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Život věčný   
 

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. 

 

Jan 6:40  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." 

 

    Smyslem života je získat život věčný. Bůh dal člověku do srdce touhu po věčnosti, (Kaz.  

3:11) ale člověk není ve své přirozenosti ani schopen poznat Boží dílo. Každý duch člověka je 

uvězněn ve svém hmotném těle a jeho schopnosti jsou omezeny fyzickými zákony, které mu 

nedovolí "vidět" za hranici hmotného světa. Proto je přirozenému člověku skryt duchovní svět, 

který nejde zjistit a dokázat fyzikálními a hmotnými prostředky, např. nějakým měřením.  

Duchovní svět se nedá vidět, změřit, zvážit, ani vypočítat. Duchovní svět Bůh zjevuje  jen 

pokorným lidem, kteří opravdově hledají Boha. Nikdo z lidí ani dopředu nevěděl, že se narodí, 

a že jednou bude mít vědomí své vlastní existence.  

Bůh dal touhu do srdce člověka, aby přemýšlel a hledal základní pravdy o životě. Proč jsem se 

narodil, jaký je smysl mého života a co bude po mé fyzické smrti?  Na tyto otázky najdeme 

odpovědi v Božím slově. Už před stvořením světa Bůh plánoval, že stvoří bytosti, které budou 

svým charakterem a vlastnostmi podobné Bohu.  

 

Genesis 1:26  I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. 

 

    Kromě duchovních bytostí se Bůh rozhodl stvořit člověka, jako duchovní bytost, žijící ve 

fyzickém těle, v hmotném světě. Pokud bychom chtěli definovat hmotu z biblického hlediska, 

tak ve skutečnosti je veškerá hmota (zjednodušeně řečeno) pohybující se duchovní energie, 

kterou Bůh vyzářil ze sebe,  do stvořeného prostoru a času. Viditelný svět má svůj počátek a 

bude mít i svůj konec. Přijde okamžik, kdy podobně jako Bůh ze svého Ducha vytvořil hmotu, 

tak ji zpětně ke konci časů rozloží na původní duchovní energii, která se vrátí k Němu zpět.  

O tomto zničení celého vesmíru jsou záznamy v Bibli. 

 

Židům 1:10  A dále: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. 

11  Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, 

12  svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.´ 

 

2 Petrův 3:10  Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, 

vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. 

11  Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, 

12  kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se 

rozpustí žárem. 

13  Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 

 

Zjevení Janovo 20:11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho 

pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. 

 

V uvedených částech Písma je zjeveno, že ke konci časů Bůh ukončí existenci hmotného světa, 

jak ho známe dnes. Když apoštolové mluvili o žáru ohně a rozplynutí, nebo zmizení, tak pro 

naše pochopení užívali tyto výrazy, abychom porozuměli Božímu záměru, že tento svět a celý 

vesmír jak ho vidíme, nebude existovat věčně, ale v určitou dobu, až se naplní čas, který Bůh 

stanovil pro trvání hmotného světa, celý tento hmotný svět se všemi planetami i hvězdami se 
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rozplyne a přestane existovat. Podle zaslíbení Bůh připravil nové nebe a novou zemi, ve které 

přebývá spravedlnost.  

 

Apoštol Jan, na základě zjevení, které měl na ostrově Patmos potvrzuje, že Bůh už má 

připraveno všechno pro nový budoucí věk, ve kterém už nebude existovat žádné zlo, nebudou 

tam už padlí andělé, démoni ani samotný satan, ale také žádní lidé, kteří nepřijali Ježíše Krista 

za svého Pána a Spasitele. 

  

Zjevení Janovo 21:1  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země 

pominuly a moře již vůbec nebylo.  

5  Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou 

věrná a pravá." 

6  A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít 

zadarmo z pramene vody živé. 

7  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 

8  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." 

 

Věčná existence začíná pro každého člověka jeho početím. Duch člověka už po početí nemůže 

nikdy zaniknout. Má věčnou existenci. Na zemi se jenom rozhoduje, kde bude člověk po 

fyzické smrti trávit věčnost. Veškeré diskuse a dohady mezi lidmi končí smrtí, v okamžiku 

odchodu každého člověka z tohoto světa. Po fyzické smrti je každému jasné, jaká je realita 

věčného života.  Ti, co zemřeli už vědí jaká je pravda o životě a smrti. Ti, kteří žijí a nepoznali 

Boha se většinou jen domnívají co bude, nebo spíše podle svého poznání se snaží přesvědčit 

sami sebe, že po smrti nic není. Je to velmi jednoduché a ničím nepodložené rozhodnutí, 

přesvědčit sama sebe, že po smrti nepokračuje život. To, že se člověk rozhodne nehledat Boha,  

nevěřit Bohu a nevěřit v posmrtný život, ještě neznamená, že Bůh není. Je to jen výmluva, když 

se člověk rozhodne, že nechce poznat Boha. Bůh nevytýká lidem, že nemají znalosti, nebo že 

něčemu nerozumí, ale vytýká jim, že nechtějí poznat pravdu o Bohu a odmítají jakékoli důkazy 

o Boží existenci.  

