
Je život po životě?

Úvod

Jednou z nepopíratelných pravd je, že člověk fyzicky umírá a jeho existence na zemi v podobě, 
kterou známe, končí. Každý z nás má zkušenost s touto skutečností.  Každý z nás ví o někom, kdo zde 
na zemi žil a zemřel. 

Paní Jarmila Žáková

Já jsem měl kdysi možnost setkat se s paní Jarmilou Žákovou. Tato paní prožila nelehký  život 
zde na zemi. Zažila všechna politická zřízení počínaje Habsburskou monarchií a konče samostatnou 
ČR. Její manžel byl Čs. legionářem za 1. světové války, v protifašistickém odboji za německé okupace 
a politicky pronásledován po komunistickém převratu. Jejich manželství netrvalo dlouho, když pan Žák 
zemřel. Děti neměli. Až do své smrti byla paní Žáková vdovou. Ve svých pozdních 80. letech uvěřila v 
Ježíše Krista a byla pokřtěna na odpouštění svých hříchů.  Svůj život považovala  za šťastně prožitý a 
ve svém pozdním stáří se těšila na to, že jednou bude s Pánem Ježíšem Kristem žít navěky  v Jeho 
nebeském království. Před několika lety paní Žákova odešla z tohoto světa s nadějí na věčný život s 
Bohem. 

Kolik lidí v tomto městě a v této zemí má stejnou naději jako paní Žáková a kolik lidí naopak 
uvažuje o smrti s cynismem nebo se strachem a v nejistém očekávání, co bude potom až jejich život na 
zemi skončí? 

Naděje života po životě

Paní Žáková věřila, že bude žít věčně s Pánem Ježíšem Kristem  v Jeho nebeském království. 
Na čem je založena taková naděje člověka na věčný život?

1. Předně na rozumné víře v Boha spočívající na důkazech o Boží existenci.  Jsou to inteligentní 
design, řád a harmonie světa, ve kterém žijeme. Svět kolem nás je následkem, jehož adekvátní 
příčinou může být pouze všemohoucí a inteligentní Bůh Stvořitel.  

Nenechte se podvést vědci, kteří Boha odmítají a lidi degradují na kus hmoty, na  produkt slepé 
neinteligentní náhody, bez jakéhokoliv účelu, smyslu a cíle své existence.
 

Co je vědecké na tvrzení,  že velký třesk -  tj.  exploze,  je  příčinou existence organizovaného  
vesmíru?  Exploze  znamená  chaos  a  chaos  je  opakem  organizace.  Jak  může  být  chaos  příčinou 
organizace? Jedině inteligentní Bůh může být příčinou organizovaného vesmíru!

Co je vědecké na tvrzení, že život vznikl z mrtvé hmoty?  Základní biologický zákon ověřený 
každou lidskou generací říká, že život pochází pouze z předchozího života. Každá rostlina, každé zvíře 
a každý člověk až do doby Adama a Evy, mají své biologické předky, kteří kdysi žili na této zemi. 
Jedině živý Bůh může být příčinou života! 

Co je vědecké na tvrzení, že z prvotní buňky se evolucí vyvinuly všechny živočišné druhy včetně  
inteligentního člověka? Genetika nám říká, že rostliny, zvířata a lidé se rozmnožují každý podle svého 
druhu. Každá lidská bytost má pouze a jen lidské předky.



Jakou logiku má věda, která odmítá Boha a kde jsou pro ni důkazy?

Naproti tomu si vyslechněte příběh stvoření v Bibli zaznamenaný Mojžíšem před 3 500 lety. 
Ačkoliv Bible není vědeckou knihou, přemýšlejte nad  logickou posloupností  průběhu stvoření a jak 
Boží dílo odpovídá skutečnosti, kterou známe  -  1.Mojžíšova 1:1-2:3.

Podle Bible Bůh je příčinou existence všeho, co existuje. Nejdříve Bůh stvořil  nebe a zemi 
pokrytou vodou, poté světlo, poté atmosféru, poté nahromadil vody na jedno místo a ukázala se souš, 
poté stvořil rostliny a stromy, poté stvořil slunce - aby svítilo ve dne a měsíc - aby svítil v noci, poté 
stvořil zvířata a nakonec stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Člověku dal, aby panoval 
nad zvířaty. Všem dal za potravu rostliny.

