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100. Jak to bude s manžely po vzkříšení?

Jak to bude s manželskými páry, kteří se milují a následují Krista?? Budou v případě vzkříšení opět spolu a ve 
svazku manželském, nebo budou žít jako duchovní bytosti již odděleně, oddáni pouze Kristu??

1) Manželství je pozemská smlouva mezi Bohem, mužem a ženou:

Římanům 7:2 Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona 
manželství.
3 Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel 
zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.

1 Korintským 7:39 Žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž umře, je svobodná a může se vdát, 
za koho chce, ale jen v Kristu.

2)  Když se Ježíš zjeví podruhé a spravedliví  (způsobem stanoveným Písmem) budou přeneseni do  
nebeského království, manželský stav nebude existovat:      

Lukáš 20:27 Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho:
28 "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: 'Zemře-li nečí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho  
bratr a zplodí svému bratru potomka.'
29 Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný.
30 Jeho manželku si vzal druhý,
31 pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli.
32 Nakonec zemřela i ta žena.
33 Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku."
34 Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají.
35 Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají.
36 Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.

3) Co bude existovat v nebeském království si nedokážeme zde na zemi představit:

1 Korintským 2:9 Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil 
Bůh těm, kdo ho milují.'

101. Co bude po smrti? Jak bude probíhat poslední soud?

Co se stane s duší po smrti člověka, ať už dobrého nebo zlého?? Jde ihned po smrti „dle zásluh“ ke Kristu  
do nebeského království nebo do pekla?,  anebo oba dva druhy duší (dobré i zlé) čekají na vzkříšení v posledním 
soudu v nevědomosti a v dočasné neexistenci do doby příchodu Ježíše Krista na zem??

1) Když člověk zemře, končí pro něj pozemský čas. Jeho duše jde do říše mrtvých (hades) a tělo do 



hrobu.  Pro žijící  lidi čas dále běží.  Když se Ježíš  zjeví podruhé bude soud. Spaseni budou ti,  kdo Ježíšův 
příchod očekávají (způsobem stanoveným Písmem):

Židům 9:27 A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,
28 tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu,  
ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Skutky apoštolské 2:23  Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a  
zabili.
24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
25 David o něm praví: 'Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;
26 proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději,
27 neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.
28 Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.'
29 Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes.
30 Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn;
31 viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se  
nerozpadne v prach.

2) V říši mrtvých (hades) je místo blaženosti, kde bude duše spravedlivých (dle Písma) a místo utrpení,  
kde bude duše nespravedlivých:

Lukáš 23:39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.
41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."
42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."
43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."

Lukáš 16:19 Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
20 U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
21 a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.
22 I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.
23 A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
24 Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží 
mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.'
25 Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho 
zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.
26  A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani  
překročit od vás k nám.'
27 Řekl: 'Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu,
28 neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.'
29 Ale Abraham mu odpověděl: 'Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!'
30 On řekl: 'Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.'
31 Řekl mu: 'Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'"

3) Když se Ježíš zjeví podruhé, ti, kteří jsou mrtví výjdou z hrobů. Ti, kdo činili dobré (dle Písma),  
vstanou k životu. Ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení:

Jan 5:28 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.

4) Když se Ježíš zjeví podruhé, ti, kteří zemřeli v Kristu (v očekávání Jeho druhého příchodu) vstanou z  
mrtvých  a potom živí,  kteří  očekávají  příchod Kristův,  budou spolu se vzkříšenými mrtvými přenesení  do 



nebeského království, kde budou navždy s Pánem:

1 Tesalonickým 4:15  Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé  
nepředejdeme.
16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou  
nejdříve;
17 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak 
už navždy budeme s Pánem.

5) Když se Ježíš zjeví podruhé, ti, kteří zemřeli v Kristu (v očekávání Jeho druhého příchodu) budou 
vzkříšeni  v  nepomíjitelném duchovním těle  a   živí,  kteří  očekávají  příchod  Kristův,  budou  proměněni  do 
nepomíjitelného duchovního těla. Smrt nad nimi nebude mít moc:

1 Korintským 15:51 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
52 naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí 
proměněni.
53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
54  A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost  a smrtelné nesmrtelnost,  pak se naplní,  co je psáno:  'Smrt  je 
pohlcena, Bůh zvítězil!

6) Když se Ježíš zjeví podruhé, nebudou tomu předcházet žádná znamení. Spravedliví (dle Písma) budou 
vzati do nebe, nespravedliví budou zanechání na zemi:

Matouš 24:35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.
40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

7) Když se Ježíš zjeví podruhé, budou před něj shromážděny všechny národy (mrtví i živí). Spravedlivé  
(dle Písma) vezme do nebeského království. Nespravedlivé odsoudí k věčnému trestu:

Matouš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od 
kozlů,
33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34 Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno 
od založení světa.
35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za  
mnou.'
37 Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali 
jsme ti pít?
38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?'
40  Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných  
bratří, mně jste učinili.'
41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
42 Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43 byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a  



nenavštívili jste mě.'
44 Tehdy odpoví i oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve 
vězení, a neposloužili jsme ti?'
45  On  jim odpoví:  'Amen,  pravím vám,  cokoliv  jste  neučinili  jednomu  z  těchto  nepatrných,  ani  mně  jste 
neučinili.'
46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

8) Když se Ježíš se zjeví podruhé, fyzický vesmír shoří. Přestane existat čas a bude jen věčnost:

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.
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.

