Bůh původně nestvořil peklo pro lidi, ale pro ďábla a jeho anděly.1 Když Bůh stvořil
první lidi, byli bez hříchu, a tak měli ke svatému Bohu volný přístup. Problém nastal, když
lidé začali hřešit. Hřích přerušil jejich spojení s Bohem a otevřel brány pekla. Lidé se ocitli
v začarovaném kruhu ďáblových manipulací.2 Někteří nahradili Boha Bible bohy podle svých
představ.3 Jiní v Boha vůbec nevěří. Někteří se snaží odčinit své hříchy dobrými skutky. Ti
si však neuvědomují, že v Božích očích stejně vypadají jako vrah, který chce odčinit vraždu
chozením do kostela. Čím víc lidé hřeší, tím víc se vzdalují od Boha... a tím víc hřeší.... a tím
víc se blíží k peklu. Jen se rozhlédněte kolem sebe, jak se lidé k sobě (a k Bohu) chovají.
A po smrti je čeká věčné utrpení a beznaděj v pekle spolu s ďáblem - protože jako on,
odmítají Boha poslouchat.
Někteří lidé se ohrazují tím, že by je nikdo neměl peklem strašit. Že správnou motivací
ke vztahu s Bohem by měla být láska. Jenže naše láska bývá stejně sobecká, zatímco Boží
láska nás před realitou pekla varuje a zachraňuje. Ježíš kázal o pekle víc než o nebi.
Bůh vyřešil zdánlivě nemožné, aby lidé nemuseli skončit v pekle: Na jednu stranu nás
Bůh nesmírně miluje, ale na druhou stranu musí potrestat každý hřích. A my jsme hříšní!
Kdyby nad našimi hříchy zamhouřil oko, přestal by být spravedlivý a svatý. Přesto Bůh pro
nás našel řešení – zaplatil za nás! Tolik Bůh lidi miluje!
„Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle
Písem. .... Poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou... Čińte pokání a obraťte
se, aby vaše hříchy byly vymazány.“ 4 Těm, kteří Bohu věří a poslechnou ho, jsou hříchy
vymazány a obdrží věčný život v Jeho království. Ale těm, kteří se chtějí dostat do nebe
po svém, „svou cestou,“ Bůh vzkazuje: Je cesta, která se zdá člověku správná, ale na jejím
konci čeká smrt.5 (Duchovní smrt = oddělení duše od Boha – v pekle).
Že takovým věcem prostě nevěříte? My ale nemluvíme o víře slepé, ale o víře rozumné,
založené na samotných Božích slovech. Bez živé víry máte veliký problém, protože bez víry
není možné Boha potěšit.6 Není však zajímavé, že když třeba zapnete televizi, tak věříte, že
neviditelný televizní signál vám umožní sledovat televizní pořad? Mnoho lidí dokonce věří
ve spoustu absurdních věcí, jako je například re-inkarnace. Že můžou přijít na svět v „dalším
životě“ jako třeba kráva, hmyz nebo strom. Ale Bůh jasně řekl, že „uloženo je člověku umřít
jednou, a potom soud.“ 7
Důkazy o Boží existenci jsou všude kolem nás – v přírodě, v našem svědomí, v Bibli,
v Ježíšově zmrtvýchvstání... I složité lidské tělo je důkazem superinteligentního Stvořitele.
Naštěstí i malinkou víru lze kultivovat – studováním Bible.8 Vzpomínám na příběh muže,
který k Ježíši zvolal: „Pane, věřím, pomoz mé nevíře!“9 Když Boha poprostíte, On vám tu
malinkou víru posílí.
