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Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.  
 
Kazatel 9:4  Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom 
lépe než mrtvý lev. 
 
Každý člověk má jen jeden život a všechno, co může učinit pro svoji záchranu je pouze ve 
stanoveném čase pozemského života. Kazatel se zamýšlí nad tím, kdo bude vyvolen, kdo bude 
Bohem přijat a kdo odmítnut.  
 
Kazatel 9:3  Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce 
lidských synů je naplněno zlobou; po celý svůj život mají v srdci samé ztřeštěnosti a pak se 
odeberou k mrtvým. 
 
Všichni, kteří žijí, mají naději. S posledním výdechem člověka je již rozhodnuto. Není možné 
dodatečně si vyprosit milost u Boha, není Bohem přijatá žádná dodatečná modlitba za spasení. 
Na zemi zůstanou po nebožtíkovi peníze, majetek – pokud ho člověk za svého života 
nashromáždil a příbuzní, kteří něco zdědí. Známým osobnostem vystrojí parádní pohřeb 
s poctami, některým postaví i sochu. Holubi pak dají sochám „ozdobu“. Co po člověku na zemi 
zůstane? Jeho dílo a odkaz. Ale i po čase mnohé skutky upadnou v zapomenutí. Na hřbitovech 
celého světa jsou miliony mrtvých, o kterých většina dnes žijících lidí nic neví a ani je to 
nezajímá.  Přesto je každý člověk originální a má před Bohem velkou cenu, protože samotný 
Bůh byl ochoten se obětovat za každého jednotlivce, aby neupadl do zatracení a zapomenutí, 
ale aby žil věčně v nádherném Božím království.  Můžeš tuto naději pro věčný život proměnit 
ve skutečnost, nebo ji můžeš také odmítnout. A to vše v relativně krátkém časovém úseku 70 až 
80 let svého života.  Podle Božího slova je člověk bez Boha mrtev, i když žije.  
Mnozí zemřelí mocní krutovládci a pyšní lidé jsou jako ten mrtvý lev, který už nic na světě 
nezmůže, ale za svého života vytvářeli hrůzu a strach mezi lidmi.  Dnes jsou v pekle a čeká je 
spravedlivý Boží soud. A ten živý pes po nich ani neštěkne.  
     Boží slovo ukazuje na bídu člověka, který žije jen pro sebe a ve své pýše a domýšlivosti se 
odmítá pokořit před všemohoucím Bohem. 
 
Žalmy 49:13  Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež 
zajdou. 
14  To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. 
15  Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. Zrána je pošlapou lidé přímí, a co 
vytvořili, zhltne podsvětí, trvání to nemá. 
16  Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme! 
17  Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu; 
18  zemře, nic nevezme s sebou, jeho sláva za ním nesestoupí. 
19  I když zaživa si dobrořečil: "Chválí t ě, že sis to zařídil tak dobře", 
20  musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo. 
 
Zvol si život, ne smrt a peklo. Věčný život nezačíná až po fyzické smrti, ale pro každého začal 
v okamžiku narození. Po fyzické smrti se jen jedna část lidí ocitne v pekle a druhá v nebi.  
Na zemi je místo rozhodnutí. Jedině na zemi se můžeš stát už za svého života občanem 
nebeského království. Proto musíš učinit rozhodnutí pro Ježíše Krista. Pro to, aby se člověk 
dostal do pekla, nemusí dělat nic. Spadne tam automaticky, protože se nemůže vykoupit ze 
svých hříchů ani penězi, ani majetkem ani slušných chováním. Všichni jsme propadli peklu pro 
hřích, který je v nás už od narození. Není žádný člověk tak spravedlivý a čistý, aby si zasloužil 
nebe.  
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O svoji záchranu musí každý člověk stát a musí chtít se zachránit. Bůh nikoho nenutí, aby 
s ním žil v ráji, pouze nabízí a přesvědčuje lidi, že život v Božím ráji je lepší než přebývání 
v hořícím jezeře.  
 
