího království dostal. Jak důležité může být správné umístění čárek v souvětí, ukáže 

příklad. V následujícím přání mohou být čárky napsány tak, že vzniknou buď čtyři záporné 

nebo čtyři kladné výpovědi: „ Všechnu bolest přeji Ti, daleko od těla zůstaň mi, vším zlým 

projdi, nezasažen mou láskou zůstaň navždy.“ „Všechnu bolest přeji Ti daleko od těla, zůstaň 

mi vším, zlým projdi nezasažen, mou láskou zůstaň navždy.“ 

 

Velmi důležitá je tato skutečnost: v nejstarších řeckých rukopisech neexistovala interpunkční 

znaménka, tedy ani čárky. Proto má každý překladatel svobodu dát čárku buď před nebo za 

slovo „dnes“. Pokud však překladatel zohlední souvislost a základní text, je této svobody 

zbaven, neboť pak patří čárka za „dnes“. 

 

 

 

 



2. Makabejská 12,38-45: Modlitba a smírčí oběť za zemřelé 

 

 Autoři katolického překladu profesoři Hamp, Stenzel a Kürzinger připojili za tento text 

poznámku: „Tito Židé používali z pověrčivosti amulety bůžků, k nimž přišli koupí nebo při 

rabování.... Když se za tyto mrtvé přinášejí smírčí oběti, předpokládá to víru v další život 

mrtvých. Ale nejen to; navíc pisatel věří a má naději, že je možné prosit o smíření zemřelých, 

aby jim byly odpuštěny hříchy - víra, která nachází své pokračování v našem učení o očistci.“ 

 

Tato poznámka naprosto jasně ukazuje, jak tomu bylo s vírou těchto Židů. Jejich myšlení bylo 

utvářeno pohanskými představami, ačkoliv se ještě považovali za Židy. A v tomto názoru na 

pokračování života duše po smrti hledejme i učení o očistci. 

 

Co jsou to vlastně za knihy - apokryfy, a tedy také První a Druhá kniha Makabejská? 

Především si uvědomme, že existují 4 knihy Makabejské. Je zajímavé, že dokonce i katolická 

církev z nich přiřazuje k Bibli jen dvě. Židé žijící v Palestině nikdy apokryfy neuznali. Bylo 

to zejména proto, že v židovské diaspoře se učilo mnohým věcem, které byly v rozporu se 

Starým zákonem. V celé bibli - v Starém i Novém zákoně - neexistuje ani jediný text, který by 

mohl zdůvodnit modlitbu za zemřelé nebo učení o přímluvě svatých. Je to snad důvod, proč 

katolická církev přijala na Tridentském koncilu roku 1546 2. knihu Makabejskou do bible? 

 

Roku 1980 vydal katolický Biblický ústav ve Stuttgartu nový překlad bible zvaný 

Einheitsübersetzung. Na stránkách 526 a 527 se nachází několik úvodních vysvětlivek 

k oběma Makabejským knihám, které končí slovy: „ Tato kniha je významná především pro 

své pokročilé učení o vzkříšení mrtvých, o modlitbě za zemřelé, o zásluhách mučedníků a o 

přímluvě svatých. Tyto teologické výroky zdůvodňují oprávněnost zařazení této knihy do 

starozákonního kánonu.“ 

 

Zde se praví zcela otevřeně, proč se má obhájit přijetí dvou Makabejských knih do bible - 

totiž aby se podpořily některé teze, pro něž v bibli vůbec nelze najít potvrzení. Budiž v této 

souvislosti ještě jednou zcela jasně řečeno, že pisatel knih Makabejských byl pod vlivem 

řecké filozofie a v těchto určitých otázkách uvažoval víc řecky než židovsky. 

 

Nebiblické je i učení o očistci, které se zdůvodňuje 2. knihou Makabejskou 12, a které 

přispívá k oslabení vážnosti evangelia. V něm se setkáváme s učením lidským, s rostlinou, 

která nepochází od Boha, a bude proto jednoho dne vykořeněna (Mat 15,9.13).  