Proč je Boží milost udělena jen v Ježíši Kristu? Ježíš je Bůh v lidském těle,10 jediný
bez hříchu, a před 2000 lety se obětoval za naše hříchy na krutém římském kříži. Bez
prolití (svaté) krve není odpušťení (hříchů).... Není pod širým nebem jiného jména, kterým
můžeme být spaseni...11 Ježíš vstal z mrtvých, vystoupil do nebe a právě na Něm spočívá
soud celého světa.12 Navíc, kdo je v Kristu, je nové stvoření.13 Když člověk činí pokání ze
svých hříchů a uvěří v Krista, Bůh v něm způsobí duchovní narození.14 Tím se člověk stane
nejen duševním, ale též duchovním stvořením – vztah Boha s člověkem je obnoven. Teprve
potom může člověk čerpat silu z Boha - oddolat pokušením15 a toužit konat Boží vůli - podle
Jeho slov, Bible.16 (Duše je naše osobnost - naše „já;“ duch je duchovní tělo.)

Co to vlastně znamená být hříšný? Porušit Boží zákon zapsaný v Bibli. Nevíte, jestli jste
hříšní? Zamyslete se: Ukradli jste někdy něco – třeba jen maličkost? Záviděli jste někomu?
Berete Boží jméno nadarmo? Je Bůh u vás vždy na prvním místě? Řekli jste jednu lež?17
Vyhledáváte sex mimo manželství? „Kdokoliv by se jen podíval na ženu s touhou se s ní
vyspat, už spáchal cizoložství ve svém srdci.“ 18 Jak vidíte, svatý Bůh bude soudit nejen naše
skutky, ale i myšlenky, protože hřích začíná v našem srdci.
Doufám, že vám začíná docházet, že podle Božích kritérií KAŽDÝ porušil Boží Zákon - i vy!
Nikdo není spravedlivý, ne ani jeden.19 A svatý Bůh vidí každé porušení Svého Zákona jako
zločin.20 Neměl by člověk vystřízlivět, když si uvědomí, že je na něj v nebi „vydán zatykač“?
Proto potřebujeme Boží milost! Jako kdysi hříšný celník, který se ani neodvážil vzhlédnout
k nebi, bil se do prsou a zvolal: Bože, smiluj se nade mnou, hříšníkem! 21
Možná si teď říkáte, „no nevím, můj farář, (duchovní guru... kněz...) říká, že můžu své
hříchy odčinit.“ Jenže i duchovní vůdci mohou nahradit Boží Slovo svými názory. Musíte si
dát pozor, koho posloucháte. Čím více Bibli studujete, tím lépe sami rozeznáte Boží Pravdu
od falešného učení, které se rozmáhá i v církvi. Každé slovo Boží je čisté... nepřidávej
k Jeho slovům nebo tě potrestá a budeš shledán lhářem.22 Jenom v Bibli jsou zaznamenaná
skutečná Boží slova. Ostatní náboženské knihy a „svatá“ písma jsou jen napodobeniny
Božích slov. Napsali je lidé, kteří nechtěli pravého Boha23 poznat, protože jim „nevyhovoval.“
Tak vznikla falešná víra.
Boží cesta do nebe: ... milostí jste spaseni, skrze víru, ne ze sebe, je to Boží dar - ne
ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.24 Přijměte Boží milost: ...Pokáním k Bohu a vírou
v Ježíše Krista.25 Recept je jednoduchý, ale těžký: Podřiďte se Boží vůli.16 Poproste Boha
o odpuštění, učiňte čelem vzad od svých hříchů (pokání) a požádejte Ježíše Krista, aby
se stal vaším Pánem a Zachráncem. Nestačí o spáse pouze vědět, musíte Boha ze srdce
o záchranu požádat.26 I když Boha nevidíme, On nás vidí a slyší,27 a tak se můžete modlit
kdekoliv, například takto:
Drahý Bože,
ve jménu Pána Ježíše Krista Tě prosím, odpusť mi mé hříchy. Zříkám se jich. Přijímám
Tvého Syna Ježíše Krista za svého Pána a Zachránce. Chci teď žít podle Tvé vůle. Děkuji Ti
za věčný život s Tebou. Amen.