Zjevení Janovo 20:12  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly 
otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle 
svých činů zapsaných v těch knihách. 
13  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle 
svých činů. 
14  Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 
15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 
 
Pán Ježíš Kristus ví o každém z nás a udělal všechno pro to, aby nás zachránil a zapsal do 
knihy života. Nemá radost z toho, že se lidé odmítají zachránit. Ďábel – bůh tohoto světa, stále 
oslepuje lidem jejich duchovní oči, aby neviděli budoucí slávu Božích dětí.  
 
2 Korintským 4:3  Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k 
záhubě. 
4  Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy 
Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. 
 
Úmyslné zakrývání Božích pravd, zakrývání Boží práce na zemi, vede k tomu, že lidé 
nechápou a nevěří Bohu. Málo lidí na světě ví, že denně Ježíš Kristus uzdravuje nemocné, stále 
osvobozuje skrze své služebníky lidi od démonů, že i křísí mrtvé. Tyto skutky jsou lidem 
všeobecně zamlčeny. Desítky let probíhají např. velké evangelizace v Africe, které pořádá 
Reinhard Bonnke, teď už s Danielem Kolendou, kde se dějí úžasné zázraky. Světská 
informační centra tomu nevěnují pozornost.  Přehlížejí to, jako by se nic nedělo. Úmyslně 
zamlčují Boží skutky, které se dnes a denně dějí po celém světě.  
Lidé jsou pak v domnění, že zázraky se už nedějí, že celé křesťanství je jen historicky mrtvé 
náboženství.  
 
    Úkolem dnešních křesťanů je nemlčet o Božích skutcích. Žádné probuzení nebude, pokud 
věřící křesťané nezačnou znovu zjevovat lidem ve svém okolí Boží pravdy, Boží moc a Boží 
vůli. To vyžaduje od každého obráceného člověka nasazení a úsilí překonávat dobro zlem, lež 
pravdou, nemlčet o Ježíši Kristu jako o jediném Spasiteli světa.  
Chceš žít v depresi, nebo v radosti a požehnání? Pak se nestyď za Ježíše Krista.  
Když jsi přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, pak jsi také vyslancem na této zemi.  
Máš se modlit proti duchovní slepotě lidí, aby mohli uvěřit v Ježíše Krista.  
   Nauč se žít v Boží přítomnosti ve chvále a uctívání. Bůh dá zjevení do dnešní doby jen těm 
lidem, kteří neodmítají Ducha svatého a jeho dary.  
Žiješ jako královské Boží dítě, nebo jako otrok světa? Jaká je tvoje víra? Ježíš Kristus nikdy 
nezapře člověka, který se k Němu přizná před lidmi. 
 
Matouš 10:32  Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 
Otcem v nebi; 
Zjevení Janovo 3:5  Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z 
knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. 
 
V dnešní době je potřeba hlásat evangelium Ježíše Krista, stejně tak, jak tomu bylo na počátku 
křesťanství – v moci a síle Ducha svatého. To je jediná šance pro naši populaci.  
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Dokud člověk žije, má naději na záchranu. Každý by měl jednou v životě slyšet o možnosti 
zachránit se z tohoto zvráceného pokolení. Ježíš Kristus nazval nevěřícím a zvráceným 
pokolením už lidi před 2000 lety (Mat. 17.17). V dnešní době zvrácenost pokračuje dál a do 
větších rozměrů.  Proto je třeba dát znovu šanci lidem, kteří o Ježíši Kristu nic nevědí.  
  
Pro mnohé budou tato zjevení Božích pravd k odsouzení, protože nic z toho nepřijmou a 
neuvěří, pro druhé to bude k záchraně před peklem, když Ježíše Krista přijmou za svého Pána a 
Spasitele.  
 
2 Korintským 2:16  Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní 
životodárnou vedoucí k životu.  
 
Na konci věků budou jen dvě skupiny lidí. Jedna skupina zachráněných a přijatých Bohem do 
věčné slávy v Božím království a druhá skupina odsouzených na věčnost v hořícím jezeře.  
Při Božím soudu nebudou rozhodující faktory rasa, vzdělání, postavení, nebo bohatství.  
 
Každý člověk při Božím soudu dostane tuto otázku. 
 
„Přijal jsi svého zachránce Ježíše Krista, který se za tebe a za tvé hříchy obětoval, který 
byl umučen na kříži, abys ty mohl žít v Božím ráji?“  
 
1 Janův 5:12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 
  
KJ. 


