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14. PRAVDA O PEKLE
Od začátku hříchu bylo ďáblovou snahou zkreslit Boží charakter. V nebi zasel do myslí andělů
pochybnosti o Jeho spravedlnosti a lásce. Nakonec uspěl v tomto klamném díle tak dobře, že ho
ve vzpouře následovala jedna třetina andělů. (Zjevení 12,3-4.7-9)
Od vyhoštění ďábla z nebe bylo jeho usilovnou snahou vnést na zem chaos a zmatek. Snaží se
odcizit náklonnost Božích dětí překroucením jeho charakteru. Zmátl dokonce ty, kteří vyznávají,
že jsou křesťany. Usuzují, že pokud je Bůh Bohem lásky, jak může dopustit, aby lidé byli trápení
navěky? Prozkoumáme nyní biblické učení o pekle.
1. Pro koho bylo „peklo“ připravené? Matouš 25,41
___________________________________________________________________________
2. Kdy Kristus odmění každého člověka podle toho, co udělal? Matouš 16,27
___________________________________________________________________________
3. Jak Kristus rozdělí lidi v době svého příchodu? Matouš 25,31-34
___________________________________________________________________________
PROSÍM ČTĚTE: Matouš 13,24-30.36-43. V tomto podobenství Ježíš podrobně nastiňuje osud
bezbožných a odměnu spravedlivých.
4. Kdy nastane, podle náznaků z Ježíšova podobenství, žeň nebo rozdělení zlých od dobrých?
Verš 39
___________________________________________________________________________
5. Kdy budou podle podobenství zničeni bezbožní nebo plevel?
Verš 40
___________________________________________________________________________
6. Kdy Kristus pošle své anděly, aby oddělili dobré od zlých? Matouš 24: 30,31
___________________________________________________________________________
7. Co se nestane těm, kteří věří v Boha? Jan 3,16
___________________________________________________________________________
Poznámka: Tento verš neříká, že hříšník bude žít navěky v mukách. Je zde srovnáván život a smrt.
Bezbožní přestanou existovat, zatímco ti, kteří přijali Boží dar, budou žít navždy.
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8. Jak Bůh nazývá smrt, která je konečným potrestáním bezbožných? Zjevení 20,6.14
___________________________________________________________________________
9. Jaká je podle Bible odplata za hřích? Římanům 6,23
___________________________________________________________________________
Poznámka: Odplatou za hřích je smrt, ne věčně hořící peklo. Je to opak věčného života.
10. Jaké bude konečné zničení bezbožných? Malachiáš 4,1
___________________________________________________________________________
11. Naznačují následující verše, že bezbožní budou neustále hořet?
Žalmy 21,9; 37,10.20.36; 145,20
___________________________________________________________________________
12. Jak Bůh popisuje výsledek ohně, který použije na bezbožné? Matouš 25,41
___________________________________________________________________________
13. Jaký druh ohně použil Bůh při zničení Sodomy a Gomory? Juda 7
___________________________________________________________________________
14. Jak Bůh porovnal zkázu Sodomy a Gomory s tím, co se stane bezbožným? 2. Petrova 2,6
___________________________________________________________________________
Poznámka: Sodoma a Gomora dnes stále nehoří. Byly spáleny na popel před mnoha lety. Je to
důsledek nebo výsledek ohně, který je věčně trvající nebo věčný, věčný není samotný trest. Ten
kdo je zničen ohněm, zanikne jednou provždy!
15. Co ještě bude zničeno nebo očištěno tímto ohněm kromě bezbožných? 2. Petrova 3,10
___________________________________________________________________________
16. Co si Bůh myslí o smrti těch, kteří odmítají spasení? Ezechiel 33,11
___________________________________________________________________________
Poznámka: Bůh musí odstranit hřích z vesmíru jednou provždy. Kdyby bylo hříchu dovoleno, aby
pokračoval dál, tak by zaneřádil celý vesmír. A hřích je to, co nás do tohoto nepořádku dostalo.
17. Kolik jednotlivců si Bůh přeje vidět umírat v pekle? 2. Petrova 3,9
___________________________________________________________________________
18. Jakou možnost výběru nabízí Bůh každému člověku na této zemi? 5. Mojžíšova 30,19-20
___________________________________________________________________________
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Závěr: To rozhodně není Boží způsob jednání, aby si liboval v mučení lidí. Nedělá mu potěšení
ničit děti, které stvořil, ale žel ti, kteří ho odmítají, mu nedávají jinou možnost. Nemůže dát
v sázku znovu celý vesmír. On je Bohem lásky.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 14 – Pravda o pekle
1 – Pro Satana a jeho anděly
2 – Při Jeho druhém příchodu
3 – na ovce a kozly, věřící a nevěřící
4 – Při Jeho druhém příchodu
5 – Při Jeho druhém příchodu
6 – Při Jeho druhém příchodu
7 – Zánik
8 – Druhá smrt
9 – Smrt
10 – Nezůstane kořen ani větev
11 – Ne
12 – Věčný
13 – Věčný
14 – Slouží jako příklad toho co se stane bezbožným
15 – Země bude také zničena
16 – Nemá zalíbení v jejich smrti
17 – Žádného
18 – Život nebo smrt
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