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NEBE, PEKLO, RÁJ 
A JAK TO BUDE DÁL? 

 
„Dnešek ve světle bible“ 

 

Otázku „A jak to bude dál“ ve smyslu zájmu o to co  
� nás přesahuje,  
� co nevidíme,  
� co tušíme,  
� na co si nemůžeme šáhnout a přece si přejeme, aby to bylo 
� co je jakoby mimo náš čas 

takovou otázku si asi každý někdy položí či položil. 
Týká se to smyslu našeho života. Nebo nesmyslu, jak někteří problém uzavřou. 
Kdyby otázka byla jednoduchá, neexistovalo by tolik odpovědí, mnoho odpovědí 

protiřečících si, tolik názorů. 
Jsou to otázky vyvolávající silné emoce, silné řešení. Otázky jejichž řešitelé kvůli nim 

jsou ochotni všeho možného. Položit svůj život i vraždit. 
 
Jednou z odpovědí přináší bible. Bible a s ní křesťané, následovníci hlavní postavy bible – 

Ježíše Krista. Křesťanů je na světě asi 2,2 mld, bible je nejčtenější, nejvydávanější a 
nejpřekládanější knihou světa. 

Naše tradice, svátky a povědomí jsou sice křesťanské, i když Evropa už asi ne, a naše 
chování za křesťanským stále víc pokulhává. 

 
Zkuste prosím se mnou přemýšlet tak trochu s nadhledu, tak trochu mimo každodenní 

starosti. Přemýšlet nad tím, co nás přesahuje. 
A podle informací z bible. 
 
NEBE, PEKLO, RÁJ A JAK TO BUDE DÁL  
– nás obklopuje 
– máme každý takový malý interval 

 

 
RÁJ 

- to je to co již bylo 
- příběh stvoření Adama a Evy 
- napřed krása, štěstí, vláda nad tvorstvem, bez smrti, hříchu, trápení, násilí, 

nespravedlnosti 
- a potom vstup do naší reality, našeho času 
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- zůstal stesk 
- od ztráty ráje se snažíme ráj vybudovat, ale nějak se to kazí 
- historii známe 

 
NEBE A PEKLO, vrch a spodek 
 
Nad námi a pod námi něco je. Aspoň tak si představujeme to co nevidíme.  
Dole peklo, tma, sevření. 
Nahoře světlo, nebe, volnost 
Můžeme přidat vlastní představy. 
Jsou to 2 odlišné světy, s odlišnými pány, pravidly a vztahem k nám lidem. 
Bible tyto 2 světy popisuje: 
 

Zjevení Janovo 21:4   A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, 
pominulo." 
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. 
 
Izajáš 11:6  Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou 
spolu a malý hoch je bude vodit. 
7  Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát 
slámu. 
8  Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. 

 
„tam bude pláč a skřípění zubů“ 

 
Četl jsem knihu 4 pojetí pekla. Tam se moudří muži a teologové dohadují jak to bude 
vypadat? 

– Je to jen filosofický pojem, nic takového nebude 
– Bude ale jenom dočasně pro potrestání, pak to Bůh zruší 
– Bude tam věčné trápení 
– Bude tam věčné trápení a bolest, pálivý oheň 

 
Já si myslím, že peklo (nebo jeden jeho podstatný atribut) popisuje příběh, který se 
skutečně stal. V Bratislavě. Ještě v době socialismu. 

Manželský pár si koupil nábytkovou stěnu. Krásnou, drahou, po známosti. Byli z ní skutečně 
nadšení. Starali se o ni, leštili. Jednou neodkladně museli něco zařídit a doma nechali 
samotného svého kluka, měl pár roků, děcko. 

Jak odešli, malý našel nožík a snažil se do nábytku něco vyrýt, bylo to pěkně vidět. 
Když se rodiče vrátili, otce popadl amok. Popadl kluka a potrestal ho tak, že mu ruky, prsty 

pomlátil tloučkem na maso. Jak se vzpamatoval, odvezl dítě na úrazovku. 
Když ho doktor prohlédl a zjistil příčinu, řekl: „Otče, co jste to udělal? To dítě již nikdy nic 

nevezme do rukou! 
 
