
SVĚTEM
BIBLE



CO MĚ ČEKÁ PO SMRTI?
Nebe, peklo, 

spánek nebo nic?









 BOŽÍ 
SLOVO 



POSELSTVÍ
NADĚJE





„Já jsem …ten živý; 
byl jsem mrtev – a hle, 
živ jsem na věky věků. 
Mám klíče od smrti 
i hrobu.“

Zjevení 1,18



„Neboť není-li vzkříšení 
z mrtvých, nebyl vzkříšen ani 
Kristus.“

1. Korintským 15,16



„Nebyl-li však Kristus vzkříšen, 
je vaše víra marná, ještě jste ve 
svých hříších, a jsou ztraceni i ti, 
kteří zesnuli v Kristu.“

1. Korintským 15,17-18





„…budeš jíst polní byliny.“

Genesis 3,18



„V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud 
se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. 
Prach jsi a v prach se navrátíš.“…

Genesis 3,19



„I vytvořil Hospodin 
Bůh člověka, prach ze 
země, a vdechl mu 
v chřípí dech života. 
Tak se stal člověk živým 
tvorem.“

Genesis 2,7



TĚLO + DECH = ŽIVÁ DUŠE 



ŽIVÁ DUŠE - DUCH = TĚLO



„A prach se vrátí do země, 
kde byl, a duch se vrátí k Bohu, 
který jej dal.“

Kazatel 12,7



„Ale dokud budu dýchat, 
dokud Boží dech bude 
v mých chřípích…“

Jób 27,3



„Nedoufejte v knížata, 
v člověka, u něhož 

záchrany není.“

Žalmy 146,3



„Až ztratí dech, 
vrátí se do země, 
jeho úmysly se 
rozplynou v ten den.“

Žalmy 146,4 B21



„Živí totiž vědí, že zemřou, 
mrtví nevědí zhola nic a nečeká 
je žádná odměna, jejich 
památka je zapomenuta.“

Kazatel 9,5



„Jak jejich láska, tak jejich nenávist 
i jejich horlení dávno zanikly…“

Kazatel 9,6



NEVĚDÍ 
NIC



„Mrtví nechválí už 
Hospodina, nikdo 
z těch, kdo sestupují 
v říši ticha.“

Žalmy 115,17



„Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel, čekal bych 
po všechny dny své služby, až budu vystřídán. 
Zavolal bys a já bych se ozval…“

Jób 14,14-15



„I kdybych měl naději, podsvětí 
bude mým domem, lože si ustelu 
ve tmách…“

Jób 17,13



„Zemře-li muž, 
rozpadne se. Zhyne-li 
člověk, kam se poděl?“

Jób 14,10



„…člověk ulehne 
a nepovstane a dokud 
nebesa budou, 
neprocitne, ze spánku 
se neprobudí.“

Jób 14,12



„Kéž bys mě skryl 
v podsvětí a schoval mě, 
než pomine tvůj hněv, 
stanovil mi lhůtu 
a pamatoval na mě.“

Jób 14,13



SMRT JAKO 
SPÁNEK



„Shlédni, Hospodine, Bože můj, 
a odpověz mi! Rozjasni mé oči, 
ať neusnu spánkem smrti…“

Žalmy 13,4



„Mnozí z těch, kteří spí v 
prachu země, procitnou; 
jedni k životu věčnému, 
druzí k pohaně 
a věčné hrůze.“

Daniel 12,2



„Až se naplní tvé dny 
a ty ulehneš ke svým 
otcům…“

2. Samuelova 7,12



„Ježíš Martu, 
její sestru 
i Lazara 
miloval.“

Jan 11,5



„Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu 
ho probudit.“ Učedníci mu řekli: 
„Pane, spí-li, uzdraví se.“

Jan 11,11-12



Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel. A 
jsem rád, že jsem tam nebyl, 
kvůli vám, abyste uvěřili. 
Pojďme k němu!“

Jan 11,14-15



Marta řekla Ježíšovi: 
„Pane, kdybys byl zde, 
nebyl by můj bratr umřel. 
Ale i tak vím, že začkoli 
požádáš Boha, Bůh ti dá.“ 
Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr 
vstane.“

Jan 11,21-23



„Vím, že vstane při 
vzkříšení v poslední 
den.“ Ježíš jí řekl: 
„Já jsem vzkříšení 
a život. Kdo věří ve 
mne, i kdyby umřel, 
bude žít.“

Jan 11,24-25



„Ježíšovi vstoupily 
do očí slzy.“

Jan 11,35



„Pane, už je 
v rozkladu, vždyť 
je to čtvrtý den.“

Jan 11,39





„Nechceme vás, 
bratří, nechat 
v nevědomosti 
o údělu těch, kdo 
zesnuli, abyste se 
nermoutili jako ti, 
kteří nemají naději.“

1. Tesalonickým 4,13



„Zazní povel, hlas 
archanděla a zvuk Boží 
polnice, sám Pán 
sestoupí z nebe, a ti, 
kdo zemřeli v Kristu, 
vstanou nejdříve;“

1. Tesalonickým 4,16





„Hle, odhalím vám 
tajemství: 
Ne všichni 
zemřeme, ale 
všichni budeme 
proměněni,…“

1. Korintským 15,51



„…naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. 
Až zazní, mrtví budou vzkříšeni 
k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“

1. Korintským 15,52



„Pomíjitelné tělo musí totiž obléci 
nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“

1. Korintským 15,53



„A když pomíjitelné obleče 
nepomíjitelnost a smrtelné 
nesmrtelnost, pak se naplní, 
co je psáno: ‚Smrt je 
pohlcena, Bůh zvítězil!ʻ“

1. Korintským 15,54



„Kde je, smrti, 
tvé vítězství?“

1. Korintským 15,55



„Nedivte se tomu, neboť 
přichází hodina, kdy 
všichni v hrobech uslyší 
jeho hlas…“

Jan 5,28



„…a vyjdou; ti, kdo 
činili dobré, vstanou 
k životu, a ti, kdo 
činili zlé, vstanou 
k odsouzení.“

Jan 5,29



NEBE,
NEBO 
PEKLO



„Hle, přijdu brzo, a má odplata 
se mnou; odplatím každému 
podle toho, jak jednal.“

Zjevení 22,12





„…potom my živí, kteří se 
toho dočkáme, budeme spolu 
s nimi uchváceni v oblacích 
vzhůru vstříc Pánu. A pak už 
navždy budeme s Pánem.“

1. Tesalonickým 4,17







A řekl: „Ježíši, 
pamatuj na mne, 
až přijdeš do 
svého království.“

Lukáš 23,42



Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím 
ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Lukáš 23,43



ŠEL JEŽÍŠ
ROVNOU 

DO RÁJE?





„…dosud jsem 
nevystoupil 
k Otci.“

Jan 20,17





„Poněvadž byl den přípravy 
a těla nesměla zůstat přes 
sobotu na kříži…“

Jan 19,31



„Poněvadž… na tu 
sobotu připadal totiž 
veliký svátek – požádali 
Židé Piláta, aby 
odsouzeným byly 
zlámány kosti a aby byli 
sňati s kříže.“

Jan 19,31



„Přišli tedy vojáci a zlámali 
kosti prvnímu i druhému, 
kteří byli ukřižováni s ním. 
Když přišli k Ježíšovi 
a viděli, že je již mrtev, 
kosti mu nelámali…“

Jan 19,32-33





V onu hodinu to Ježíš tomuto zločinci zaslíbil 
a řekl: „Amen, pravím ti, dnes, budeš se mnou v ráji.“

Lukáš 23,43













Název 
další přednášky 


