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12. SMRT
Co se stane s člověkem, když zemře? Víme něco o životě, co znamená? Co se s námi děje, když
umíráme? Kam jdeme? Do nebe? Do pekla? Do očistce? Do předpeklí? Co nás čeká v tomto stínu
před námi? A co se děje s našimi drahými zesnulými? Jelikož víme, že Bible je Boží slovo, proč
bychom se neobrátili k jedinému spolehlivému zdroji informací? Biblické učení o smrti je logické,
ne matoucí. Můžete být překvapeni, ale odpovědi jsou rozumné, uspokojující, a hlavně, přinášejí
útěchu.
1. Jak Ježíš mluvil o smrti? Jan 11,11-14
___________________________________________________________________________
2. Jak se zmiňuje o smrti Starý zákon? 5. Mojžíšova 31,14-16; 2. Samuelova 7,12
___________________________________________________________________________
3. Jak rozuměl Pavel stavu smrti v souvislosti se vzkříšením?
1. Tesalonickým 4,15-16; Skutky 13,36
___________________________________________________________________________
4. A co Daniel ve Starém zákoně? Jak on porozuměl smrti a vzkříšení? Daniel 12:2
___________________________________________________________________________
5. Co učil Ježíš ohledně smrti a vzkříšení? Jan 5,28-29
___________________________________________________________________________
6. Kdo jediný je nesmrtelný? 1. Timoteova 6,15-16; 1. Timoteova 1,17
___________________________________________________________________________
7. Jak je popsán člověk v porovnání s Bohem? Římanům 1,23
___________________________________________________________________________
8. V kterém okamžiku se stává člověk nesmrtelným? 1. Korintským 15,51-54
___________________________________________________________________________
Poznámka: Bible popisuje smrt jako spánek více než 50krát. Abychom porozuměli stavu smrti nebo
„spánku, odpočinku“, musíme nejdříve pochopit stav života.
9. Které dvě složky Bůh spojil, aby z člověka učinil živou duši? Genesis 2,7
___________________________________________________________________________
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10. Jak je zachován tento proces, který Bůh použil ve tvoření duše, když zemřeme?
Žalm 104,29?
___________________________________________________________________________
11. Může duše zemřít? Ezechiel 18,20
___________________________________________________________________________
12. Když život skončí, co zůstane? Genesis 3,19
___________________________________________________________________________
13. Jak Bible definuje „život“? Job 27,3
___________________________________________________________________________
14. Co se děje, když se dech navrací k Bohu? Job 14,10
___________________________________________________________________________
Poznámka: Bůh nevložil živou duši do Adama. Adam se stal živou duši jako výsledek spojení těla
a dechu nebo ducha od Boha. Když je světelná žárovka připojena k elektrickému proudu, máme
světlo. Nikdo nedává světlo do žárovky. Je to výsledek sjednocení těchto dvou složek. Když
odpojíme elektrické napájení, světlo přestane existovat. Podle Bible je duše kombinací těla a
dechu, nebo ducha. Když je dech (životní síla) nebo „duch“ Boží odloučen od těla, duše přestane
existovat.
PRACH + DECH = DUŠE
DUŠE – DECH = PRACH

15. Kolik toho člověk ví během doby, ve které je mrtev? Kazatel 9,5.6.10
___________________________________________________________________________
16. Mohou mrtví chválit Boha? Žalm 115,17
___________________________________________________________________________
17. Může se mrtvý člověk vrátit do svého domu jako „zesnulý duch“? Job 7,9-10
___________________________________________________________________________
Poznámka: Jak jsme již dříve studovali, mnozí démoni dokáží dělat zázraky, zejména napodobovat
drahé zesnulé. Vypráví se příběh o jednom evangelistovi, který kázal o stavu smrti. Poté se
jednomu z posluchačů „zjevila“ jeho manželka, která už byla po smrti. Měla stejný hlas a způsoby
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chování jako jeho manželka. Avšak přesvědčen touto biblickou hodinou, řekl „své ženě“, aby
odešla ve jménu Ježíše Krista. Ona zmizela a změnila se v démona. Pravda je jen v Božím slově.
Závěr: Takže když člověk zemře, nežije někde jinde. Není v pekle, v nebi ani v očistci. A už vůbec
nežije někde a v nějakém jiném stavu. Nachází se ve stavu spánku nebo bezvědomí. Mrtví
odpočívají v pokoji ve svých hrobech, dokud nepřijde Ježíš. A když se zastavíme, abychom to
promysleli, jak by se to dalo vylepšit? Jako vždy, Pán Bůh to zařídil maximálně nejlépe. Místo
toho, aby dovolil zesnulému dívat se dolů z nebe a vidět trápení a bolest, které způsobilo jeho
úmrtí. Místo toho, aby dovolil zesnulému manželovi nebo manželce spatřit, jak se jeho partner
rychle zamiloval do někoho dalšího. Místo toho, aby dovolil rodičům být svědky trápení a
problémů svých dětí, Ježíš ustanovil smrt, aby to bylo krátké období bezvědomého spánku.
Zesnulí neprožívají žádné těžkosti, protože si nejsou vědomi ubíhajícího času. Usnou a v dalším
okamžiku (tak se to jeví) se probudí a budou sjednoceni se svými drahými a s Ježíšem.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 12 – Smrt
1 – Jako o spánku
2 – Jako o spánku
3 – Spánek až do vzkříšení
4 – Spánek až do vzkříšení
5 – Odpočinek v hrobě až do vzkříšení
6 – Bůh
7 – Smrtelný
8 – Při druhém příchodu či vzkříšení
9 – Prach a Boží dech života
10 – Když je Boží dech odejmut, umírají a navrací se v prach
11 – Ano
12 – Prach
13 – Dech Boží
14 – Umírá či se navrací v prach
15 – Nic
16 – Ne
17 – Ne
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