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O čem si budeme povídat?

 Proč lidé touží po posmrtném životě?

 Co lidé po smrti zažívají?

 Prožitky lidí

 Co říkají náboženství?

 Co říká Darwin?

 Co říká Bible?



Proč lidé touží po 

věčném životě?

 Někdy lidé nechtějí mluvit o 

tom, co bude po smrti ...

 ... ale něco je k tomu vede

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Genesis 1:1)

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil 

ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je 

stvořil. (Genesis 1:27)



Co lidé po smrti 

zažívají?

 Vznáší se vzhůru

 Vidí v dáli světlo

 Pohybují se tunelem

 Ocitnou se na temném místě

 Mají hřejivý pocit

 Zažívají příliv záře

 Cítí vlny lásky a radost lidí, 
které potěšili

 Vidí zpětně svůj život

 Setkávají se s osobami

 Cítí bolest lidí, kterým ublížili

 Po návratu do života se jim 
mění perspektiva



Prožitky lidí –
potápěč, který přežil 
svou smrt

 Ian McCormack (Záblesk 

věčnosti)

 Požahaný smrtelně jedovatými 

medúzami

 Tělo mu postupně odumíralo, jak 

jed stoupal k hlavě

https://www.youtube.com/watch?v=Fhy9TQiHegU

38:40 – 45:45

https://www.youtube.com/watch?v=Fhy9TQiHegU


Prožitky lidí – nebe 

opravdu je

 Todd Burpo (Nebe opravdu je)

 Syn Colton prodělá 

komplikovanou operaci

 Po probuzení vypráví o svých 

setkáních s dávno zesnulými 

členy rodiny

 Příběh zachycuje též 

nepochopení okolím

https://www.youtube.com/watch?v=gD8vVyt5Wt4

https://www.youtube.com/watch?v=gD8vVyt5Wt4


Prožitky lidí –

zázraky z nebe

 Christy Wilson Beamová (Zázraky 

z nebe)

 Dcera Annabel má nevyléčitelnou 

nemoc a navíc utrpí pád z vysoké 

výšky

 Po jejím odchodu z těla a 

návratu je zázračně uzdravena

https://www.youtube.com/watch?v=b_s2YlBABCY&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=b_s2YlBABCY&t=6s


Co říkají 

náboženství?

 Posmrtný život je závislý na 

pozemských skutcích

 Odvisí od kvality a kvantity 

náboženských rituálů

 Po smrti je nebe, peklo nebo 

očistec

 Po smrti se člověk vrací zpět na 

zem v jiné formě

 Nebe je místo blaženosti, světla, 

naplnění lidských potřeb



Co říká Darwin?

 Člověk je výsledkem postupné evoluce 

druhu s přirozeným výběrem, jakožto 

příčinou a hybnou silou.

 Nepodává představu o životě po smrti 

jednotlivce, ale druhu.

 Je neosobní.



Co říká Bible?
 Člověk dostal dar života od 

Stvořitele.

 Rozhodl se žít podle svých představ, 
nezávisle na Bohu.

Žena viděla, že je to strom s plody 
dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom 
slibující vševědoucnost. Vzala tedy z 
jeho plodů a jedla, dala také svému 
muži, který byl s ní, a on též jedl. 
(Genesis 3:6)

 Člověk dostal příležitost navrátit se 
zpátky domů.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný. (Jan 3:16)



Co říká Bible?
 Nebe

Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, 
hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit 
zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin. (Izajáš 65:25)

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, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu 
ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení 
21:3-4)

A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu 
Božího a Beránkova. 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. A 
nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho 
služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele 
ponesou jeho jméno. 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. (Zjevení 21:1-5)

 Záhuba

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 21:8)

Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i 
všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven. (Lukáš 
13:28)

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



Konec světa a příchod 
Ježíše Krista

Povstane národ proti národu a království 
proti království, bude hlad a zemětřesení 
na mnoha místech. (Matouš 24:7)

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé 
časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, 
chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, 
nebudou poslouchat rodiče, budou 
nevděční, bezbožní, bez lásky, 
nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, 
hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, 
bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš 
než Boha, budou se tvářit jako zbožní, 
ale svým jednáním to budou popírat. 
Takových lidí se straň. (2. Timoteovi 1:5)

A tehdy uzří Syna člověka přicházet v 
oblacích s velikou mocí a slávou. (Marek 
13:26)

Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, 
kde hoří síra a kde je již dravá šelma i 
falešný prorok. A budou trýzněni dnem i 
nocí na věky věků. (Zjevení 20:10)



Jak získat věčný 

život?

 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako 
Pána a uvěříš-li ve svém srdci, 
že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 
budeš spasen. (Římanům 10:9)

 „Pane Ježíši, potřebuji tě. 
Odpusť mi prosím mé hříchy a 
děkuji, že jsi za ně zemřel na 
kříži. Otvírám ti dveře svého 
života a přijímám tě jako svého 
Spasitele a Pána. Děkuji ti za 
odpuštění hříchů. Ujmi se 
vedení mého života a změň mě, 
abych byl takovým, jakým mě 
chceš mít. Amen.“


