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Jak můžete věřit v peklo? 
 Peklo je místem svobody, 

kde si mohu dělat, co chci 

a užít si hříchu. 

Peklo je manipulativní 

prostředek církve, jak 

získat nové členy, případně 

peníze a poslušnost. 

Bůh poskytl lidem omezený 

čas na rozhodnutí a jim 

zakáže vstup i kdyby chtěli. 

V pekle jsou čerti a 

démoni, vládne jim 

ďábel a trápí tam 

v kotlích duše hříšníků. 

Dobrý Bůh nemůže na věky mučit lidi v pekle. 

To by byl největší sadista. 

Myšlenka pekla snižuje hodnotu a 

důstojnost lidí a činí nevěřící méněcennými. 
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Co říká Bible o pekle? 

 

Věčné utrpení  

ANO: Matouš 25:45 On jim odpoví: ‚Amen, pravím 

vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto 

nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do 

věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ 

ANO: Zj 14:11 A jeho muka neuhasnou na věky věků 

a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před 

šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její 

jméno. 

NE: Jonáš 2:7 Sestoupil jsem ke kořenům horstev, 

závory země se za mnou navěky. Tys však vyvedl můj 

život z jámy, Hospodine, můj Bože! (navěky = 3 dny) 

NE: 1 Samuelova 1:22 … Až bude chlapec odstaven, 

tehdy ho přivedu, aby se ukázal před Hospodinem a 

zůstal tam navždy. (navždy = po celý život) 

Vědomé utrpení 

Matouš 8:11 Pravím vám, že mnozí od východu i 

západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, 

Izákem a Jákobem v království nebeském; ale synové 

království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč 

a skřípění zubů.“ 

Matouš 13:49 Tak bude i při skonání věku: vyjdou 

andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do 

ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“ 

 

Určeno pro ďábla, démony a hříšníky 

Matouš 25:41 Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode 

mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného 

ďáblu a jeho andělům! 

Zjevení 20:10 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.  

2. Petrova 2:4 Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří 

zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal 

je střežit, aby byli postaveni před soud. 

Zničení hříšníků 

2 Tesalonickým 1:9 Jejich trestem bude věčná 

záhuba ‚daleko od Pána a slávy jeho moci‘, až v onen 

den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben 

těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu 

svědectví. 

2 Petrův 3:7 Týmž slovem jsou udržována nynější 

nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh 

je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných 

lidí. 

Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží 

milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Zj 20:14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího 

jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 

Optimistický názor 

Koloským 1:18 on jest hlavou těla – totiž církve. On 

je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, 

jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla 

v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo 

smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích 

– protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. 

Efezským 1:7 V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše 

hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, 

kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 

když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého 

milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle 

svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na 

nebi i na zemi k jednotě v Kristu. 

1 Timoteovi 2:3 To je dobré a vítané u našeho 

Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli 

spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden 

prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 

který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako 

svědectví v určený čas. 
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