 



III. ČÁST - ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY 
 

1. Z historie 

 

Starý zákon neučí o okamžitém pokračování života po smrti. Ani Ježíš neučil nic nového o 

přirozenosti člověka. Jak se mohlo stát, že už tak záhy pronikly do křesťanské církve 

nesprávné představy? 

 

Již v nejranějších dějinách se lidé pokoušeli uniknout hrůze smrti. Představa o propadnutí se 

do nicoty byla pro lidi hrozná až k nesnesitelnosti. Proto se znovu a znovu snažili vyhnout 

posledním důsledkům a upnout se k nejrůznějším představám o pokračování života po smrti. 

 

Myšlenku, že zemřelý člověk není ve skutečnosti mrtev, že život neuhasl, můžeme sledovat 

až téměř k začátkům dějin lidstva. Tento názor se zakládá na představě, že existuje na těle 

nezávislá duše, kterou smrt nezasáhne. Důvodem tohoto myšlení je odpor a nechuť člověka 

přijmout smrt jako konec života. 

 

Babylonská literatura je plná spekulací o posmrtném životě a o dosažení věčného života. 

Podle Babyloňanů se s tělem spojuje nehmotný prvek, jemuž je připisována nesmrtelnost.  

 

U starých Egypťanů zprvu myšlenka na další existenci duše oddělené od těla nepřevládala, ale 

podle jejich představ zůstalo celé tělo navzdory smrti naživu. Z této představy se u Egypťanů 

vyvinul známý zvyk uchovávat těla zemřelých balzamováním - tak měla být chráněna před 

zetlením. To si opětně vyžadovalo uchování mumií ve zvláštních prostorách. Později se 

představy Egypťanů měnily a kult mrtvých se stával stále komplexnější. Učení o 

nesmrtelnosti duše se brzy uchytilo i mezi národy Persie a Indie. Zde pojali duši, princip 

života člověka, jako oheň. Z tohoto důvodu se dávala přednost pohřbu spálením, aby se duše 

mohla opět vrátit do svého původního živlu. Do toho pak brahmánství vneslo i učení o 

převtělování duší.  

 

Myšlenku nesmrtelnosti duše klasicky vytříbili Řekové. Do řeckého světa vstoupila víra 

v lidskou nesmrtelnost ve druhé polovině 5. století před Kr. Nejslavnějším zastáncem této 

teorie se nepochybně stal Platon, který se oddal filozofii pod vlivem Sokrata. Právě on zvláště 

zdůrazňoval myšlenku, že tělo je žalářem duše, proto je tedy smrt vysvobozením duše 

z tohoto vězení. 

 

Řecký filozof Aristoteles (384-322) byl žákem Platona. Není se tedy co divit, že ani on - 

zejména ve svých dílech - neviděl v člověku jednotu, ale stejně jako jeho mistr hleděl na duši 

jako na zajatce těla. Ve svém díle „Napomenutí k filozofii“ představil pomocí srovnání velmi 

příkrý vztah  mezi pomíjivým tělem a nesmrtelnou duší. Upoutanost duše na tělo přirovnal 

k osudu lidí, kteří se dostali do zajetí etruských pirátů. O nich se vyprávělo, že své zajatce 

zaživa spoutali s mrtvolami. Obráceni obličejem k mrtvole pak museli tito ubožáci bídně 

zahynout. A Aristoteles přirovnal tyto zajatce v jejich nesnesitelném stavu k duši a tělo 

člověka přirovnal k oněm mrtvolám. 

 

Snadno si dovedeme představit, s jakým pohrdáním se hledělo na takto pojaté tělo a jak 

toužebně se očekával okamžik osvobození duše z jejich pout. Tak se pravým spasitelem 

stávala smrt jako brána, kterou se procházelo k pravému životu začínajícímu teprve smrtí. 

