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Hora Sión 
v Jeruzalém ě 

 
 

Přestože je Izrael v 
současné době pod 
neustálou hrozbou 
teroristických útoků, lze 
do Izraele celkem 
bezpečně cestovat a 
seznámit se tak osobně s 
místy, kudy kráčely 
biblické dějiny. Dosti 
však záleží, s kým tam 
budete cestovat a co vám 
ukáže.      
Nejvýznamnější biblická 
místa leží pochopitelně v 
Jeruzalémě. Problém 
však je ve spolehlivosti a 
přesnosti určení 
takových míst. Mnoho 
tradičních označení 
vzniklo v období 
křižáckých válek, ve 
středověku. Od té doby 
se ví „úplně přesně“ kde 
co leží a tak se to i 
ukazuje běžným 
turistům.  

CO DÁVÁ ŽIVOT JE DUCH   
Jan 6:63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která 
jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.  64 Ale někteří z vás nevěří." 
 
Náš život je darovaný z Božího Ducha. Tělo bez ducha je mrtvé 
Bůh Otec má život sám v sobě, stejně jako Ježíš Kristus.  
 
Jan 5:21  Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k 
životu, které chce. 
22  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, 
23  aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě 
ani Otce, který ho poslal. 
25  Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší 
hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. 
26  Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život 
sám v sobě. 
27  A dal mu moc konat soud, poněvadž  je Syn člověka. 
28  Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho 
hlas 
29  a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou 
k odsouzení. 
 
Po vzkříšení z mrtvých nebudeme jenom duchem, ale budeme mít duchovní 
tělo, ve kterém budeme souzeni. Člověk je nesmrtelná bytost. To co umírá, 
je jen tělo. Hmotné tělo je nezpůsobilé pro nebeské království. Jednak 
nemůže být v duchovním světě bez proměny a za druhé je hříšné ,a proto 
nemůže být v nebeském království.  
Tělo člověka je jen dočasný domov pro tvého ducha a duši.  
Proto Pán řekl:  
Matouš 10:28  A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; 
bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. 
 
Z těchto textů vyplývá, že náš život je hlavně duchovní ve vztahu s Ježíšem 
Kristem. On je náš Bůh. Ježíš dostal od Otce úkol, aby všechny lidi, kteří 
v Něj uvěří, přivedl do nebeského království.  
 

1. Ježíš Kristus křísí mrtvé stejně jako Otec. Otec dal Ježíši Kristu plnou 
moc pro vzkříšení, protože je psáno, že Ježíš probouzí k životu, které 
chce. Jan 5,21. 

2. Kdo nectí a neuctívá Syna, nemůže mít v úctě ani Otce. Ti, kteří říkají, 
že uctívají Otce a přitom nectí Syna, jsou lháři a nemají v úctě ani 
Otce. Jan 5,23 

3. Ježíš má život v sobě, jako má Otec život v sobě. To znamená, že Ježíš 
Kristus je stejný stvořitel, jako Otec. Dává život do těla člověka. Otec 
to samozřejmě může dělat, kdy chce, ale tento úkol dal svému SYNU. 
Takže při stvoření života na zemi pověřil Syna, aby dal život do zvířat i 
do lidí. Jan 5,26 

4. Syn člověka – Ježíš Kristus bude konat soud. Otec nikoho nesoudí, ale 
veškerý soud svěřil Synu.  Jan 5,22, (27-29) 

 
Nejdůležitější otázkou člověka je, jak získat věčný život. Bůh je věčná 
duchovní bytost, a proto může, když chce, dát věčný život i člověku.  Otec se 
rozhodl, že chce dát tento věčný život člověku a pověřil svého Syna, aby 
tento věčný život předal lidem, všem kteří v SYNA – Ježíše Krista uvěří a 
přijmou Ho za svého Pána a Spasitele.  
 
Jakou roli ve spasení má Duch svatý v tomto světě? Duch svatý je 
vykonavatelem Boží vůle – Otcovy i Ježíšovy. Je to osoba s citem, 
moudrostí, vědomím, obrovskou mocí a silou.  1.Kor.12.  Sk. 1,8. 



Po zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
o letnicích, 7 týdnů po 
velikonocích byl vylit Duch 
svatý na zemi. Do té doby byli 
jen někteří lidé obdařeni Božím 
duchem, ale od doby letnic má 
každý křesťan právo přijmout 
Ducha svatého do svého nitra 
jako třetí Božskou osobu, která 
komunikuje s tvým duchem, 
stejně tak jako s Otcem i 
Synem.  Otec i Syn jsou 
v nebesích a na zemi je Duch 
svatý, který byl poslán, aby 
přiváděl lidi ke spáse. S tím jsou 
spojeny charismatické projevy, 
divy a zázraky. 
 
