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Existuje život po smrti?  
 
 
 
Touto otázkou se zabývá lidstvo od svého 
počátku. Tento životně důležitý fakt nezměníš 
tím, že o tom nebudeš přemýšlet. Fakta se 
nezmění, i když o nich nevíme a nebo o nich 
nechceme nic vědět.  Každý člověk se osobně 
sám přesvědčí, jestli je, nebo není život po 
smrti. Jsou svědectví mnoha lidí, kteří prožili 
nebe i peklo a vrátili se zpět do svého těla.  
Lidé mají možnost prožít svůj život 
v materialismu, nebo se mohou připravit na 
nový věčný život v Božím království. 
Materialismus je podporován ateismem, který 
popírá existenci duchovního světa. Nepřítel 
Boží i lidí – satan, vytvořil v lidech falešné 
přesvědčení, že neexistuje duchovní svět, že 
neexistuje Bůh, že neexistuje nebe a peklo. 
Člověk bez Boha, který ztratil přímý kontakt 
s Bohem po hříchu Adama, se stal psychickým 
a tělesným tvorem, kterému je duchovní svět 
zastřen a nevnímá  duchovní existenci, 
protože jeho duch je mrtvý pro hříchy, které 
spáchal. V naší společnosti se dlouhou dobu 
hlásala nevěra v Boha. Proto lidé nevěří, že 
existuje život po fyzické smrti. 
Co na to říká Bůh?  
Žalm 53:2   Říká blázen v srdci svém: Není 
Boha. 
 
 

 
 
Když člověk nevěří v Boha a nevěří ve 
spravedlivý Boží soud, pak ve svém 
materiálním smýšlení není nikomu odpovědný 
za své jednání a dělá jen to, co se mu líbí. Kdo  
je u moci, ten si vytváří zákony a předpisy 
podle toho, jak mu to vyhovuje. Člověk 
s materiálním smýšlením např. nepovažuje 
smilstvo ani homosexualitu za něco zlého a k 
dosažení svých cílů je bezohledný a 
arogantní, nebere na nikoho ohled. 
 
Žalm 53:3-4   Bůh na lidi pohlíží z nebe, 
chce vid ět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se 
po Boží v ůli. 
Odpadli však všichni, zvrhli se do jednoho, 
nikdo nic dobrého neud ělá, naprosto 
nikdo. 
 
Tento morální a duchovní úpadek má za 
následek devastaci společnosti, zvýšení 
zločinnosti, agresivity, sobectví, násilí, protože 
každý chce uplatnit svoji pravdu na úkor 
druhých. Lidé nechtějí žít poctivým a čestným 
životem, ale chtějí dosáhnout blahobytu všemi 
prostředky, tedy i krádežemi, podvody, lží i 
vraždami.   
 



Boží slovo upozorňuje na morální a duchovní 
stav společnosti před (druhým) příchodem 
Ježíše Krista. 
 
2 Timoteovi 3:1-5   Věz, že v posledních 
dnech nastanou zlé časy. 
Lidé budou sobe čtí, chamtiví, chvástaví, 
domýšliví, budou se rouhat, nebudou 
poslouchat rodi če, budou nevd ěční, 
bezbožní, 
bez lásky, nesmi řitelní, pomlouva ční, 
nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 
zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít rad ěji 
rozkoš než Boha, 
budou se tvá řit jako zbožní, ale svým 
jednáním to budou popírat. Takových lidí 
se stra ň. 
 
Tento nespravedlivý a bezbožný svět je již 
Bohem odsouzen. Čím více se rozšiřuje násilí 
a bezbožnost, tím více se přibližuje Ježíšův 
příchod. Bůh Otec nestanovil přesný datum 
Ježíšova příchodu, ale ponechává si tento čas 
ve své moci a podle toho, jak se bude svět 
vyvíjet, buď prodlouží, nebo zkrátí čas 
Ježíšova příchodu na zemi. Když Ježíš 
s učedníky hovořil o svém druhém příchodu, 
pak jim řekl, že se musí naplnit proroctví a že 
dojde ve světě k duchovnímu a morálnímu 
úpadku.  
 
Vzbouřené a neposlušné lidi nejde vychovávat 
ani káznit. Ve světě dochází k násilí, 
vzpourám i rabování pod jakoukoli záminkou. 
Někdy stačí, aby pro někoho špatně dopadl 
fotbal a lidé se kvůli prohranému zápasu 
chovají jako divoká zvěř. Bijí se navzájem, 

rozbíjejí vše, co jim přijde do cesty. To, co je 
v lidech, v jejich duši, to se projeví i navenek.  
 
Člověk ať věřící nebo nevěřící, bude vzkříšen 
a bude souzen. 
 
Daniel 12:2   Mnozí z těch, kte ří spí v prachu 
země, procitnou; jedni k životu v ěčnému, 
druzí k pohan ě a věčné hrůze. 
 
Zjevení Janovo 20:12-15   Viděl jsem mrtvé, 
mocné i prosté, jak stojí p řed trůnem, a 
byly otev řeny knihy. Ješt ě jedna kniha byla 
otev řena, kniha života. A mrtví byli souzeni 
podle svých činů zapsaných v t ěch 
knihách. 
Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše 
vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni 
podle svých činů. 
Pak smrt i její říše byly uvrženy do ho řícího 
jezera. To je druhá smrt: ho řící jezero. 
A kdo nebyl zapsán v knize života, byl 
uvržen do ho řícího jezera. 
 
Proto vyzývá Písmo, aby se lidé obrátili ke 
svému Spasiteli Ježíši Kristu, který je může 
zachránit. Kdo Ho přijme, pokoří se před Ním, 
vyzná mu své hříchy a opustí je, bude 
zachráněn. Kdo Ježíše Krista odmítne, bude 
odsouzen. 
 
 
1 Janův 5:12  Kdo má Syna, má život; kdo 
nemá Syna Božího, nemá život. 
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P O Z V Á N K A: 

Stvoření nebo Evoluce ? 
Přijďte si poslechnout přednášku našeho předního kreacionisty Pavla Kábrta 
 

Vznikl život z moře  nebo byl stvořen?  
Co k tomu říká věda, archeologie?  
 

11. září 2009 v Havířově 
Kulturní dům L. Janáčka v 17 hod, komorní sál, 1. patro. 
Přednáška bude zakončena diskuzí na téma evoluce. 
 


