
 

Závěrečná ohnivá bouře – Genesis 19:1-29 

Abraham věděl, že jeho synovec dělá velkou chybu, když se Lot rozhodl přestěhovat 

se svou rodinu do Sodomy. Města v dolním údolí Jordánu byla krásná a bohatá, ale 

také velmi zkažená. „Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti 

Hospodinu.“ Genesis 13:13. Nakonec se Bůh rozhodl tato hříšná města pro jejich 

ohavnosti zničit, ale nejprve poslal dvě anděly do Sodomy, aby zachránili Lota a 

jeho rodinu. 

Před vstupem do Sodomy na sebe tito andělé vzali podobu dvou 

pocestných. Když Lot poprvé vstoupil do brány, spatřil dva pohledné cizince a 

protože věděl, že ulice tohoto hříšného města nejsou v noci zdaleka bezpečné, 

pobídl je aby našli útočiště v jeho domě. Ale zlí muži je pozorovali a toho večera se 

se shromáždili u Lotových dveří a naléhali, aby své hosty vyvedl ven, aby mohli je 

zneužít. Lot se marně snažil domluvit zvrácenému davu, který se shromáždil u jeho 

dveří. Jejich posedlost démony jen zesílila a dav brzy začal vyhrožovat i Lotovi! V tu 

chvíli už andělé nemohli dál skrývat svou pravou identitu. Vtáhli Lota do bezpečí 

domu a na šílený dav u dveří seslali slepotu.   

Brzy ráno andělé řekli Lotovi a jeho rodině: „Utíkej o život! Neohlížej se a 

nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten.“ Genesis 19:17. 

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z 

nebe.“ Genesis 19:24. Ušetřen byl pouze Lot a jeho dvě neprovdané dcery, neboť 

jeho žena se toužebně ohlédla po Sodomě a byla proměněna v solný sloup. Boží 

slovo nám říká, že v posledních dnech se poměry ve světě budou podobat těm 

sodomským – a stejně tak i trest! 

 

Studium Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa. 

1. Která dvě města jsou uvedena jako příklad zničení 
ničemných? 

2. Petr 2:6 Města _____________ a _____________ obrátil v popel, když je pro výstrahu 
budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze. 

POZNÁMKA: Bůh zničil tato dvě města věčným ohněm – stejným ohněm, který v budoucnu 

zničí ničemné v pekle. 

2. Kdy budou ničemní zničeni v pekelném ohni? 

Peter 2:9 Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest 
v den _____________. 

Jan 12:48 V _____________ _____________ jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.  

Matouš 13:40-42 Tak to bude na _____________ _____________. Syn člověka pošle své 
anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo a uvrhnou 
je do ohnivé pece.  

POZNÁMKA: Ve výše uvedených textech Bible jasně říká, že ničemní budou v den soudu na 

konci světa uvrženi do ohně – ne když zemřou. To samozřejmě znamená, že v pekle nyní 

nikdo není. Je spravedlivé, aby nikdo nebyl potrestán, dokud nebude jeho případ rozhodnut 

na soudu. Lidé budou odměněni nebo potrestáni při druhém příchodu, a ne dříve (Zjevení 

22:12). 

3.   Kde jsou tedy ničemní, kteří již zemřeli? 

Jan 5:27-28 Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v _____________, 

uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, 

budou vzkříšeni k soudu.  

Job 21:30-32 Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. … Ještě mu 

pohřeb vystrojí, nad jeho _____________, budou bdít. 

POZNÁMKA: Bible nás ujišťuje, že ničemní, kteří zemřeli, zůstávají v hrobě až do vzkříšení 

na konci světa. Uslyší Ježíšův hlas, který je volá, a budou vyjdou z hrobu, nikoli z pekelného 

ohně. 

 
 



4.   Jaká je odměna nebo trest za hřích? 

Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž _____________, ale Božím darem je věčný život v 

Kristu Ježíši, našem Pánu. 

POZNÁMKA: Trestem za hřích není věčný život v pekelném ohni, ale pravý opak – smrt. 
Všichni umíráme první smrtí (Židům 9:27), ale Bible říká, že smrt ničemných v pekle je druhá 
smrt (Zjevení 21:8). Od první smrti jsou všichni vzkříšeni za trest nebo odměnu, ale z druhé 
smrti vzkříšení neexistuje. Je konečná. Kromě toho, pokud je trestem za hřích věčné trápení 
v pekelném ohni, pak Ježíš tento trest nezaplatil. 

5. Jaké dvě možnosti mají lidé? 

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v 

něj věří, _____________, ale měl _____________ ____________. 

POZNÁMKA: Pojmy „předpeklo“ a „očistec“ se v Písmu nenacházejí. Bible učí pouze dvě 

možnosti – věčný život nebo věčnou smrt (Deuteronomium 30:15). 

6. Co se stane ničemným v pekelném ohni? 

Žalmy 37:10; 20 Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude. 

Ničemové však budou _____________, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu 

z pastviny pohlcuje _____________. 

