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Jak vznikl život na zemi? Nijak. Život 
nevzniká, život se dá pouze předávat. Od 
svých rodičů jsme získali pouze biologický 
život. Duchovní život lidé ztratili po prvním 
hříchu Adama a Evy a smrt ovládla ducha 
člověka. Proto lidé nemohou ze své tělesné 
a psychické přirozenosti poznat 
nadpřirozeného Boha. Bůh je duch a ducha 
nelze poznat tělesnými smysly. Tento fakt 
zabraňuje mnohým lidem poznat Boha a 
duchovní svět, ve kterém žijeme a ve 
kterém se pohybujeme.   
Lidé se stali po hříchu tělesní, psychičtí – 
duchovně slepí. Boží slovo – Bible 
vysvětluje, že každý takový člověk bez 
duchovního života je duchovně mrtvý. Tuto 
duchovní smrt jsme zdědili po hříchu 

Adama a Evy. Člověk proto umírá, protože 
nemá v sobě věčný život.  To potvrzuje i 
poslání Ježíše Krista, který prohlásil, že 
přišel zachránit to, co zahynulo. 
Lukáš 19:10   Neboť Syn člov ěka přišel, 
aby hledal a spasil, co zahynulo." 
 
Protože lidé žijí tělesně a ve hříchu, Bůh je 
považuje za mrtvé do té doby, dokud 
nezískají nový, věčný život. A samotný Pán 
Ježíš Kristus řekl jednomu muži, který ho 
chtěl následovat, ale předtím chtěl pochovat 
svého otce, aby neztrácel čas s mrtvými.  
 
Matouš 8:22   Ale Ježíš mu řekl: 
"Následuj m ě a nech mrtvé, a ť 
pochovávají své mrtvé." (Luk. 9,60) Ale 
ty jdi a všude zv ěstuj království Boží." 
 
Tím Ježíš Kristus také potvrdil, že každý 
člověk je před Bohem mrtvý i když žije 
fyzicky, dokud nezíská Boží nesmrtelný 
život.  
Zdroj života je ve věčném Bohu, ne v mrtvé 
hmotě. Živý Bůh může obživit mrtvou 
hmotu, ale mrtvá hmota sama o sobě 
nemůže obživit nic.  Proto je také řečeno, 
že tělo bez ducha je mrtvé. Hmota když 
ztratí život, sama od sebe neobživne.  
 
Všechno co žije je obživeno Duchem 
Božím. Tuto schopnost darovat život má 
Otec i Syn – Ježíš Kristus Nazaretský.  
 
Jan 5:26   Neboť jako Otec má život sám 
v sob ě, tak dal i Synovi, aby m ěl život 
sám v sob ě. 
 
Člověk nemá život sám v sobě, a proto 
umírá. Pokud člověk nepřijme duchovní 
život od Ježíše, pak zůstane jeho duchovní 
život stále pod vládou smrti. Když takový 
člověk zemře, jeho duch sestoupí do 
podsvětí a dál zůstává v mrtvém stavu. Má i 
po fyzické smrti existenci, vědomí, ale 
nemá budoucnost, nemá podíl na 
rozvíjejícím se věčném životě. Ustrne 
v takovém stavu, v jakém odejde z tohoto 
světa a to je duchovní smrt. Žádné další 
poznání, žádná budoucnost, žádná naděje 
na vysvobození, jen utrpení, tma, 
nepředstavitelný žár ohně v hořícím jezeře. 
To je ta druhá smrt. Tak popisuje Boží slovo 
stav odsouzení a přebývání v pekle a pak 
v hořícím jezeře.  
 



Pro člověka je však nad ěje na záchranu, 
dokud žije na zemi.  
Ježíš Kristus může tedy nezávisle na 
nebeském Otci darovat život stejně jako 
nebeský Otec. Bůh Otec veškerou moc na 
nebi i na zemi dal Ježíši Kristu. (Matouš 
28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi 
dána veškerá moc na nebi i na zemi.)  
 
Nebeský Otec poslal do hmotného světa 
svého Syna Ježíše Krista, aby lidem zjevil 
pravdu o životě a smrti, o nebi i pekle, o 
záchraně i o zatracení člověka.  
Člověk má jen 70 až 80 let na to, aby se 
s těmito pravdami seznámil a pochopil, že 
nejde o pohádky, ale o skutečnosti, které 
jednou každý člověk sám na sobě zažije, až 
skončí jeho pozemský život.  Nestačí vědět 
jen to, že „něco“ neurčitého je nad námi a 
kolem nás, ale je třeba se seznámit s tím, 
co to je a kde budu trávit věčnost.  
Proto Pán Ježíš Kristus různým způsobem 
při svém pobytu na zemi přesvědčoval lidi a 
varoval je, aby si nezahrávali se svým 
životem. 
 