 

Římanům 1:18  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří 

svou nepravostí potlačují pravdu. 

19  Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 

20  Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když 

lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 

21  Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je 

zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 

 

Ve skutečnosti Bůh říká o nevěřících lidech, že se vědomě rozhodli odmítnout seznámit se s 

Božími pravdami a zákony, nechtějí ani o tom přemýšlet a odmítají i jakékoli svědectví o Boží 

existenci, odmítají i nadpřirozené skutky, divy a zázraky, které Bůh činí ve všech dobách, skrze 

které se Bůh dává lidem poznat.  

Bůh usvědčí každého člověka při posledním soudu, že měl každý možnost seznámit se s 

existencí Boha, kdyby poctivě a bez předsudků přemýšlel o stvořeném Božím díle, které vidí 

kolem sebe. Protože se mnoho lidí rozhoduje žít ve vzpouře proti zjevené pravdě, proto se 

nechce a nikdy se nepodřídí Boží vůli a Jeho vládě. Aby se nemusel podřizovat, tak radši řekne: 

"Bůh neexistuje".  Je to takový úhybný manévr, kterým si člověk obhajuje svůj bezbožný, 

egoistický a hříšný život ve své pýše.  Na to odpovídá Bůh ve svém slově.  

 

Žalmy 53:2  Říká blázen v srdci svém: Není Boha. 
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Žalmy 10:4  Bezbožník pro pýchu, kterouž na sobě prokazuje, nedbá na nic; všecka myšlení 

jeho jsou, že není Boha. 

 

Ježíš Kristus přišel na svět z duchovního světa a lidé v té době ho na vlastní oči viděli a mohli 

se přesvědčit, že je to někdo, kdo pochází z jiného světa, protože činil takové zázraky a divy, 

které nemohl učinit žádný člověk bez Boží moci. Každý normálně uvažující člověk musel 

uznat, že tyto skutky jsou nadpřirozené.  

 

Jan 3:1  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 

2  Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. 

Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." 

 

Nikodém byl vzdělaný člověk, který miloval pravdu a který si všechno ověřoval. Pochopil, že 

zázraky a divy, které činil Ježíš na zemi nemohou pocházet z lidských schopností, nebo z lidské 

síly. Věděl dobře, že nikdo z lidí např. nemůže v jediném okamžiku vrátit zrak člověku, který 

byl od narození slepý, nebo vzkřísit mrtvého člověka. Tyto zázraky se dějí i dnes, ale lidé 

zavírají před nimi své oči a aniž by si ověřili pravdivost těchto zázraků, okamžitě naprosto 

nelogicky tyto zázraky odmítají. To je to, za co budou lidé odsouzeni druhou smrtí, že odmítali 

zjevenou pravdu a ani se s touto pravdou nechtěli seznámit. Za odmítání zjevené pravdy je 

Bohem vynesený rozsudek druhé smrti - uvržení takového člověka do hořícího jezera při 

posledním soudu. Hořící jezero je ta druhá smrt. Zj. 20,14, Zj, 21,8.   

První smrt je odchod člověka z fyzického těla do duchovního světa, druhá smrt je uvržení všech 

duchovních bytostí včetně člověka, kteří se ve své době vědomě vzepřeli proti Bohu, do 

hořícího jezera. V tomto místě budou mít všechny odsouzené duchovní bytosti, včetně člověka, 

jen vědomí existence. Všechno se v tom místě zastaví. Čas tam nebude, poznání ani žádné nové 

zkušenosti tam nebudou. Budou pouze existovat s vědomím odsouzení v žáru ohně bez 

možnosti se z tohoto místa někdy dostat. 

 

Zjevení Janovo 20:10  Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá 

šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 

11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela 

země i nebe a už pro ně nebylo místa. 

12  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna 

kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch 

knihách. 

13  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle 

svých činů. 

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

15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 

  

Člověk se může zachránit a získat věčný život,  když lituje svých hříchů a činí pokání a uvěří, 

že Ježíš Kristus je skutečně Syn Boží, který zemřel krutou smrtí na kříži za všechny hříchy, 

které lidé spáchali.  

 

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

zůstává." 