Co tedy oživuje tělo je Boží 
Duch. Hmota sama o sobě nemá 
v sobě život, a proto z neživé 
hmoty nemůže nikdy vzniknout 
život. Život je Duchovní 
podstaty a je na vyšší úrovni než 
hmota. Proto Duch je nadřazen 
nad hmotou. Bůh vdechl svůj 
život do hmoty a oživil svým 
Duchem zvířata i lidi. Spojením 
těla a ducha tak vznikla duše 
živá. Duchovní podstata života 
se nikdy nemůže ztratit ani po 
fyzické smrti člověka. Pouze se 
dostane z jednoho prostoru (z 
těla) do druhého (duchovní 
svět). Proto je zjeveno lidem, že 
duchovní život člověka nejde 
zabít. Mat. 10,28, ale jde ho 
zahubit v pekle. Taková 
nezachráněná  - nespasená duše 
člověka (spojení ducha člověka 
s duchovním tělem po vzkříšení 
z mrtvých, 1.Kor. 15,42-50) 
zůstává při vědomí v pekle, a už 
nikdy v budoucnu nemůže mít 
podíl na věčném životě v Božím 
království. Zůstává 
v zatraceném stavu trvale - na 
věky věků. V tomto místě 
neexistuje čas, a proto je to 
trvalý stav, ve kterém si člověk 
uvědomuje jen minulost, ale 
nemá žádnou budoucnost.  Proto 
přišel Ježíš Kristus, aby 
zachránil ty, kteří jsou ztraceni. 
 
Lukáš 19:10  Neboť Syn 
člověka přišel, aby hledal a 
spasil, co zahynulo. 
 
                                          JK 

Kde leží hora Sión?  
 

Přece v Jeruzalémě.  To je pravda, ale kde přesně? Ve všech 
současných mapách nalezneme horu Sión jihozápadně od starého 
města, kousek za Siónskou bránou. Na vrholu hory pak je tzv. hrobka 
krále Davida a další objekty. Písmo však ve 2Sam 5.7 píše: „Ale 
David dobyl skalní pevnost Sión, to je Město Davidovo.“ Bylo to 
tehdy, když porazil Jebusejce. Je hodnověrně známo, že Město 
Davidovo leží přesně na jih od chrámové hory. Tam tedy leží ten Sión, 
který nás z biblického hlediska zajímá a který turistům neukazují. 
 

Na místě nás může 
překvapit, že v 
současném terénu ta 
skutečná hora Sión 
zaniká. Terén se 
opravdu během staletí 
hodně změnil. Z 
východní strany je 
Sión lemován 
Kidrónským údolím a 
ze západu dnes 
nevýrazným údolím 
Sýrařů, kudy vede 
ulice Ma'alot Ir 

David. Ve Městě 
Davidově je umístěno 
muzeum. Lze si na 
místě prohlédnout 
vykopávky základů 
Davidova města, snad 
i přímo základy 
královského paláce. S 
jistotou lze 
lokalizovat štolu 
zvanou Chizkiášův  

 
tunel (2Par32.30) o délce 530m.  Tunelem 
lze projít přímo ve vodách z pramene 
Gíchonu.  
Zajímavé svědectví lze najít uvnitř štoly. 
Na zdi je původní nápis od dělníků, kteří se 
zde setkali při ražení tunelu z obou stran 
proti sobě. Je starý přibližně 2700let. 
Chizkiášův tunel ústí do rybníku Siloe. Na 
místě stále probíhají vykopávky. Snad 
budou nalezeny další podrobnosti, které 
nám poodhalí minulost, jež se odehrála na 
těchto biblicky důležitých místech. 
 

Jeruzalém má před sebou velkou budoucnost. Jeho reliéf se v 
budoucnosti ještě naprosto radikálně změní. Je psáno u proroka 
Zachariáše (14.4-5), že se Olivetská hora rozpůlí a ustoupí na sever a 
na jih a vznikne nové velké údolí od východu na západ. Jeruzalém je 
městem minulosti, současnosti a zejména budoucnosti. I naší 
budoucnosti.  
 
Rozlučme se tradičním židovským rčením  L’šana habaa birušalajim! 
(příští rok v Jeruzalémě).        David Trojek, Ing  

 

Pohled na Sion z Olivové hory 

Model Jeruzaléma z období Ježíše Krista umístěný na letišti v Tel Avivu 

V Chizkiášově tunelu 


