
 

leden – únor 2008 
 
Existuje nebe, 
peklo? 
 
Mnoho lidí vypráví své zážitky 
z klinické smrti. Někdo si nic 
nepamatuje, jiní popisují místo 
pokoje a bezpodmínečné lásky. 
Někdo prožil cestu do místa 
hrůzy. Po návratu do života 
radikálně změnili svůj život 
k lepšímu.                                  .                                  
Tady je příběh Kenneta Hagina: 
Ve svých 16-ti letech ležel na 
lůžku s vrozenou vadou srdce a 
umíral. Přestával postupně cítit 
své tělo a nakonec z něho 
vystoupil. Pokoušel se mluvit 
ke své rodině, která plakala u 
jeho lůžka, ale nikdo ho 
neviděl. Popisuje, že najednou 
začal padat do veliké jámy nebo 
studny. Viděl kolem sebe 
ohnivé plameny. V dálce byly 
obrovské vrata. Vnímal, že je to 
brána pekla. Místo hrozného 
utrpení. Byl k nim přitahován, i 
když se vzpíral. Najednou se 
ozval mocný hlas shora, který 
otřásl celým tím místem a 
Kennet začal stoupat jámou 
vzhůru ke světlu. Cestou se 
modlil: „Bože, přicházím k tobě 
ve jménu tvého Syna Ježíše 
Krista, prosím tě, odpusť mi mé 
hříchy.“ Vrátil se do těla, byl 
uzdraven z nemoci srdce a stal 
se světoznámým křesťanským 
kazatelem. Zemřel v roce 2003 
ve svých 86-ti letech.                 .                                   
   Bible popisuje peklo jako 
reálné místo plné bolesti a 
zoufalství - shromaždiště 
zemřelých, kteří nemají 
odpuštěné hříchy a čekají na 
soud.                                          .                                         

NADĚJE PRO VŠECHNY 
KDO VĚŘÍ V JEŽÍŠE KRISTA 

 
 

Ježíš Kristus přišel na svět pro ty, kteří se chtějí zachránit z věčného 
zatracení.  

 „Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“      Lukáš 19:10 

Všichni lidé mají naději na věčný život pokud žijí. Tvůj osud a tvoje 
budoucnost bude taková, jakou si zvolíš. Náš život se může změnit 
k dobrému správným rozhodnutím. Lidé si mylně myslí, že mají předem 
stanovený nějaký osud a že ho nemohou změnit. Každé rozhodnutí člověka 
ovlivňuje jeho budoucnost. Špatná rozhodnutí způsobují problémy a dobrá 
rozhodnutí přinášejí úspěch v životě.  

Každý by si přál, aby se mu vždycky dobře dařilo, aby nikdy nebyl 
nemocný, aby měl dostatek všeho potřebného a dožil se ve zdraví vysokého 
věku. Nejčastější přání lidí je „všechno nejlepší a hodně zdraví“. V této větě 
je obsažena touha většiny 
lidí. Kdyby svět fungoval 
podle Božích pravidel a 
zákonů a lidé by je přijali 
za své, pak by nebyl 
problém dosáhnout 
vysněného blahobytu. 

„Ale jak je psáno: Co oko 
nevidělo a ucho neslyšelo, 
co ani člověku na mysl 
nepřišlo, připravil Bůh 
těm, kdo ho milují.“                     
1 Korintským 2:9 

Život v Božím království je na daleko vyšší úrovni než ten nejlepší život na 
Zemi v této době. Lidé jsou v podstatě proti sobě, když nechtějí přijmout 
Ježíše Krista za svého Pána a Krále. Není lepšího vladaře v celém vesmíru. 
Ježíš Kristus je dokonalý a spravedlivý ke všem lidem. Nikomu nestraní a 
všem dává stejnou šanci, aby se s Ním každý člověk mohl setkat a přijmout 
Ho za svého Pána a Spasitele. Celým svým pozemským životem i svými 
skutky dokázal lidem, že je miluje a chce je vyzvednout z jejich nízkého 
stavu na svoji životní úroveň. On přišel z nebes, aby nabídl lidem život ve 
slávě, blahobytu a dokonalém štěstí. Život bez válek, násilí, bez nemocí a 
všeho zlého. Proč lidé odmítají vládu, která je pro jejich dobro? Ježíš Kristus 
říká, že proto, že si zamilovali více tmu než světlo.  

„Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu 
než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco 
špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly 
najevo.“                                                                                                Jan3:19,20 

Mnoho lidí nevěří, že je nebe a peklo jen proto, že byli systematicky



vyučováni materialistickou ideologií. 
Je existenčně důležité, aby se každý 
člověk dověděl skutečnou pravdu o 
životě a smrti. Pokud existuje život i 
po smrti, pak je pro každého důležité 
vědět co s ním bude, až vyjde ze 
svého těla a ocitne se v duchovním 
světě.  

„Mnozí z těch, kteří spí v prachu 
země, procitnou; jedni k životu 
věčnému, druzí k pohaně a věčné 
hrůze.“                                  Daniel 12:2 

Tady na tomto světě člověk sám 
rozhodne o svém budoucím osudu, 

 

kde bude trávit věčnost. Peklo je 
pouze předsíň Geheny, kde budou 
uvrženi všichni lidé, kteří se rozhodli 
žít ve vzdoru a vzpouře proti Ježíši 
Kristu. Tak, jako si žádný člověk 
žijící v těle na zemi nedokáže 
představit nádheru Božího království, 
tak si žádný člověk nedokáže 
představit hrůzu věčného zatracení. 
Na zemi člověk žije jako na tenkém 
ledě mezi nebem a peklem. Víra 
v Ježíše Krista a s ní i upřímné 
vyznání hříchů tě vyzvedne do nebes, 
nevěra v Ježíše Krista a život ve 
hříchu, bez odpuštění, tě stáhne do 
hlubin pekla. Ty sám rozhodneš, 
v čase svého pozemského života, kde 
budeš po fyzické smrti trávit věčnost.  

Každý bude odpovídat sám za sebe. 
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude 
posmívat. Co člověk zaseje, to také 
sklidí.                               Galatským 6:5,7 

Bůh určil pravidla pro věčný život. 
Proti Bohu nelze bojovat a je to 
hloupost se o to pokoušet. On také 
určí, kdy pošle svého Syna Ježíše 
Krista znovu na zemi, aby se ujal  

 

vlády, která mu právem patří. Kdo je vlastníkem stvoření, ten 
rozhoduje o jeho budoucnosti. Vlastníkem lidí, zvířat a celého 
duchovního i hmotného světa je Bůh. Tento Bůh Otec předal 
svoji vládu Ježíši Kristu na celou dobu existence hmotného 
světa. Po vzkříšení z mrtvých Ježíš Kristus prohlásil:  

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i 
na zemi.“                                                                       Matouš 28:18 

Proto byl poslán Ježíš Kristus na zemi před 2000 lety, aby se stal 
smírčí obětí za hříchy lidí a aby ty, kteří v Něj uvěří převedl ze 
smrti do věčného života. Z Boží strany je učiněno vše pro 
záchranu člověka.  

Teď záleží jen na každém z nás jak se rozhodne. Rozhodnout se 
pro Ježíše Krista znamená život, odmítnout Ježíše Krista 
znamená věčné odsouzení v hořícím jezeře.  

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, 
ale hněv Boží na něm zůstává.                                            Jan 3:36 

Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v 
něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.     Jan 6:40                        

                                                                                                                              JK 

Lesní požár lidé někdy nazvou „peklo na 
zemi“. Ale místo, kde budou mnozí trávit 
věčnost je neskonale horší. 


