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Život má smysl jen když žije  
 
Smyslem života není smrt, ale trvalá vědomá 
existence. Člověk je duchovní bytost žijící v těle. 
Ducha nelze zabít ani zničit. Bůh je věčný a stvořil 
člověka ke svému obrazu, k životu věčnému.  
Daniel 12:2  Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, 
procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně 
a věčné hrůze.  
 

Kdyby člověk po fyzické smrti přestal existovat, 
pak všechno lidské snažení nemá smysl. Pokud 
jeho vědomí zanikne, pak je zbytečné něco tvořit, 
když by po smrti člověk neměl žádnou účast na 
tom, co vytvořil. Jaký by byl rozdíl mezi vrahem a 
spravedlivým člověkem? Kdyby nebylo rozdílu 
mezi dobrem a zlem, mezi spravedlivým a lotrem a 
nebyl by žádný spravedlivý soud, proč by měl 
člověk dodržovat nějaká pravidla, předpisy a 
zákony?  Vždyť by na konci každého života bylo 
úplně jedno, jestli někdo kradl, vraždil nebo žil 
poctivě a slušně. V okamžiku smrti by všechno 
zaniklo, každá vzpomínka a každý skutek by byl 
zapomenut a nikdo by o ničem dál nevěděl, protože 
by neměl vědomí a neexistoval by. Neměl by 
vědomí ani odpovědnost za spáchané zlé činy. 
Neuvědomoval by si nic, protože by nebyl.  
     Apoštol Pavel hovoří o tom, že kdyby nebylo 
vzkříšení, pak zápasit o spravedlnost, namáhat se a 
podstupovat jakékoli oběti za dobro, by byl úplný 
nesmysl: 
1 Korintským 15:32  Jestliže jsem v Efezu podstoupil 
zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi 
to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak `jezme 
a pijme, neboť zítra zemřeme´. 
 

Jaká je však realita?  
1 Korintským 6:9,10  Což nevíte, že nespravedliví 
nebudou mít účast v Božím království? Nemylte 
se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani 
nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, 
opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím 
království. 
 

Bůh říká, že bude vzkříšení, že bude spravedlivý 
soud všech živých i mrtvých.  
Říká, že bude rozlišovat mezi spravedlivými a 
nespravedlivými: 

2 Petrův 3:10  Den Páně přijde jako přichází zloděj. 
Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se 
žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude 
postavena před soud. 
 

Každý skutek, který člověk ve svém životě 
vykonal, bude posouzen všemohoucím Bohem buď 
za dobrý a užitečný, nebo jako zlý a marný.  
Jednou vzniklý život už nikdy absolutně nezanikne. 
Bude existovat dál. Každý člověk má i po fyzické 
smrti vědomí, pocity. Uvědomuje si svoji existenci 
a pamatuje si skutky, které vykonal. S tímto 
vědomím bude žít věčně. Pokud nebude mít 
očištěné svědomí od zlého a zlých skutků, bude žít 
věčně s vědomím viny a odsouzení.  
Pokud bude mít očištěné svědomí a odpouštěny své 
hříchy, pak bude žít v pokoji a bez odsuzování a 
bez pocitu viny.  
 

Během svého krátkého života v těle, se každý 
člověk rozhoduje, jaký bude jeho věčný život po 
fyzické smrti.  V hmotném světě a ve fyzickém těle 
se rozhodneš, kde budeš trávit budoucí věčnost – 
neustálé trvání vědomé existence bez konce.  
 

Ježíš Kristus přišel na svět právě kvůli tomu, aby 
člověka převedl ze smrti do věčného života. Ježíš 
vysvětloval lidem, že nejhorší není fyzická smrt, 
ale duchovní smrt – věčné odsouzení do temnot, 
(do pekla a pak do hořícího jezera) kde člověk 
existuje dál, ale ve velkém trápení s plným 
vědomím své existence a s vědomím toho, že 
v tomto místě nemusel být, kdyby poslechl v době 
svého pozemského života a činil by pokání ze 
svých hříchů a přijal výkupní oběť za své hříchy, 
kterou mu nabízel Ježíš Kristus Nazaretský, ale on 
ji odmítl, protože v pozemském životě na zemi mu 
tyto výzvy připadaly příliš pohádkové a 
nepravděpodobné.  
 

Apoštol Jan měl zjevení, ve kterém popisuje závěr 
historie lidstva: 
Zjevení Janovo 22:12-17   Hle, přijdu brzo, a má 
odplata se mnou; odplatím každému podle toho, 
jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, 
počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, 
a tak mají přístup ke stromu života i do bran 
města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, 
vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži. Já, 
Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil 



po všech církvích. Já jsem potomek z rodu 
Davidova, jasná hvězda jitřní." A Duch i nevěsta 
praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: 
"P řijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať 
zadarmo nabere vody života. 
 
Všechna tato zjevení byla napsána pro lidi, kteří 
žijí na zemi. Ti, kteří už odešli z tohoto světa, 
nepotřebují už žádné důkazy. Vědí, kde jsou a 
nikdo jim nemusí nic vysvětlovat. Buď jsou na 
jednom místě, nebo na druhém.  
 