Tak to je peklo. Již nemůžete nic napravit. Musíte s tím žít 

 
 
Kdyby jste dostali otázku: Kam chcete? Nebo dostali možnost volby, kam byste šli? 
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Příběh smyšlený leč poučný: 
 

Jeden umřel. Jak to tak chodí, přijde jeden k nebeské bráně. Pustí ho, nebo nepustí? 
Petr ho zastaví: Kampak tak rychle. 
My to máme teď máme moderní, demokratické. Podíváš se do nebe, pak do pekla, tak hodinku - no a 

pak se rozhodneš kam chceš. Tak čím chceš začít? 
První nebe. Nádherný zážitek. Pokoj, klid, harmonie. Spokojení lidé, pracují, baví se, …A ta příroda, 

ovoce, kamarádská zvířena, …A to bohatství: zlaté chodníky, palác pro každého z drahých kamenů, … 
Dotyčný je uchvácen, tak tady určitě bych chtěl být. „Jak říkají cestovou: Ráj na zemi“ – obrázky 

pláží a ostrovů, kde all inkluziv létá přímo do pusy. 
No ale musí se ještě podívat do pekla.  
Do výtahu a šup dolů. Dveře se otevřou a tu vřava. Zůstane s pusou dokořán. Bar do dáli se táhnoucí, 

zábava, pití co hrdlo ráčí, zpěvy, lehké ženy. Tam to ti s tím fetem trochu přehnali. Všecko zadarmo. 
Báječná zábava. Hned noví kámoši…. A kámošky 

Pobude a už musí do výtahu. 
Vrátí zpět k Petrovi: „Tož jak jsi si vybral?“ 
No máte to tu moc pěkné, ale já bych radši trošku té zábavy. Tady tak na dovolenou s mojou. 
No jak myslíš. Zpátky do výtahu. Dveře se otevřou, tam dým, oheň, dusno, temno. Čapnou ho a šup do 

s ním do kotle. 
Křičí: To je omyl.Já sem nepatřím. Já byl někde jinde. 
Nejbližší pekelník opáčí: „Aha, to byla naše agitační místnost“ 

 
I když je toto smyšlený příběh, podle lidských přestav, jsou tam pravdivé a poučné momenty: 
 

 
 

1. Volba 
– Hrdina příběhu si sám zvolil, kde chce být. 
– Zobecním: Každý sám rozhoduje za sebe. Jako přísloví: Každý je 

strůjcem svého štěstí, tak každý má v moci rozhodnutí kam půjde 
 

2. Co je nepravdivé? 
– Že se půjde rozhodovat až poté, až na straně: JAK TO BUDE DÁL? 
– Není tam výtah 
– Na té druhé straně to již bude podle rozhodnutí na této viditelné straně 
– V tom se shodují asi všechna náboženství a filosofie 

 
3. Příběh má i jiné varování 

– Peklo se přetvařuje a láká 
– Osazenstvo pekla vás nemá rádo 
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– Nehraje fér 
 

Přirovnejme ISIS k peklu. Mnozí o tom píší, že ISIS je peklo na zemi. 
Lákají po internetu ženy i muže. 
Příběhy co se s nimi stane po příjezdu máme i ve zprávách a na internetu. 
Tento týden zastřeli 17 bojovníků z Holandska co přišli za ně bojovat. V něčem se 
nepohodli. 
Ještě jednou ISIS: 
Jak se dostanete pod jejich vládu jste-li tam? Jednoduše. Nic nedělejte. Oni si vás 
uloví sami. 
Jak se zachráníte? Utečete. Musíte projevit aktivitu.  

 
Poslední obrázek 
 Zmizel výtah 
 Přibilo spojení 

 
 
Ten, kdo řídí nebe, vládne nebi, patří mu oblast nebe říká: 
 
Vytvořil jsem výtah. Musíte ale do něho nastoupit za včas. 
Ke mně se můžete a musíte dostat před hranicí   JAK TO BUDE DÁL  
Potom je to sešup. 
 
 
 
Dostal jsem se do bodu, kdy je třeba vysvětlit, jaký plán má Bůh, aby nás spojil s nebem. 
Toto spojení, jak vidíte není tak docela v moci člověka. Je to prodloužení nebe k nám do 
našeho času. 
Celé toto spojení zařídil Ježíš Kristus. Kristus v překladu znamená zachránce. On zařídil naši 
záchranu. On je ten pomyslný výtah do nebe. 
 

Galatským 4:4  Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, 
narozeného z ženy 
1 Janův 4:9  V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého 
jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 

 
My chceme svědčit, že tento záchranný výtah funguje. 
Chceme sdělit Boží pozvání, že můžete každý nastoupit. 
 
Ale to necháme na další neděli za 14 dní. 