Okouzlující filozofie byla dotvořena a nastoupila svou cestu do celého světa. 



 

Ani křesťanská církev nebyla ušetřena všech těchto pohanských vlivů. Ještě dříve, než 

prořídly řady očitých svědků vzkříšení, byli již v církvi mnozí, kdo tvrdili, že žádné vzkříšení 

z mrtvých neexistuje (1. Kor 15,12). A opět jiní tvrdili, že k zaslíbenému vzkříšení mrtvých 

již došlo (2 Tim 2,16-18). 

 

Ačkoliv se tu a tam křesťané odchýlili od poselství Ježíše a apoštolů, mnozí se drželi původní 

linie. Podle jejich výpovědí zůstává věčný život výlučnou výsadou vykoupených. 

 

Klemens Římský, Ignatius z Antiochie a pisatel tzv. Barnabášova listu jsou ještě věrni bibli, 

pokud jde o učení o přirozenosti člověka. Justin Mučedník (narozen asi 110 po Kr.) píše ve 

svém slavném rozhovoru s Židem Tryfónem v 50. kapitole: „Jestliže jste se seznámili 

s takovými lidmi, kteří se nazývají křesťany a .... popírají vzkříšení z mrtvých a prohlašují, že 

jejich duše budou přijaty do nebe ihned po smrtil, pak je nepovažujte za křesťany.“ 

 

Farář L. Reinhardt, který tento citát uvádí, k tomu dodává: „Tedy ještě v polovině 2. století 

platila platonská nauka o nesmrtelnosti duše pro opravdové křesťany za protibožskou a 

protikřesťanskou, s kterou se lze setkat jen u lidí, kteří se falešně nazývají křesťané.“ (L. 

Reinhardt: „Kennt die Bibel das Jenseits?“ str. 149.150, Nakladatelství Ernst Reinhardt, 

Mnichov 1925) 

 

Postupem doby se ke křesťanství hlásilo stále víc dosavadních pohanských filozofů. Někteří 

z těchto mužů se pokoušeli uvést do souladu myšlenkový systém filozofie s křesťanskou 

nadějí. Nemálo bylo takových, kteří sice přijali křesťanství, ale přitom neodložili kabát 

filozofie. 

 

Již Athenagoras (asi 127-190) se vydal v otázce křesťanské naděje na vzkříšení cestou 

kompromisů. Platil za nejvšestrannějšího a nejzběhlejšího obhájce křesťanské věrouky 2. 

století. O jeho životě víme pouze velice málo. Napsal knihu o vzkříšení. V tomto díle smísil 

víru ve vzkříšení s učením o nesmrtelnosti duše. Snažil se však nesmrtelnost duše dokládat 

nikoli biblicky, nýbrž argumenty filozofie a řecké vědy. 

 

Tertullian (narozen 150 po Kr.) je první křesťan, který do systému svého učení přijal očistec, 

peklo, věčná muka a modlitbu za mrtvé. Podle jeho názoru jdou duše mučedníků do nebe a 

ostatní do podsvětí, kde čekají na soud. 

 

S oběma posledně jmenovanými muži jsme tedy dospěli k bodu odvratu od biblické naděje. 

Nyní se již zřetel obrací stále více k nesmrtelnosti duše a naděje na vzkříšení je zatlačována 

do pozadí. Tento proces probíhá ve velkém stylu zvláště v Alexandrii. Alexandrie byla 

místem, kde se toto dílo směšování provozovalo ve velkém. Mocným vlivem v tomto směru 

působil Klemens Alexandrikský (asi 150-220). Zejména to platí v otázce křesťanské naděje, o 

níž zde uvažujeme. Ve svých raných spisech ještě Klemens neučil o přirozené nesmrtelnosti 

duše, ale pohlížel na křesťanství jako na spojení dvou proudů - židovství a pohanství. 