Malachiáš 3:19; 21 

Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako 

strniště a den, který přichází, je _____________, praví Hospodin zástupů. … Tehdy podupete 

ničemné – budou pod vašima nohama jako _____________ v den, který připravuji, praví 

Hospodin zástupů.  

POZNÁMKA: Ničemní se v pekle zmizí v oblaku dýmu. Zůstane po nich jen popel. 

 

7. Kde se pekelný oheň bude nacházet? 

Zjevení 20:9 Zaplnili celý _____________, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z 

nebe sestoupil oheň a pohltil je. 

2. Peter 3:10 Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a _____________ 

se všemi svými skutky bude odhalena. 

POZNÁMKA: Pekelný oheň bude zde na zemi, protože hořet bude celá země.  

8. Bude mít pekelný oheň na starosti ďábel? 

Zjevení 20:10 Ďábel, který je sváděl, byl _____________ do jezera ohně a síry. 

POZNÁMKA: Ne! Ďábel zdaleka neovládá pekelný oheň, ale bude do něj uvržen. Ten ho 

nakonec promění v „popel na zemi“ a Bůh o Satanovi řekne: „Nikdy už nebudeš.“ Ezechiel 

28:18-19. 

 

9. Vyhasne někdy pekelný oheň? 

Izaiáš 47:14 K zahřátí tu nezůstane ani _____________ _____________, žádný oheň, u 

něhož by se dalo posedět. 

POZNÁMKA: Po zničení hříchu, hříšníků a všeho na zemi oheň zhasne. Bude nebude hořet 
po celé věky. Věčné peklo plné muk by znemožnilo se někdy vůbec zbavit hříchu. Božím 
plánem je izolovat hřích a zničit ho, nikoliv ho zvěčnit. Zjevení 21:5 říká: „Hle, já činím 
všechno nové.“ 

10. Jsou v pekle zničeny duše i tělo? 

Matouš 10:28 Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte 

Toho, který může _____________ i _____________ zahubit v pekle. 

POZNÁMKA: Mnozí věří, že duše nikdy nezemře, ale Bůh dvakrát říká: „Duše, která hřeší, 
zemře.“ Ezechiel 18:4; 20. Podle Písma tedy budou ničemní zničeni pekelném ohni – duše i 
tělo. 

11. Pro koho se rozhoří pekelný oheň? 

Matouš 25:41 Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného 
_____________, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!  

POZNÁMKA: Účelem ohně je zničit Satana, jeho zlé anděly a hřích. Pokud se odmítnu 
odvrátit od nákazy hříchu, budu muset být zničen spolu s ním, protože pokud hřích není 
zničen, opět by zamořil vesmír. 

12. Jak se Bible vyjadřuje o Božím zničení ničemných? 

Izaiáš 28:21 Hospodin povstane… aby vykonal své dílo – své neobyčejné dílo, 
aby vyplnil svůj úkol – svůj _____________ úkol. 

POZNÁMKA: Bůh nesnese pomyšlení na zničení těch, které miluje. „Pán nechce, aby 
někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“ 2. Petr 3:9. Neustále jim říká: „Odvraťte se 



od svých zlých cest, neboť proč chcete zemřít?“ (Matouš 24:7). Ezechiel 33:11. Ničení lidí 
je Bohu tak cizí, že pekelný oheň je nazýván jeho „neobvyklým úkolem“. Bůh ve své touze 
zachránit lidi nic nevynechává. Každý hříšný člověk předtím, než bude zničen, uzná, že Bůh 
byl spravedlivý (Římanům 14:11). 

 

13. Nezmiňuje se snad Bible o „neuhasitelném ohni“, který nikdy 
neuhasne? 

Matouš 3:12 Už má lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale 
plevy bude _____________ neuhasitelným ohněm! 

POZNÁMKA: Ne! Neuhasitelný oheň nelze uhasit. Když však vše spálí, uhasne. Například 
Jeremiáš 17:27 varuje, že pokud Boží lid nebude věrný, zapálí v Jeruzalémě oheň, který 
„neuhasne“. A Písmo prohlašuje, že toto proroctví se již naplnilo. „Boží chrám vypálili, 
jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili. ... Tak se naplnilo Hospodinovo slovo 
řečené ústy Jeremiáše.“ 2. Letopisů 36:19;21. Ten oheň nemohl být uhašen, dokud všechno 
nepohltil; pak zhasl. Dnes už nehoří, i když ho Bible nazývá „neuhasitelným“. 

14. Neznamená výraz „věčný oheň“ „nekonečný“? 

Juda 1:7 Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně 
jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem 
_____________ _____________. 

POZNÁMKA: Musíme nechat Bibli, aby se vysvětlila sama. V tomto verši vidíme, že Sodoma 
a Gomora byly zničeny věčným ohněm jako příklad pekla, ale tato města nehoří ještě dnes. 
Byla proměněna v popel (2 Petr 2:6), což je to, co dělá věčný oheň. Ve svých důsledcích je 
věčný. (Viz dodatek s názvem „O boháči a lazarovi.“) 

15. Když Zjevení 20:10 říká, že ničemní budou mučeni „na věky 
věků“, neznamená to snad nekonečný čas? 

Jonáš 2:7 Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou _____________ zapadla. 

