
Kázání o sestoupení do pekel 
První čtení: Žalm 110,1 - 6

Druhé čtení: 1 Petrův 3,18 - 21

Čtení ke kázání: 1 Petrův 4,6: „Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v  
Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.“

Milé sestry a drazí bratři, 

v takzvaném Apoštolském vyznání víry vyznáváme, že Ježíš po své smrti sestoupil do pekel. Co ale 
tento článek víry vlastně znamená? Proč tam Ježíš vlastně sestoupil a co tam dělal? Byl přece bez 
hříchu a tak v pekle bychom Ho nečekali. Nutno si však uvědomit, že peklo, kam Ježíš sestoupil,  
není oním peklem, kam sestupují zavržení. Peklo není totiž jako peklo. Význam slova peklo může 
být různý. 

Slovem peklo se předně myslí říše mrtvých, tedy podsvětí či záhrobí, do něhož podle starověkých 
názorů sestupují všichni zemřelí. Kdo zemře, sestoupí do pekla, hebrejsky řečeno do šeólu, a to 
právě tak přirozeně, jako je za normálních poměrů uložen do hrobu. Židé si představovali, že tam 
mrtví budou dál žít jen jako „stíny v šeru“, které se podobá noci. Šeól je společný úděl všech lidí,  
kteří se proti němu nebouří, vstupují-li do něho po naplněném životě. Krutým se jeví pouze tehdy,  
když pohltí člověka v jeho plné síle. Což se v případě Ježíše také stalo. Ježíšovo sestoupení do pekel  
tak v první řadě znamená Jeho osobní smrt jakožto Syna člověka.

 V Ježíši Kristu se Bůh zcela ztotožnil s lidským údělem. Boží syn se narodil jako malé děťátko v  
judském Betlémě. Osmého dne byl  obřezán a bylo mu dáno jméno Ježíš  (L 2,21).  Hned na to 
následoval  útěk do Egypta. Po návratu z Egypta se Josef s Marií  a Ježíšem usídlili  v galilejském 
Nazaretě, jak o tom píše evangelista Matouš (Mt 2,19 -23). Ježíš tak zažil, co je to být emigrantem, 
a to jak zahraničním (vnějším), tak vnitřním emigrantem. Žil totiž nějakou dobu v zemi mimo zemi,  
kde se narodil (zahraniční emigrace). A pak vyrůstal  sice v Izraeli, ale jinde než se narodil, a to 
nedobrovolně  (vnitřní  emigrace).  Jako  dítě  Ježíš  poslouchal  Josefa  a  Marii  (L  2,51)  a  prošel 
náboženskou výchovou (mimo jiné chodíval o svátcích do Jeruzaléma).   

Když Ježíš vyrostl, tak se pravděpodobně vyučil řemeslu, aby mohl uživit sebe a svoji matku. Když 
se Mu blížil třicátý rok života, tak rostlo očekávání, že se ožení a založí rodinu. Židé nebyli žádnými 
stoupenci celibátu. Právě naopak. Takřka náboženskou povinností bylo vstoupit do manželství a 
rozmnožit řady národa. Všichni lidé, muži a ženy, se měli podílet na plnění Hospodinova příkazu: 
„Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ (Gn 1,28). Na výjimečnost celibátu ukazuje příklad proroka 
Jeremiáše. Sám Hospodin mu musel sdělit, aby se neženil: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 
"Neber  si  ženu.  Nebudeš mít  na tomto místě  syny ani  dcery.  Toto praví  Hospodin o  synech a 
dcerách zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodily, a o jejich otcích, kteří je 
zplodili v této zemi: Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. 
Budou hnojem na  povrchu role.  Skoncuje  s  nimi  meč  a  hlad.  Jejich  mrtvoly  budou  za  pokrm 
nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu."“ (Jr 16,1 - 4).    

Ježíš, jak víme, se neoženil, ale stal se potulným kazatelem, který hlásal příchod Božího království.  
Jeho zvěst byla tak nebezpečná, že byl zrazen, zajat, odsouzen a popraven. Zemřel a byl pohřben. A 
na to sestoupil do pekel, do nejhlubší oblasti světa, do místa setkání všech lidí, kdo vstoupili do  
hrobu. Ježíš skutečně na sobě „zakusil všechna pokušení jako my“, jak píše autor listů Židům (Žd 
4,15). Ovšem tentýž autor zároveň dodává, že se „ale nedopustil  hříchu“ (tamtéž). Takže Ježíše 
těžko najdeme v pekle, kam sestupují činitelé nepravosti. V době mezi Starým a Novým zákonem 
dozrává poznání, že šeól (řecky hadés) má dvě oddělení, jedno pro spravedlivé - ráj či Abrahamův 



klín (řecky elysion, latinsky limbus čili česky předpeklí), druhé pro bezbožné - peklo v užším slova 
smyslu (řecky tartaros). Mezi nimi je pak nepřekročitelná propast, jak Ježíš uvádí v podobenství o 
boháči a Lazarovi (L 16,19 - 31).       

