
DOVRŠENÍ ŽIVOTA ANEB NAŠE BUDOUCNOST 
 

Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejšími ze všech lidí. (1 Kor 15,19) 
 
3 nejrozšířenější názory na to, co se s člověkem děje po smrti: a) nic 
b) reinkarnace (převtělení) 
c) věčnost 
 
Ad a) – NIC: Názor vyvrácený Biblí. Ježíš na mnoha místech jasně učí, že smrtí vše nekončí. 
Věřím-li Kristu v jiných věcech, věřím mu i v této záležitosti. 
Názor vyvrácený zkušenostmi: Zkušenosti s přímluvami těch, kteří už jsou                 
u Boha. 
 
Ad b) – REINKARNACE: Názor vyvrácený Biblí. Např. v podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31). 
Jeden ihned po smrti přijal odměnu, druhý ihned po smrti přijal trest. Ježíš také 
říká: „I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 
nenadějete.“ (Lk 12,40) Kdyby člověk mohl žít další životy „na opravu“, 
nemusel by být připraven.  Nikde v Bibli není řeč o možnosti žít další život „na 
opravu“. 
Názor vyvrácený logikou. Pokud by lidé žili další životy „na opravu“, museli 
bychom připustit, že většina z nás je tu na „reparát“. Svět by tedy morálně 
musel jít k lepšímu. Nejde . 
 
Ad c) – VĚČNOST: Názor podepřený mnoha místy Bible. Co učí Ježíš: 
- Do nebe ani do pekla se nejde až po smrti. Tam směřujeme svým životem.  
  Bůh jenom potvrdí, pro co se člověk rozhodl. Potvrdí stav duše ve chvíli smrti. 
- Smrtí končí možnost obrácení. 
 
- Duše ihned po smrti projde osobním soudem a přijme odměnu nebo trest,  
  které jsou věčné. Pouze očistec dočasný. o Šťastná věčnost (nebe): Týká se toho, kdo zemřel bez jakýchkoliv 

hříchů a neodpuštěných trestů. o Nešťastná věčnost (zavržení): Týká se toho, kdo zemřel s jedním nebo 
více těžkými hříchy na duši. o Očistec: Týká se toho, kdo zemřel s lehkými hříchy nebo neodpuštěnými 
tresty. Je dočasný, po očištění odchází duše k Bohu. 



 2 

- Osud těla: rozpad + vzkříšení na konci času. 
Na konci času vzkříšené tělo Bůh opět spojí s duší a odměna nebo trest budou  
rozšířeny i na tělo. Člověk ke konání dobra nebo zla používal i tělo. Bůh je 
spravedlivý. Odpovídá tedy Boží spravedlnosti, aby odměnil či potrestal nejen 
duši, ale po vzkříšení i tělo. 