Svůj čas už nemohou vrátit zpět a změnit svoji 
pozici, pokud jsou na špatném místě.  
 

Tvůj čas ještě stále trvá a můžeš ovlivnit svoji 
budoucnost. Rozhodni se pro život věčný, 
který ti nabízí Ježíš Kristus Nazaretský.   
 

1 Janův 5:12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá 
Syna Božího, nemá život. 

JK
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Kelly Clark „čerstvá“ bronzová medailistka 
z olympiády ve Vancouveru 
 
Narozena 26.června 1983 ve Vermontu (USA). Povolání: snowboardistka - zaměření: U-rampa. Největší úspěchy 
v kariéře: zlatá medaile ze ZOH v Salt Lake City (2002), bronzová medaile ze ZOH ve Vancouveru (2010).  
Vítěz U.S. Snowboarding Grand prix - Velká cena USA v letech 2007, 2008, 2009. Zlato z X Games (2006). 
 

V 18 letech dosáhla 

všeho, o čem kdy jen 
mohla snít. Ale nebyla 

šťastná... 
„Celou dobu jsem potřebovala Ježíše,“říká. 
 

Kelly se věnuje snowboardingu od svých osmi let, 
závodit začala ve čtrnácti  s nadějí, že se stane 
profesionálkou. O dva roky později, se dostala do 
národního týmu. Cestovala po světě a dělala to, co 
milovala – snowboarding. Škola byla v její rodině 
na prvním místě, stálo to mnoho úsilí, než 
přesvědčila otce, aby mohla odložit studium o 
jeden rok a věnovat se pouze závodění. Kdyby se jí 
nadcházející sezóna nepovedla, vrátila by se zpátky  
do školy. Ona ale vyhrála každý důležitý závod té 
sezóny - X-Games, U.S. Open a dokonce 
olympiádu. „Co ještě ti říká svět, abys udělala?“ 
Bylo mi 18, byla jsem slavná, bohatá a měla 
nejvýše uznávanou sportovní medaili. Co víc jsem 
potřebovala?  
Nebyla jsem šťastná, přestože jsem toho všeho 
dosáhla. Nelze říci, že by tyto věci nebyly úžasné, 
ale nebyly tím, co jsem hledala. Z vnějšího pohledu 
byl můj život skvělý, ale uvnitř mne, to bylo horší a 
horší.“ 
 

„M ěla jsem všechno, ale zároveň nic. Přes to  
všechno jsem nenašla štěstí, smysl nebo lásku 
jakou jsem nalezla v Ježíši.“ 
 

Na začátku sezóny 2003/2004, poté, co se 
kvalifikovala do závodu (jako druhá) si všimla 
plačící dívky, která kvůli tomu, že spadla, se do 
závodu nekvalifikovala. K této dívce přišla její 
kamarádka a utěšovala ji: „to je v pohodě, Bůh tě 
stále miluje“. Kelly zaslechla jejich rozhovor, 
přemýšlela: „Jestliže jsem dobře slyšela, je tu 

milující Bůh. Potřebuji vědět, jestli je skutečný a 
pokud ano, zda by mě mohl milovat.“ Dříve jsem 
slyšela o Ježíši, že mě miluje, ale nezpůsobilo to ve 
mě nic - neznamenalo to pro mě nic. Bůh mě musel 
dostat na místo, abych Ho mohla vidět.“ Kelly se 
vrátila do hotelu, našla tuto dívku a kladla ji otázky 
ohledně Boha, Bible… Poslouchala jsem o tom, jak 
mě Bůh moc miluje. Jak poslal svého Syna, aby 
zemřel za naše hříchy, abychom mohli žít... „Měla 
jsem obavu z toho, co si lidé pomyslí- co by řekli 
moji přátelé nebo rodina, kdybych jim řekla, že 
chci poznat Boha nebo dokonce, že se chci stát 
křesťankou. Snowboarding bylo to, kým jsem byla, 
tak jak mě každý znal. Co by se stalo, kdyby se to 
změnilo? Potřebovala jsem nějaký čas na to, abych 
učinila rozhodnutí. Bůh přiváděl do mého života 
další křesťany, aby mi pomohl poznat Ho. To 
trvalo pět měsíců, kdy jsem znovu potkala tu dívku, 
která mi svědčila o Ježíši.. 
„Přemýšlela jsem nad tím, 
zda bych se někdy mohla 
probudit aniž bych 
nepomyslela na Boha. 
Moje odpověď na tuto 
otázku byla „ne“, protože 
jsem na Něj myslela každý den a On byl skutečný 
v mém životě. Další otázka, nad kterou jsem 
přemýšlela byla, zda bych mohla jít jinou cestou  a 
předstírat, že On neexistuje? Odpověď zněla znovu  
„ne“. 
Tak jsem se modlila a pozvala jsem Ježíše do svého 
života.“ 
„Miluju Ježíše, být křesťankou je radostnější než 
všechny věci ohledně snowboardingu.“ 
„ Nikdy nebyl pro mě snowboarding tak zábavný a 
nikdy jsem se necítila svobodně jako teď.“ 
         
      připravila Lucka 

Nápis na jejím snowboardu 
hlásí: „Ježíši, nemůžu skrývat 
svoji lásku“ 