POZNÁMKA: Ne. Jonáš byl v břiše velké ryby tři dny a tři noci (Jonáš 1:17), přesto řekl 
„navždy“. Jsem si jistý, že mu to připadalo jako navždy! Řecké slovo, které se ve Zjevení 
20:10 překládá jako „na věky“, je „aion“, z něhož pochází naše slovo „eon“. Často 
představuje neurčitý časový úsek, omezený nebo neomezený. Slova „na věky“ jsou v Bibli 
použita 56krát a vztahují se k něčemu, co již skončilo. V jednom případě „na věky“ popisuje 
život věrného otroka (Exodus 21:6) a na jiném místě „na věky“ znamená deset generací 
(Deuteronomium 23:3). U člověka „na věky“ často znamená „tak dlouho, dokud žije“ (1. 
Samuelova 1:22; 28). 

16. Co udělá Ježíš pro svůj lid poté, co budou hřích a hříšníci 
zničeni? 

2. Petr 3:13 My ale vyhlížíme nové nebe a novou _____________ – domov spravedlnosti. 

Zjevení 21:4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani 
_____________ už  _____________ nebude; neboť minulé věci pominuly.“ 

POZNÁMKA: Na popelu tohoto očištěného světa stvoří Bůh nové nebe a novou zemi. Slibuje 
radost, mír a nepopsatelné štěstí pro všechny živé tvory po celou věčnost. 

 

17. Vznikne ještě někdy problém hříchu? 

Nahum 1:9 Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník už se 
_____________! 

POZNÁMKA: Ne! Slib je konkrétní. Hřích už nikdy nepovstane. 

Izaiáš 65:17 Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo 
už nebude o nich přemýšlet. 

 

18. Jakou pronikavou otázku Job klade? 
 

Job 4:17 Copak je smrtelník _____________ před Bohem? Je člověk čistý před svým 
Stvořitelem? 

POZNÁMKA: Kdyby se váš syn stal zatvrzelým vrahem, mysleli byste si, že by měl být 

potrestán? Pravděpodobně ano. Ale chtěli byste, aby zaživa shořel v ohni, ve strašných 

mukách, byť jen na jeden den? Jistěže ne. To byste nesnesli. Ani milující Pán by nesnesl, 

kdyby viděl své děti takto mučené. To by bylo horší než ta nejhorší válečná zvěrstva. Je Bůh 

takový? Vskutku ne! Věčné peklo plné muk by bylo pro Boha nesnesitelné a diametrálně by 

se příčilo jeho charakteru lásky a spravedlnosti. 

 

 

 

Tvá odpověď 



Ježíš si ze všeho nejvíc přeje, abys přebýval v jeho slavném novém království. Touží po 

tom, abys obýval sídlo, které pro Tebe připravil. Rozhodneš se nyní přijmout Jeho 

nabídku? 

ODPOVĚĎ: _____________ 

 

Dodatek 

Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium 

 

O boháči a lazarovi 

Mnozí se na základě podobenství o boháči a Lazarovi snaží dokázat, že lidé po smrti jdou 

rovnou do nebe nebo do pekla. To však nikdy nebylo Ježíšovým záměrem, když tento příběh 

použil. Slovo, které Ježíš použil pro „peklo“, bylo „Hádes“, místo muk v řecké mytologii. 

Všichni Židé naslouchající této řeči by pochopili, že Ježíš používá známý mýtus k ilustraci 

určité myšlenky. Podíváme-li se na Lukáše 16:19-31 blíže, rychle zjistíme, že toto 

podobenství je plné symbolů, které Ježíš nikdy nezamýšlel chápat doslova. 

- Jdou například všichni spasení do Abrahamova lůna? Ne. 

- Budou spolu lidé z pekla a nebe navzájem hovořit? Ne. 

- Zchladí kapka vody jazyk člověka hořícího v pekle? Ne. 

- Rozhoduje Abraham o tom, kdo je spasen a kdo ztracen? Ne 

Stejně tak nelze toto podobenství použít k učení, že lidé, kteří zemřou před posledním 

soudným dnem na konci světa, půjdou po smrti rovnou do nebe nebo do pekla. V Janově 

evangeliu 12:48 se říká: „V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.“ 

Co tedy toto podobenství znamená? Bohatý muž byl symbolem židovského národa, který 

hodoval na Písmu, zatímco žebrák u brány (pohané) hladověl po Slově. Ježíš podobenství 

uzavřel poznámkou: „Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby 

někdo vstal z mrtvých.“ Lukáš 16:31. Ježíš skutečně později vzkřísil z mrtvých muže jménem 

Lazar, a většina židovských vůdců přesto neuvěřila (Jan 12:9-11). 

 

 

 