Důkazem vaší spásy, tj. duchovního narození bude, že začnete vnímat i „malý“ hřích tak,
jak ho vidí Bůh, a budete chtít přestat hřešit.28 Poznávejte Boha studováním Bible, často
s Bohem promlouvejte a stýkejte se pravidelně s věřícími, kteří žijí podle Bible.29
Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána
a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. 30
Odkazy: 1Mat 25:41; 21 Jn 5:19; 3Iza 44; 41 Kor 15:3-8, Sk 3:19; 5 Přísloví 14:12; 6,7 Žid 11:6;
9:27; 8Řím 10:17; 9Mk 9:24; 10Koloským 1:15; 11Žid 9:22; Sk 4:12; 12 Zj 19:11; 13 2Kor 5:17; 14
Jan 1:13, 3:3, 14:6; 15 1 Kor 10:13; 16 Mat 7:21; 171Jn 5:17; Zje 21:8; 18 Mat 5:28; 19 Řím 3:10;
20
1 Jan 3:4; 21Lk 18:13; 22Pří 30:5-6; 23Iza 45:5; 24Efe 2:8-9; 25 Sk 20:21; 26Řím 10:9-10; 27Žalm
145:19; 28Řím k.6; 29Žid 10:25; 30Mat 7:13-14.
(Verše v textu jsou z Nové Bible Kralické a NKJV, s přihlédnutím k původním jazykům).

Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara... Tehdy boháč
zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě
a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím! (Lukáš 16:23-25).
Těm po své levici tehdy řekne: Jděte ode mně, vy proklatí, do věčného ohně, který je
připraven pro ďábla a jeho anděly! (Matouš 25:41).
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte
bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se
bojte! (Lukáš 12:4-5, 8-9).
Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě
čekají na soud. (2 List Petrův 2:4).
Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen
zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (Zjevení 20:14-15).
Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam
budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. (Zjevení 20:10).
...bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich
muk bude stoupat na věky věků!… nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! (Zjevení
14:10-11).
Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito
oddala smilstvu a propadla zvrhlosti a slouží jako odstrašující příklad tím, jak trpí pomstu
věčného ohně. (List Judův 7).
…spatří těla lidí, kteří proti Mně zhřešili. Jejich červ neumírá a jejich oheň neuhasne.
Budou ohavností všemu tvorstvu. (Izajáš 66:24).
Další verše o pekle: Marek 9:43-44; Zjevení 19:2; Žalm 9:17; Izaiáš 5:14; Matouš 10:28
Přísloví 9:10: Bázeň před Bohem je počátek moudrosti a poznání Svatého je porozumění.
Představte si, že jste si koupili letenku. Přijeli jste na letiště, prošli jste bezpečnostní zónou,
našli jste terminál a vrata k vašemu letadlu. Skrze skleněnou stěnu vidíte své letadlo a věříte,
že je dobře vyrobené a schopné vzít vás do cíle vaší cesty. Věříte i tomu, že jeho piloti s ním
umí bezpečně létat. Ale pokud neuděláte ten poslední krok, a do letadla nenastoupíte, to
letadlo odletí bez vás!

Více informací: www.ccroudnice.com 731-895-665 Milzi7@iol.cz
Společenství Calvary Bohoslužby: neděle v 10:00, Roudnice nad Labem
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Podobně je to se spásou. Můžete znát celou Bibli, můžete se k Bohu modlit, můžete vědět, že
Ježíš Kristus zemřel za vaše hříchy, ale pokud osobně neučiníte krok pokání a nepožádáte
Krista, aby vás zachránil, zůstáváte nespaseni, obnaženi Božímu hněvu nad vašimi hříchy...
Přijměte Boží milost dokud je čas, protože nikdo nemá zaručeno, jestli se dožije zítřka. Kdo
zemře ve svém hříchu, už nemůže být zachráněn! (Lk 16).

„To je peklo!... To je peklo!...“ Zvoláme, když se ocitneme v nesnesitelné situaci. Proč spojujeme utrpení s peklem, když v něj nevěříme? Že bychom v hloubi duše přece jen věděli, že
peklo existuje? Nebo můžeme vyvodit závěr, že když většina lidí v peklo nevěří, tak skutečné peklo prostě není? Co třeba řekl o pekle Bůh?