9)  Popis nebeského království:

Zjevení Janovo 21:1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již 
vůbec nebylo.
2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého 
ženicha.
3  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni 
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4  a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo,  
pominulo."
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."

Zjevení Janovo 22:1 A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.
2 Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý 
měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.
3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit,
4 budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
5 Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a 
budou s ním kralovat na věky věků.

102. Bude stejný trest pro všechny hříšníky?

A dále jak můžou být dvě hříšné duše potrestány věčnými muky stejně, když jedna „pouze“ lhala a sem tam  
třeba i kradla a jiná zlá duše se dopouštěla vražd, genocidy, násilností, smilstev a jiných ohavností?? Nespatřuji 



ve stejném trestu pro oba příliš spravedlnosti.

1) Trestem za jakýkoliv hřích je smrt:

Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

2) Fyzická smrt znamená oddělení duše/ducha člověka od těla. Duch se vrací k Bohu, který jej dal (do 
Jeho moci) a tělo do země, z jehož prachu (prvků) bylo stvořeno:

Jakubův 2:26 Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

Kazatel 12:6  Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se  
roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme.
7 A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

3) Duchovní smrt znamená oddělení  duše/ducha člověka od Boha:

Genesis 2:17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

Lukáš 9:59  Jinému řekl: "Následuj mne!" On odpověděl: "Dovol mi Pane, abych šel napřed pochovat svého 
otce."
60 Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží."

4) Jediný způsob jak mohou být člověku odpuštěny hříchy, je tím, že uvěří v Ježíše jako svého Spasitele, 
činí pokání z hříšného způsobu svého života (odvrátí se od hříšného způsobu života), vyzná Ježíše za svého  
Spasitele, je pokřtěn (ponořením do vody) na odpuštění svých hříchů a snaží se  jednat podle Boží vůle:

Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 
budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,  

Skutky apoštolské 2:36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh  
Pánem a Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
38  Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých  
hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Skutky apoštolské 22:16  Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých 
hříchů.' 

1 Petrův 3:21 To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny,  
nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista,

Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce 
v nebesích.
22  Mnozí  mi  řeknou  v  onen  den:  'Pane,  Pane,  což  jsme  ve  tvém jménu  neprorokovali  a  ve  tvém jménu 
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'



23 A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'
24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na 
skále.

5) Při posledním soudu Bůh odplatí každému podle jeho skutků:

Římanům 2:6 On 'odplatí každému podle jeho skutků'.
7 Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8 Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
9 Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
10 avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.
11 Bůh nikomu nestraní.
12  Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni  
podle zákona.
13 Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.
14 Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když 
zákon nemají.
15 Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž 
jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.

6) Některým hříšníkům bude v den soudu lehčeji než jiným:

Matouš 11:21 "Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky 
jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání.
22 Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu, nežli vám.
23 A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě  
odehrály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes.
24 Ale pravím vám: zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě."

7) V den soudu budou pouze dvě skupiny – spravedliví (kterým Bůh odpustil jejich hříchy, protože se 
snažili jednat podle Jeho slova) a nespravedliví (kterým Bůh neodpustil jejich hříchy, protože se nesnažili jednat  
podle Jeho slova). Nespravedliví půjdou do stejného místa utrpení. Písmo výslovně neuvádí, zda bude jejich trest  
diferencován v závislosti na jejich hříších:

Matouš 25:46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

8)  Stejné  místo utrpení,  nutně  neznamená  stejný trest.  Trest  může  být  diferencován v závislosti  na 
hříších, ale pokud to tak je, dle mého názoru Písmo to výslovně neuvádí.

Lze to pouze dovozovat např. z těchto veršů:

Lukáš 10:12 Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji, než tomu městu.
13 Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás, 
dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání.
14 Ale Týru a Sidónu bude na soudu lehčeji než vám.

Židům 10:26 Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí 
za hříchy,
27 ale jen s hrozným soudem a 'žárem ohně, který stráví Boží odpůrce'.
28 Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou 
nebo tří svědků.
29 Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl 
posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti.



30 Vždyť víme, kdo řekl: 'Já budu trestat, má je odplata.' A jinde: 'Pán bude soudit svůj lid.'
31 Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.

Ale jistotu bych měl pokud by bylo v Písmu výslovně uvedeno, že trest bude diferencován.

Svévolné hřešení může spočívat v drobných lžích, které člověk říká kdykoliv se mu to hodí. Pokud takto 
jedná nemůže počítat s obětí, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně. Ten kdo zneuctí Božího Syna si určitě 
zaslouží hroznější trest. Pokud však skutečně existuje nějaký hroznější trest pro některé hříšníky než hrozný  
soud a žár ohně, tak Písmo o něm dle mého názoru výslovně nemluví. 