Postupně však měnil své stanovisko, neboť se zabýval řeckou filozofií a gnózí. Nakonec učil, 

že duše má stejnou podstatu jako Bůh. V mnohých bodech si však sám protiřečí; na jedné 

straně učí o zatčení duší bezbožníků, avšak na druhé straně věří v nesmrtelnost duše. Učí o 

očistci, ale odmítá věčná pekelná muka. 

 

Žákem Klementina Alexandrijského byl Origenes, učení svého mistra zdokonalil, byť v jiném 

směru. Origenes úplně zduchovnil učení Písma svatého. „Jednotlivec stoupá ve stálém 



zdokonalování vzhůru k Bohu, zanechávaje za sebou stále více to materiální. Po smrti ho 

očekává očistný oheň a blaženost nebo peklo a nové světy k novému osvědčení; nakonec 

budou mít všichni, i ďábel, účast na blaženosti.“ (K. Heussi, Kompedium der 

Kirchengeschichte, str. 68) Později byl Origenes považován za heretika, avšak nemálo jeho 

teorií ovlivnilo církevní věrouku. 

 

Když již toto směšování pokročilo tragickým způsobem, zformuloval církevní učení v této 

otázce Augustin (354-430 po Kr.). Až po dnešní dny bylo jen nepatrně pozměněno. Augustin 

napsal již před svým obrácením ke křesťanství knihu, v níž uvedl šestnáct důvodů pro 

nesmrtelnost duše. Byl oddán těmto pohanským představám ještě dříve, než se stal 

křesťanem. Křesťanský novoplatonizmus vytvořil most. S Augustinem dosáhla idea 

nesmrtelnosti duše svého vrcholu. 

 

Definitivní podobu církevní nauce o nesmrtelnosti duše vtiskl Tomáš Akvinský (nar. 1226); a 

na pátém Lateránském koncilu v prosinci 1513 proklamoval papež Lev X. oficiálně dogma o 

přirozené nesmrtelnosti duše. 

 

Učení o tzv. nesmrtelné duši nepochází ani z židovství ani od Ježíše Krista. Je to dítě 

narozené z pohanství, zejména z řecké filozofie. Spojení křesťanského a pohanského 

myšlenkového světa mělo pro křesťanství zhoubné důsledky. Když totiž splynou dvě řeky - 

jedna se špinavou a druhá s čistou a průzračnou vodou, pak nedochází k očištění špinavé 

vody, nýbrž čistá voda ztratí svou čistotu. Přesně totéž se v církvi stalo s čistým biblickým 

učením o smrti a vzkříšení. Z Ježíšova učení zbylo už jen málo. Není už načase usilovat vážně 

o to, aby se oba proudy rozdělily? 



2. Závěrem 

 

Naděje na vzkříšení je překrásná. Je to jediné biblické potěšení, které máme tváří v tvář smrti. 

Bible nezná jinou útěchu. Všechna učení, která jsou v rozporu s biblí, pocházejí od velkého 

podvodníka, od hada, od lháře, který řekl Evě, že nezemře, okusí-li zakázané ovoce. 

 

Až přijde Ježíš, budou věřící vzkříšeni k životu. Později budou vzkříšeni i bezbožní, ovšem 

nikoli k věčnému životu, ale aby přijali svůj trest, tzn. aby zemřeli druhou definitivní smrtí. 

 

Odměna věřících i trest bezbožných se uskuteční v budoucnosti. 

 

Učiníme dobře, vzdáme-li se všech představ, které se neslučují s biblí. Nepotřebujeme žádné 

spiritistické nauky, které by nám nabízely potěšení v otázce smrti. Taková útěcha je podvod 

přímo od otce lži. 