Svět kolem nás je Boží stvořitelské dílo, které k nám mluví  - podobně jako nějaká úžasná 
symfonie, nádherný obraz nebo vynikající kniha. Autor každého díla sděluje světu nějaké poselství. 
Boží poselství, které křičí na každého z nás z každého kousku přírody i z každé lidské bytosti zní jasně. 
Bůh říká: “Jsem tady!“ Povšiml jsem si toho opět a zas, když jsem šel v srpnový podvečer z práce 
domu. Jihovýchodní modra obloha byla pokryta načechranými vlnkami bělavých i našedlých mráčků s 
lehce  načervenalým přelivem večerních  červánků.  Když  jsem pak  došel  na  konec  jedné  nevábné 
budovy, která mi bránila ve  výhledu na opačnou stranu spatřil jsem  něco úžasného, co mě přimělo 
zastavit  se.  Severozápadní  oblohu  utopenou  v  zlatavé  záři  zapadajícího  slunce,  kterou  majestátně 
proplouvaly nebeské koráby mraků. Bylo  to   jako otevřené okno do jiného světa.  Vůbec by mě 
nepřekvapilo, kdybych v něm uviděl anděly, jak se  vznášejí nebeskou krajinou.   Pomyslel jsem si: 
“Hle zde je mocný a slavný Bůh!“...

I Vy můžete poznat, že Bůh je tady, že existuje, když budete přemýšlet o Božím stvořitelském 
díle, jehož jste sami součásti! - Římanům 1:18-22.

2. Naděje člověka na věčný život s Pánem Ježíšem Kristem  v Jeho nebeském království je dále 
založena na rozumné víře, že Ježíš Kristus zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých, která spočívá 
na svědectví očitých svědků.  Smrt Ježíše na kříži byla šokem pro jeho nejbližší učedníky, kteří jej 
považovali za Bohem slíbeného Spasitele, potomka krále Davida, jež zachrání Izraelský národ z římské 
okupace a obnoví fyzické království Izraele. Víte, jaká byla reakce Petra poté, co Ježíš předpověděl 
svou smrt a vzkříšení? “Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát! - Matouš 16:21-23.   Víte jaká 
byla reakce Ježíšových učedníků poté,  co byl Ježíš zatčen?  Všichni učedníci jej opustili  a utekli.  - 
Matouš 26:55-56. 
Víte jaká byla reakce Ježíšových učedníků poté, co jim bylo poprvé oznámeno, že byl Ježíš vzkříšen? 
Považovali  to  za  blouznění  a  nevěřili  tomu.  -  Lukáš  24:1-12.  Víte,  jaká  byla  reakce  Ježíšových 
učedníků poté, co se jim ukázal vzkříšený Ježíš? Radost a zbožná úcta. - Jan 20:19-29. Víte, jaká byla 
reakce nejhorlivějšího pronásledovatele  křesťanství  Saula s  Tarsu,  poté co se mu ukázal  vzkříšený 
Ježíš? Stal se nejhorlivějším zvěstovatelem záchrany lidí prostřednictvím Ježíše Krista. - 1.Korintským 
15:1-11.  Víte, co všechno podstoupil dřívější Saul, nyní apoštol Pavel při zvěstování vzkříšení Ježíše 
Krista? Utrpení a persekuci. - 2. Korintským 11:24-33.

Nemylte  se,  skepticismus  Ježíšových  učedníků  vůči  předpovědi,  že  Ježíš  zemře  a  vstane  z 
mrtvých  byl stejně silný, jako skepticismus lidí, kteří žijí v dnešní době. Avšak, vzkříšení Ježíše Krista 
bylo pro učedníky důkazem, který překonal jejich skepsi, důkazem, že Ježíš Kristus jím dá život i poté, 
co jejich život zde na zemi skončí. - 2.Korintským 5:1-10.  Ti samí učedníci, kteří nepochopili podstatu 
spásy, kterou učil Ježíš za svého života, kteří jej opustili při Jeho zatčení, kteří se ze strachu ukrývali po 
Jeho ukřižování, poté, co se jim ukázal vzkříšený Ježíš Kristus již beze strachu a veřejně hlásali, že 



Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých a že On je Pánem a Spasitelem, který má moc lidi zachránit. A na 
podkladě  jejich  svědectví  a  dalších  důkazů  uvěřili  v  Ježíše  tisíce  monoteistických  Židů,  kteří  si 
původně rovněž představovali Spasitele, jakožto fyzického krále a záchrance. - Skutky 2:22-43. Ježíšův 
hrob byl třetího dne po jeho smrti na kříži prázdný. Ježíš se po svém vzkříšení ukázal stovkám svědků, 
z nichž většina žila ještě v době, kdy psal Pavel list Korintské církvi kolem roku 57 po Kristu  a  mohli 
tuto skutečnost dosvědčit -  1.Korintským 15:1-9.   I  Vy můžete uvěřit ve vzkříšení Ježíše Krista na 
podkladě svědectví očitých svědků Ježíšova vzkříšení zapsaných v Bibli, když je budete zkoumat a 
rozumně o nich přemýšlet.