Jan 8:24  Proto jsem vám řekl, že 
zemřete ve svých h říších. Jestliže 
neuvěříte, že já to jsem, zem řete ve 
svých h říších." 
 
Zemřít ve hříchu, v neodpuštění, je pro 
člověka ta největší tragédie. Když takto 
člověk ztratí svůj život, už ho nikdy 
nedostane zpět. Není už možné dodatečně 
činit pokání, není žádný tzv. „očistec“, nedá 
se vykoupit penězi, ani modlitbami za 
mrtvé. Tam je definitivně rozhodnuto. 
Všechno co může člověk pro svoji záchranu 
udělat, je tady na zemi. Není žádný druhý 
pokus. Proto některá náboženství přišla s 
podvodnými utěšujícími tvrzeními, že člověk 
buď zanikne, nebo se bude tak dlouho 
převtělovat, až se napraví, nebo v tzv. 
„očistci“ se dočistí do svatosti, nebo že 
nakonec budou všichni zachránění, asi 
podle hesla – „Ať padouch, nebo hrdina, 
všichni jsme jedna rodina“.  Toto všechno 
jsou lživá a zfalšovaná tvrzení, protože Bůh 
řekl:  
 
Židům 9:27-28   A jako každý člov ěk jen 
jednou umírá, a potom bude soud,  tak i 
Kristus byl jen jednou ob ětován, aby na 
sebe vzal h říchy mnohých; po druhé se 
zjeví ne už kv ůli h říchu, ale ke spáse 
těm, kdo ho o čekávají. 

 
Za 100 let převážná většina teď žijících lidí 
na této zemi bude mrtvá a nikoho nebude 
zajímat, jaké postavení člověk měl na zemi. 
Každý jednou, na konci věků předstoupí 
před Božího Syna Ježíše Krista 
Nazaretského a On rozhodne, jestli člověka 
pustí do Božího království, nebo ho nechá 
odnést Božími anděly do hořícího jezera.    
Proto dokud je čas, je šance na záchranu a 
smíření s jediným Spasitelem světa 
Ježíšem Kristem. 
 
1. Korintským 6:9-10   Což nevíte, že 
nespravedliví nebudou mít ú čast v 
Božím království? Nemylte se: Ani 
smilníci, ani modlá ři, ani cizoložníci, ani 
nemravní, ani zvrácení, ani zlod ěji, ani 
lakomci, opilci, utrha či, lupi či nebudou 
mít ú čast v Božím království. 
 
Proto přišel na svět Ježíš Kristus, aby 
zachránil každého, kdo v Něj uvěří. Život je 
to nejcennější, co člověk mohl dostat. 
Hříchy oddělily člověka od Boha, přesto 
Bůh miluje člověka a našel způsob, jak 
může člověku pomoci. Tou cestou i pravdou 
i životem je Ježíš Kristus Nazaretský. Kdo 
Ho přijme za svého Pána a Spasitele, bude 
zachráněn a dostane věčný život, kdo Ho 
odmítne, bude odsouzen. Bůh nechce pro 
člověka zlo, ale dobro. Zlo a dobro nebude 
v budoucnu už nikdy více pohromadě, jak je 
tomu dnes. Lidé budou rozdělení do dvou 
skupin. Jedni, kteří se pokořili před Božím 
Synem Ježíše Kristem a přijali jeho oběť za 
své hříchy a druzí, kteří pohrdli Ježíšem 
Kristem a odmítli Ho. Ten věčný a 
spravedlivý Pán se znovu vrátí na tuto zemi 
tak, jak to zaslíbil.  
 
Matouš 24:30-31   Tehdy se ukáže 
znamení Syna člov ěka na nebi; a tu 
budou lomit rukama všechny čeledi 
země a uzří Syna člov ěka přicházet na 
oblacích nebeských s velkou mocí a 
slávou.  
On vyšle své and ěly s mohutným 
zvukem polnice a ti shromáždí jeho 
vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedn ěch 
konc ů nebe ke druhým.  
 
1 Janův 5:12  Kdo má Syna, má život; 
kdo nemá Syna Božího, nemá život. 
 
 
                                                                      (JK)                                                                            