 

Ani různé prožitky smrti nic nedokazují. Osoby, které se svěřují s takovými zážitky, nebyly 

skutečné mrtvé. Je prokázaní a zčásti i vysvětlitelné, že takové zážitky mají lidé závislí na 

drogách a lidé s těžkým zraněním mozku. Ovšem, když se v takovém vyprávění zjevují 

světelné bytosti a předávají poselství z onoho světa, která jsou v rozporu s biblí, je třeba 

napomenout k nejvyšší opatrnosti, protože satan na sebe brává podobu anděla světla (2. Kor 

11,14) a tímto způsobem dokáže oklamat mnoho lidí. 

 

Ježíš a apoštolové se nemýlili. Učili, že v poslední době přijde na zemi mocný satanský 

podvod. Podle jejich výpovědí se bude mnoho lidí považovat za křesťany, ale ve skutečnosti 

bude jejich zbožnost jen zdánlivá (2 Tim 3,5). Takoví lidé už nebudou věřit bibli, nýbrž 

naukám a bájím, které rádi poslouchají (2 Tim 4,3-4). Navíc povstanou podle Ježíšových slov 

mnozí falešní učitelé a svedou mnoho lidí (Mat 24,5.11.24). Dnes se plní, co Boží slovo 

předpovědělo. 

 

Na druhé straně zaznívá stále hlasitěji výzva, abychom s vážností přijímali Boží slovo a 

připravili se na Ježíšův příchod (Mat 24,14). Dnes ještě nás Ježíš zve, abychom poslouchali 

Jeho hlas a spolupracovali s Ním, aby bylo poselství Božího slova zvěstováno v celém světě. 

K tomu vyzývá i Tebe, milý čtenáři. Bůh si přeje, aby každé učení, kterému věříme a které 

šíříme, mohlo být podtrženo jasným „Je psáno“. Vyzývá nás, abychom denně studovali Boží 

slovo a každou otázku srovnávali s touto směrnicí života. Bůh si přeje mít na zemi takový lid, 

který si za směrnici veškeré své víry a učení zvolí bibli a jen samotnou bibli. Zkoumejme 

Boží slovo s pokorou a vážnou modlitbou! Jen tak nás může Duch svatý uvádět do veškeré 

pravdy. On  nás chce seznamovat s Boží vůlí a pomáhat nám jasně rozlišovat, co je pravda a 

co omyl. A když člověk pozná pravdu, potřebuje k tomu často i velkou dávku odvahy, aby ji 

přijal a stál v ní. 

 

Oba následující citáty odhalují podstatu lidských problémů, které v této otázce sehrávají 

důležitou roli. 

 

Alexis Carell napsal: „Člověk jen stěží chápe, čemu ve svém nejhlubším nitru porozumět 

nechce. Instinktivně uzavírá svou inteligenci před skutečnostmi, které by ho nutily vzdát se 

toho, co se mu líbí.“ 

 

Augustin prohlásil: „ Kdo nedovolí pravdě, aby nad ním zvítězila, dovolí to omylu.“ 

 



Chce-li se upřímně smýšlející člověk dozvědět, co je pravda, toho uvede Duch svatý do 

veškeré pravdy (Jan 16,13). Kdo otevře své srdce Boží lásce, bude nejen stále jasněji poznávat 

pravdu, ale obdrží i sílu cele stát na straně pravdy. Duch svatý mu bude dávat odvahu a radost 

předávat jiným světlo, které mu Bůh svěřil. 

 

Je povzbuzující vidět, že se dnes stále znovu staví teologové, kazatelé a laikové nejrůznějších 

denominací v otázce smrti na stranu bible.  

 

První stránky bible nás seznamují s tím, jak velmi dobře Bůh na počátku vše učinil pro blaho 

těch, které stvořil. Pak přišel hřích se svými dalekosáhlými důsledky. Ale Bůh neponechal 

svět jeho osudu. Poslal svého Syna, aby zachránil všechny lidi, kteří přijmou dar spasení. 

Poslední stránky nám ukazují, jaké to bude, až bude obnoveno vše, co bylo pro hřích 

zatraceno. 