 

Když opravdově uvěříš, že Ježíš Kristus je Syn Boží, že byl vzkříšen z mrtvých a žije, pak se 

změní úplně tvůj pohled na tento svět. Pochopíš, že všechno, co tady vidíš je pomíjivé a pro 

tebe má jen až druhořadou důležitost.  Uvědomuješ si, že na zemi jsi jen dočasně. Bůh ti skrze 

víru v Ježíše Krista do tvého srdce vloží novou přirozenost - duchovní a v této přirozenosti je i 

vědomí věčnosti a nesmrtelnosti. Víš, že sice fyzicky musí tvé tělo zemřít, ale tvůj duch a duše 
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je věčná a nepodléhá věčné smrti. To dává každému věřícímu vnitřní jistotu a radost z věčného 

života. Netrápí tě už tolik, kolik vyděláš peněz, jaký bude tvůj majetek ke konci tvého života, 

netrápí tě ani to, že jsi nebyl za svého pozemského života na všech "nejkrásnějších" místech na 

zemi. Také tě nevyvedou z míry různé politické změny, ani přicházející zkoušky, které prověří 

obyvatele světa. Také tě nepřepadá strach z epidemií, jako je teď např. covid-19. Jsou to jen 

nepodstatné události, které neovlivní tvoji vnitřní jistotu o věčném životě. Boží přítomnost ve 

tvém životě tě činí silným a tvoje víra roste s každým dnem tvého pozemského života. Nevěříš 

už světu, různým ideologiím, ani jejich "novým zaručeně dobrým programům".  Jsou to jen 

marné pokusy vzbouřených bezbožných lidí, kteří to už 6000 let zkoušejí bez Boha, pod vládou 

satana, padlých andělů a démonů. Stále chtějí vylepšovat zvrácený svět, bez Boha.  

Bez Boha se NIDKY svět nebude mít dobře. Všechny bezbožné plány, království  i politické 

systémy zkrachovaly a zase zkrachují. Toto jsou historicky doložená fakta, ze kterých se dá 

usoudit, že ani ty nové lidské výmysly a plány, vytvořit dobrý svět bez Boha, musí skončit 

velkých krachem. Dočasně - na začátku "nových myšlenek"  to vždycky vypadá, že teď už 

konečně svět přišel na to, jak se budou mít všichni lépe. Na konci každého systému se ukázalo, 

že se měli částečně lépe jen ti, kteří byli u moci a ostatní na ně pracovali. Svět bez Boha není 

schopen vytvořit spravedlivý řád, ani žádný spravedlivý systém. Všechno ztroskotává na zlé 

lidské přirozenosti, která je v každém člověku od narození až do smrti. V člověku, v jeho 

porušené přirozenosti, po hříchu Adama, žádné dobro není. Ani socialismus, ani kapitalismus, 

ani Evropská unie, ani žádný jiný systém, který lidé ještě vymyslí,  bez poslušnosti Ježíši Kristu 

neobstojí a nakonec bude nahrazen jedinou spravedlivou Boží vládou.   

 

1 Korintským 15:24  Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá 

království Bohu a Otci. 

 

Ježíš Kristus je v současné době absolutním Pánem a Králem celého vesmíru, hmotného i 

duchovního světa. Jemu jsou podřízeny všechny stvořené duchovní bytosti a všichni lidé. On 

bude soudit každého člověka podle své pravdy.  Ježíš je podřízen jen nebeskému Otci, který mu 

dal veškerou moc na nebi i na zemi, dokud mu nebudou položeni všichni nepřátelé pod jeho 

nohy.  

  

1 Korintským 15:25  Musí totiž kralovat, `dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho 

nohy´. 

26  Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, 

 

Židům 2:6  ... o Synu je na jednom místě řečeno: `Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn 

člověka, že na něj hledíš? 

7  Jen nakrátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a slávou, 

8  všecko jsi podrobil pod jeho nohy.´ Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo 

nic, co by mu nebylo podmaněno... 

 

Ježíš Kristus prohlásil po vzkříšení z mrtvých, že mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi.  

 

Matouš 28:16  Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 

17  Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 

18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

 

Ježíš má v této době absolutní moc. Žijeme v době tolerance dobra i zla. Žijeme v době milosti, 

kdy Bůh nikoho dopředu nesoudí, proto je na zemi tak velký prostor pro konání zla, podvodů, 

násilí i vražd. Lidé zatím nevyužívají tohoto období tolerance k získání věčného života  a 

prosazování dobra, ale spíše k prosazování svých egoistických, bezbožných a proti božských 

plánů.   
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Získej pro sebe věčný život vírou v Ježíše Krista, v odpuštění hříchů. Staneš se občanem 

nebeského království a země bude jen tvým dočasným domovem. Moc se nezabydluj, protože 

na zemi nebudeš věčně. Tvůj pravý domov je nebeské království a na zemi jsi jen cizincem.  

 

1 Petrův 2:11  Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, 

zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, 

Filipským 3:20  My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše 

Krista. 

 

Do té doby než přijde Pán, žij v lásce, radosti a pokoji s ostatními obyvateli země, pokud to 

záleží jen na tobě. Je pravda, že s některými lidmi dobře nevyjdeš i kdybys žil vzorně, ale to tě 

nemusí trápit. Tvým cílem je život v Božím království a tomu musíš přizpůsobit i svůj 

dosavadní způsob života. 

 

Karel Jureček  