Kam tedy Ježíš sestoupil? Podle mnohých vykladačů právě do toho oddělení pekla určeného pro 
spravedlivé  zemřelé.  Co  tam  dělal?  Zvěstoval  mrtvých  evangelium,  jak  jsme  slyšeli  v  našem 
dnešním čtení ke kázání. A pak ty spravedlivé vzal sebou do nebe. Předtím se mnozí spravedliví  
ukázali  v  Jeruzalémě, jak píše  evangelista Matouš:  „hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých 
svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se  
zjevili.“ (Mt  27,52 - 53). A od té doby spravedliví zemřelí ihned po smrti „přicházejí k Pánu“ (2 K  
5,8), „jsou s Kristem“ (F 1,23), nacházejí se v nebi „pod oltářem“ (Zj 6,9) a „před trůnem a před 
tváří  Beránkovou“ (Zj  7,9),  jak to čteme v Písmu svatém. Věřící  v Krista jsou tak chráněni před 
pekelnými  branami  a  po  smrti  odcházejí  k  Pánu.  Tam  očekávají  na  vzkříšení  těla  a  vstup  do 
nebeského Jeruzaléma.  Sestoupení Ježíše do pekel tak znamená otevření pekelných bran a dar 
věčného života. Mocí svého vzkříšení se Ježíš stal Pánem i pekla, zvítězil nad zlem a smrtí  a získal  
oprávnění osvobodit všechny ze spárů ďábla.                 

A co nevěřící, nespravedliví, hříšní a bezbožní činitelé nepravosti?  Ti po smrti odcházejí do pekla  
jakožto místa trestu a utrpení. Tam přebývají rovněž padlí andělé a spoutání ďáblové. Píše o nich 
např.  Juda,  příbuzný  Ježíšův,  ve  svém  listě:  „Také  anděly,  kteří  si  nezachovali  své  vznešené 
postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.“ (Ju  
1,6). A jak jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení ke kázání, Ježíš vyhlásil svou zvěst i těmto 
padlým duchům ve vězení. Jeho proklamace uvědomila svázané démonické bytosti, že se přiblížil 
jejich definitivní  konec a tak dále podlomila jejich  úsilí  mařit Boží  dílo i  ze svého vězení.  Toto  
zvěstování je také projevem Ježíšova vítězství nad démonickými bytostmi a demonstrací Jeho vlády 
nad celým vesmírem.         

Peklo v užším slova smyslu ovšem nemá věčné trvání.  Pobyt nespravedlivých v hádu je časově 
omezen všeobecným vzkříšením, posledním osudem a definitivním završením bezbožných. Jak o 
tom píše autor knihy Zjevení: „Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni 
byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: 
hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“ (Zj 20,13 - 15). Toto 
ohnivé  jezero  jakožto  místo  definitivního  odsouzení  bezbožných  má  v  Novém  zákoně  jméno 
gehenna. V gehenně všechny druhy pekla (šeólu, hádu) splynou s peklem v nejvlastnějším slova 
smyslu jakožto ohnivém močálu. To je druhá, definitivní smrt člověka. Podle některých výkladů jde 
o konečné zničení bezbožných, jejich takzvané odříznutí či vytnutí. Nebudou tedy mučeni navěky. 
Podle jiných výkladů tam budou spolu s ďáblem „trýzněni dnem i nocí na věky věků“ (Zj 20,10).     

Jak uniknout peklu a věčnému zatracení? Je třeba se pokořit před Bohem, uznat svoji hříšnost, činit  
pokání a uvěřit v zástupnou oběť Ježíše Krista a žít tak, jak žil On, tedy bez hříchu a v moci Ducha 
svatého. Jak píše apoštol Jan: „Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1 
Janův 5,12). Je třeba si uvědomit, že Ježíš než byl vzkříšen a vyvýšen do nebe k Bohu Otci, se před 
ním pokořil. V našem první čtení jsme slyšeli proroctví, že Ježíš cestou „z potoka pít bude, proto  
vztyčí hlavu“.Kdo se chce napít z potoka, musí se sklonit. Teprve potom může vztyčit hlavu. A to vše  
Ježíš přesně učinil, jak se píše  v Listě Židům: „Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným 
voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a 
Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 
tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh 
prohlásil  veleknězem  podle  řádu  Melchisedechova.“  (Žd  5,7  -  10).  Věrně  tedy  Ježíše  ve  všem 
následujme, abychom i my mohli dosáhnout spásy a života věčného. Amen.   



Modlitba po kázání:

Nebeský Otče, děkujeme Ti, že si přeješ, aby všichni lidé poznali pravdu a došli spásy ve Tvém Synu, 
Ježíši  Kristu.  Proto  ve  svém  Písmu  nás  dostatečně  varuješ  před  peklem  a  možnosti  věčného 
zatracení, věčného ztroskotání, věčného odloučení od Tebe a propadnutí druhé, věčné smrti. Tato 
možnost existuje, nemusí se však stát  skutečností,  neboť Ježíš sestoupil  do pekel  a otevřel  pro 
všechny brány pekla. A svým vzkříšením nám dal naději na život věčný ve Tvé Boží přítomnosti.  
Odpusť nám, nebeský Otče, že Tvé výstrahy často nebereme dostatečně vážně a žijeme tak, jak by 
Tebe  nebylo.  Chybí  nám víra,  láska,  naděje  i  milosrdenství.  Zbytečně  hřešíme a  neplníme Tvá 
přikázání. Daruj nám milost, abychom mohli činit pokání, věřili v zástupnou oběť Tvého Syna a žili  
tak, jak žil On. Abychom se tak skutečně stali hodni Tvého milosrdenství a Tvé záchrany. Ve jménu 
Pána Ježíše Krista. Amen.

Stanislav Heczko
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