 

Na nové zemi, která již neponese ani stopy hříchu, budou šťastně věčně žít lidé, tak jak to 

bylo původně Božím plánem pro tento svět. 

 

Až spasení lidé po vzkříšení opět obejmou své věřící milé, s nimiž je rozdělila smrt, aby 

s nimi již věčně žili u Ježíše - to bude jásot! 

 

Tváří v tvář smrti nás proto apoštol vyzývá, abychom se přimkli s plnou důvěrou k Božím 

zaslíbením o vzkříšení: „Těmito slovy se vzájemně potěšujte.“ (1 Tes 4,18) 

 

Dosud nikdy nebyla taková doba, kdy se tolik lidí zapletlo do klamných spiritistických nauk 

jako dnes. Okultní vlna přináší zničující důsledky. Knižní trh je doslova zaplaven literaturou 

s myšlenkami cizími bibli. Co se děje na naší Zemi, poukazuje důrazně na konec. Mezi 

národy narůstají obavy a strach. Někteří lidé upadají do depresí v očekávání věcí, které mají 

přijít na celou tuto Zemi. Příroda je vychýlena z rovnováhy. Důsledky hříchu ženou lidstvo 

vstříc konci. Ale právě pro lidi dneška platí Ježíšova výzva: „Napřimte se a zvedněte hlavy, 

neboť vaše vykoupení je blízko.“ (Lukáš 21,25-28). Všechny bolesti této doby, ale i láska 

k lidem nás mají pohnout k tomu, abychom více vyprávěli o tom, co Bůh učinil pro naši 

záchranu. A k tomu patří i poselství o vzkříšení. Ježíš skutečně vstal z mrtvých a jestliže mu 

předáme svůj život, budeme i my vzkříšeni k životu při Jeho příchodu. Kdo věří Ježíši, 

povstane ze spánku smrti a bude věčně žít v nepopsatelně krásném domově. 

 

Dovolme na závěr ještě dvěma apoštolům popsat budoucnost, kterou viděli. Apoštol Pavel 

napsal sboru v Korintu: 

 

„Prozradím vám jedno nádherné tajemství: zemřeme jen někteří, ale všichni obdržíme nové 

tělo. Až z nebe zazní signál posledního soudu, v jediném okamžiku se naše tělo promění. 

Zesnulí křesťané vstanou v novém, nesmrtelném těle a my ostatní, pokud budeme ještě 

naživu, všichni najednou dostaneme zrovna takové tělo, skvělé a nezničitelné. Tak se konečně 

stane skutečností dávné prorokovo vidění: vítězství je dovršeno, smrt slavně navždy zničena! 

kam jsi se poděla, ó smrti, a kam zmizel tvůj náhončí? - Náhončím smrti je míněn hřích, a ten 

má svou sílu ze zákona. Bůh nám však prostřednictvím Ježíše Krista umožnil nad obojím 

zvítězit a za to mu nikdy nemůžeme být dost vděčni. Vítězství je naše, bratří, zůstaňte pevní a 

nenechte se zviklat v usilovné spolupráci na Božím díle. Můžete si být jistí, že nic z toho, co 

jste vykonali pro Pána, se vaší smrtí neztratí.“ (1 Kor 15,51-58, Slovo na cestu) 

 

Jan řekl o budoucím domově a o štěstí vykoupených lidí toto: 



„Pak jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Staré nebe a stará země zmizely. Moře už na nové 

zemi nebylo... Bůh tam bude bydlet s nimi... a setře jim každou slzu s očí. Tam už nebude 

smrt ani nářek ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu. Sedící na trůnu řekl: pohleď, 

všecko tvořím nové. Vybídl mne: zapiš to, protože tato slova jsou pravdivá a je možno se na 

ně plně spolehnout... Kdo zvítězí, získá všechno. Já budu jeho Bohem a on bude mým 

synem.“ (Zjevení 21,1.4.5.7, Slovo na cestu) 

 

 

 

 

 

 

 