3. Naděje člověka na věčný život s Pánem Ježíšem Kristem  v Jeho nebeském království je dále 
založená na rozumné víře, že Bůh bude soudit každého z nás za naše skutky.  O tom nám Bůh 
poskytl důkaz tím, že vzkřísil Ježíše z mrtvých -  Skutky 17:24-31. Bůh nám říká v Bibli, že v den 
posledního  soudu,  budou  pouze  2  skupiny  lidí.  Jedna,  která  bude  odměněna  věčným  životem  v 
nebeském království a druhá, která bude potrestána věčným utrpením v oddělení od Boha -  Matouš 
25:31-46.

Neklamte se, že jste dostatečně dobří a že se nemusíte bát nějakého soudu, pokud náhodou 
nějaký Bůh existuje, protože každý člověk se ve svém životě dopustil nějakého zla a každé zlo, které 
Bible nazývá hříchem odděluje člověka od svatého Boha, ve kterém není žádné zlo. Hřích je největším 
problémem člověka! Boží spravedlnost si vyžaduje, aby byl každý hřích potrestán a trestem za hřích je 
smrt -  Římanům 6:23. Avšak Bůh ve své lásce a milosrdenství vůči lidem poslal svého Syna Ježíše 
Krista na svět, aby svým utrpením a svou  smrtí na kříži vzal na sebe trest za naše hříchy -  Matouš 
27:27-51. Ježíš zemřel i za Vaše hříchy, ale jenom tehdy, pokud v Něj věříte a přijmete do svého života 
Boží  vůli  zapsanou  v  Novozákonních  Písmech  Bible.  Odměnou  za  to  Vám  bude  věčný  život  v 
nebeském království. Avšak každý, kdo odmítá Boha,  nebo není poslušen evangeliu  Ježíše Krista, 
ponese věčný trest za svoje vlastní hříchy. - 2. Tesalonickým 1:4-10.

4. Naděje člověka na věčný života s  Pánem Ježíšem Kristem  v Jeho nebeském království  je 
konečně založená na rozumné víře, že Bible je pravdivé Boží slovo.  Bible je sbírkou 66 knih, jež 
byly psány cca 40 různými pisateli v období cca 1 500 let. Pisatelé Bible měli různé vzdělání, různé 
společenské postavení, žili v různých kulturách, v různých zemích, v různé době a i přesto Bible tvoří 
jeden harmonický celek, který ukazuje ne jednu mysl Boží, jež inspirovala tyto různé pisatele. Celá 
Bible sleduje jednu základní dějovou linii, kterou je naplnění Božího plánu spásy pro člověka. Bible 
nám říká odkud se  vzali lidé, že se dopustili hříchu, že je  hřích oddělil od Boha a že skrze oběti Ježíše 
Krista budou mít naději na to, že budou opět s Bohem, tentokrát již nikoliv na zemi, ale v nebeské 
království. Kromě toho, že je Bible vnitřně harmonická, obsahuje řadu proroctví o příchodu Spasitele, 
které byly naplněny na Ježíši a některé z nich dokonce naplnili Jeho nepřátelé. Bible dále popisuje i 
řadu historických událostí,  postav,  míst,  národů a jejich kulturních zvyků a náboženství, které jsou 
doloženy archeologii a světskou historii.

Jediná šance změnit věčnost

Většina lidí v této zemi nevěří v Boha a neposlouchá evangelium Ježíše Krista. Víte jaký je 
rozdíl mezi nimi a paní Žákovou? Jejich jediná naděje je pro tento život. Jejich věčnost, která nastane 
po dni soudu, však bude bez naděje. 

Máte naději na věčný život nebo jste rovněž bez naděje? Jediná šance změnit Vaši věčnost je 
nyní - v tomto životě, neboť po smrti končí naše existence tady na zemi. Tělo člověka se vrací do země, 
z jejíž prvků bylo stvořeno a duch člověka se vrací k Bohu, který jej dal - Kazatel 12:7. Po smrti již 



člověk nemůže nic změnit. Již nemůže uvěřit, již nemůže činit pokání ze svých hříchů, již nemůže být 
pokřtěn na odpuštění svých hříchů. Pouze čeká na poslední soud. -  Jan 5:28-29. Uchopte svou šanci, 
změňte svou věčnost teď, když to ještě jde. I Vy můžete žít s Bohem v Jeho nebeském království na 
věky. Jenom bloud si v srdci říká:  “Bůh tu není.“...   Žalm  14:1.  “Je hrozné upadnout do ruky živého 
Boha“ - Židům 10:31.
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