
 I. HLEDÁNÍ BOHA - 13. Kdy přijde poslední soud?

Až se vrátí Ježíš Kristus! Den a hodina Ježíšova příchodu k poslednímu soudu lidstva není v 
Bibli zaznamenána a Bible neobsahuje ani způsob jejich určení. Neexistují ani žádná znamení, která by 
předcházela poslednímu soudu a podle kterých bychom mohli s jistou poznat, že Ježíšův příchod k 
poslednímu soudu se přiblížil.  Způsob příchodu posledního soudu je přirovnán k příchodu potopy, 
kterou Bůh v dávné době zahubil  zkažené lidstvo s  výjimkou 8 lidí,  spravedlivého Noéma a jeho 
rodiny, jež byli zachráněni v arše (velké lodi), kterou si postavili dle Božích instrukcí. Ježíš řekl o svém 
příchodu, kdy bude soudit lidstvo a kdy nastane konec fyzického vesmíru: ”Nebe a země pominou, ale 
má slova nikdy nepominou.' 'O tom dni a hodině však nikdo neví – ani nebeští andělé – pouze sám můj 
Otec. Ale jak bylo za dnů Noéma, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Neboť stejně jako v těch 
dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy, a nic 
nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu   Syna člověka. 
Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít ve mlýně; jedna bude 
vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.” (Matouš 24:35-
42 NBK) 

Někteří  lidé nesprávně věří,  že příchod Ježíše bude doprovázen znameními jako jsou války, 
hladomory,  zemětřesení,  což  dovozují  z  Matouše  24:4-34.  Tyto  verše  však  nemluví  o  znameních 
posledního soudu, ale o znameních Božího soudu nad Židovským národem, který se naplnil v roce 70 
po Kristu, kdy římská armáda srovnala Jeruzalém se zemí, byly zabity nebo popraveny stovky tisíc 
Židů  a mnoho dalších bylo zotročeno  (viz. v. 16 a následující: rada Ježíše křesťanům v Judsku, aby se 
zachránili útěkem do hor, atd.). Ježíš řekl, že soud nad Židy přijde v generaci, ke které mluvil poté, co 
bude  hlásáno  evangelium po  celém světě  na  svědectví  všem národům,  přičemž  obojí  se  naplnilo 
(Matouš 24:14, 34, Římanům10:18, Koloským 1:5-6, 23). 

Proč přijde Boží poslední soud? Protože Bůh je spravedlivý a Jeho spravedlnost si vyžaduje, 
aby bylo potrestáno každé zlo (hříchy) a odměněno dobro: “My všichni se přece musíme ukázat před 
Kristovou soudnou stolicí, aby každý dostal odplatu za to, co dělal v těle, podle toho, co vykonal, ať už 
to bylo dobré nebo zlé.”  (2. Korintským 5:10 NBK) Jelikož jsme se všichni dopustili hříchů a trestem 
za hřích je smrt (oddělení od Boha), všichni bychom si zasloužili trest. Bůh však poslal svého Syna 
Ježíše Krista, aby vzal trest za naše hříchy na sebe svou nepředstavitelně hroznou smrtí na kříži. Ježíš 
zemřel, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Každý kdo příjme Ježíšovou oběť za své hříchy tím, 
že uposlechne Jeho evangelium (dobrou zprávu) o spáse (záchraně před trestem za hříchy), která je v 
Kristu, obdrží věčný život a v den posledního soudu vstoupí to Božího  příbytku, který je v nebesích a 
zde bude žít navěky  s Bohem. Každý, kdo nepřijme Ježíšovou oběť, bude sám potrestán za svoje 
hříchy (Římanům 6:23, Matouš 25:31-46). Jelikož nejsou žádná znamení Ježíšova příchodu, musíme 
být na Jeho příchod neustále připraveni,  jako kdyby měl přijít  každým dnem, každým okamžikem. 
Jediný způsob, jak se připravit na poslední soud spočívá v uposlechnutí evangelia Ježíše Krista o spáse 
a v životě v souladu s Boží vůlí, která je zapsána v Novozákonních Písmech Bible. 

Apoštol Petr ve svém dopise (2. Petrův 3:10-14) píše o zničení fyzického vesmíru při Ježíšově 
příchodu k poslednímu soudu. Pak bude existovat pouze věčnost s Bohem v nebesích   nebo  věčnost  v 
oddělení od  Boha   na    místě    utrpení   (Matouš 25:46, Zjevení 21:1-4). Z uvedeného je zřejmé, že 
při příchodu Krista nebude na zemi ustanoveno žádné tisícileté království Ježíše Krista, jak nesprávně 
věří  někteří  lidé  ze  Zjevení  20,  protože  při  Ježíšově  příchodu  země  přestane  existovat  a  protože 
Ježíšovo království na zemi existuje již ode dne Letnic v 1. století po Kristu dodnes, tedy cca 2000 let, 
když Ježíš kraluje v srdcích těch, kdo ho přijímají za svého Pána, Spasitele a Krále a žijí podle Boží 
vůle v Písmu. (Zjevení je symbolickou knihou a čísla v ní jsou symbolická. 1000 symbolizuje dlouhou 



dobu).  Ze stejného důvodu – zničení  země -  zde nikdy nebude ani  žádný další  pozemský ráj,  jak 
nesprávně věří někteří lidé.

Přemýšlejte o posledním soudu. Pokud hledáte odpovědi na své otázky, jak se vyhnout věčnému 
utrpení  za své hříchy,   rád  Vám s tím pomůžu.  E-mail:  hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709,  
www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko    
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