Lidé v Sodomě neviděli Ježíše, neslyšeli Jeho učení, neviděli Jeho zázraky a nebyli mezi nimi žádní  
svědci, kteří viděli vzkříšeného Ježíše. Lidé v Ježíšově době, však tuto příležitost měli. Ježíš byl Bůh, který žil  
mezi nimi, učil je, konal zázraky, byl ukřižován, vstal z mrtvých. Mnohé uzdravil. Byli tak blízko Spasiteli, který  
měl moc jim dát věčný život a oni jej odmítli. Komu z nich bude lehčeji u soudu?

103. Ke komu se máme modlit?

Komu je vhodnější adresovat oslovení v modlitbách?? Ježíš Kristus i Bůh jsou přeci jedno, jistota je pouze závěr 
modlitby se slovy skrze Ježíše Krista amen??

1) Ježíš se modlil k Bohu/Otci:

Lukáš 6:11 Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat.
12 V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.

Lukáš 22:41 Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se:
42 "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň."

2) Ježíš učil své učedníky, aby se modlili k Bohu/Otci:

Matouš 6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

3) Křesťané se modlili k Bohu/Otci:

Skutky apoštolské 4:24 Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: "Pane, který jsi učinil  
nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich,

2 Korintským 13:7 Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého - nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme 
obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli.

Efezským 5:20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

4) Ježíš je sice svou podstatou Bůh, který přišel na zem v lidském těle, tedy jako člověk, ale svou rolí v Božím 
plánu spásy je prostředníkem mezi Bohem a lidmi, proto se Jeho prostřednictvím obracíme k Bohu:

Filipským 2:5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:
6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -
11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.



1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Židům 9:15  Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy,  aby ti,  kdo jsou od Boha povoláni,  přijali  věčné  
dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Koloským 3:17  Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu 
Otci.

5) V Písmu je zmínka, kdy se jeden křesťan modlil přímo k Ježíši:

Skutky apoštolské 7:59 Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!"
60 Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel.

104. Bylo království připraveno od založení světa?

Co myslel Ježíš tím královstvím, že řekl: přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od 
založení světa?? Vždyť od založení světa žili Adam s Evou v rajské zahradě a nepočítalo se s nimi do budoucího 
Božího království, ale byli přeci určeni k věčnému životu v rajské zahradě, a v případě, že by neučinili první 
hřích, žili by tam věčně a naplnili zemi.. 

1) Bůh měl plán spásy v Kristu již před stvořením světa, což znamená, že již před stvořením světa věděl, že se  
lidé dopustí hříchů a budou potřebovat záchranu prostřednictvím Kristovy oběti:

Efezským 1:3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním 
požehnáním nebeských darů;
4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny
6 a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
8 kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,
9 když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
10 že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
11  On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem 
daném poslání,
12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť 
zaslíbeného Ducha svatého
14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

2) Země je místem našeho dočasného pobytu a při druhém příchodu Ježíše Krista bude zničena:

2 Petrův 3:8 Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc 
let jako jeden den'.
9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby  
někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
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.
14 Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat  



beze strachu před Božím soudem.
15 A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle  
moudrosti, která mu byla dána.

3) Při druhém příchodu Ježíše Krista bude naplněn Boží plán spásy, když se spravedliví ujmou království, které 
jim Bůh připravil od založení světa:

Matouš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od 
kozlů,
33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34 Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno 
od založení světa.

105. Je možné nehřešit?

Po křtu již nesmím vůbec hřešit? Jak toho dosáhnout??, je to nesmírně těžké, někdy hřešíme i téměř nevědomky.

1) Všichni zhřešili:

Římanům 3:22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:
23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

2) Všichni hřeší, i křesťané, pokud ale doznávají své hříchy, činí z nich pokání, Bůh jim je odpustí:

Římanům 7:21 Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo.
22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;
23 když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí  
mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.

1 Janův 1:8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé  
nepravosti.
10 Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

2 Korintským 7:8 A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval.  
Vidím totiž, že vás ten dopis na čas zarmoutil,
9 ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, 
a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu.
10 Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však  
působí smrt.
11 Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k 
omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste  
prokázali, že jste se v té věci zachovali správně.



3) To, co křesťan nesmí udělat je vypěstovat si nebo navrátit se k hříšnému životnímu stylu, kdy svévolně hřeší,  
kdykoliv se mu to hodí:

Římanům 6:1 Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?
2 Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?
3 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?
4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou  
mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
5  Jestliže  jsme  s  ním  sjednoceni,  protože  máme  účast  na  jeho  smrti,  jistě  budeme  mít  účast  i  na  jeho  
zmrtvýchvstání.
6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a  
my už hříchu neotročili.
7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
8 Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.
9 Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.
10 Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.
11 Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.
12 Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce;
13  ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života,  
propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.
14 Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.
15 Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!
16 Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte - 
buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.

Židům 10:26 Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí 
za hříchy,
27 ale jen s hrozným soudem a 'žárem ohně, který stráví Boží odpůrce'.
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