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Kdo zvítězí, získá věčný život.  
 

Na zemi po hříchu stále probíhá boj mezi dobrem a zlem. Zlo je všechno, co ničí život, 

způsobuje nemoci a choroby, co přináší lidem utrpení a všechno co vede člověka do pekla. 

 

Zjevení Janovo 21:6  A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, 

kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. 

7  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 

8  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři 

najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt." 

 

V poslední kapitole Zjevení Jana je řečeno, že nebeské království, věčný život ve slávě je 

pouze pro vítěze. Ne pro zbabělce, lháře, zloděje, vrahy a ty, kteří odmítnou Ježíše Krista. 

Bůh Otec dal přikázání Ježíši Kristu, aby lidem zjevil a nabídl věčný život.  

 

Jan 6:40  Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; 

a já jej vzkřísím v poslední den." 

 

Jan 12:50  A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluví, mluvím tak, jak mi pověděl 

Otec." 

 

Zjevení věčného života v Božím království přinesl Ježíš Kristus. Když čteme kázání 

Šalomouna, tak on vidí veškerou činnost na zemi jako honbu za větrem a pomíjivost. Práci, 

peníze i majetek popisuje jako pomíjivost a honbu za větrem. 

 

Kazatel 1:14  Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za 

větrem. 

 

Kazatel 3:19  Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich 

duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. 

20  Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. 

21  Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? 

 

Kazatel 9:10  Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani 

poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. 

 

Šalomoun neměl poznání o věčnosti, protože nebyl zjeven Ježíš Kristus v té době. Nemohl 

vědět, že přijde doba, kdy ti, kteří umírají v Pánu už dosáhnou věčného života  a jsou přeneseni 

do nebeského království. Věděl, že všichni půjdou do šeólu, kde se zastaví čas, veškerý život, 

nejsou tam nové myšlenky, ani nové poznání a jen tam lidé čekají na soud. Proto v mnoha 

případech mluvil, že jediné dobro si máš užít tady na zemi, radovat se se svoji ženou a užít si 

života.  Že je lepší být moudrý, než hloupý, protože moudrý člověk se pachtí moudře a má 

užitek ze svého pachtění, ale nakonec že oba skončí v říši smrti - šeólu.  

 

Kazatel 5:17  Hle, co jsem shledal: Je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při 

veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to 

je jeho podíl. 

 

Toto byl starozákonní pohled na požehnání. Jen to, co se ti dobrého dostane na zemi je tvůj 

podíl.  Mnozí věřící se na to zaměřují a posuzují svůj život podle toho, jak se jim daří v tomto 

světě.  
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Ježíš nepopřel, že když budeš věřit, tak že se nebudeš mít dobře, ale také zdůraznil, že na zemi 

můžeš pro svoji víru zažít i pronásledování a pokud si zamiluješ jen tento život, pak o něj 

přijdeš.  A Pavel prohlásil, že pokud máme mít naději jen pro tento život a není 

zmrtvýchvstání, pak jsme nejubožejší lidé na světě.  

 

1 Korintským 15:14  A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i 

vaše víra, 

15  a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale 

on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. 

16  Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. 

17  Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, 

18  a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. 

19  Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 

 

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´. 

 

Ježíš prohlásil, že kdo se zaměří jen na tento život, pak ho ztratí, to se opakuje ve třech 

evangeliích. 

 

Matouš 10:39  Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. 

Lukáš 17:33  Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej. 

Jan 12:25  Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej 

pro život věčný. 

 

Dva protikladné pohledy na život. Ten první starozákonní se zabývá poslušností Bohu a 

dodržování zákonů a předpisů, aby se ti na zemi dobře vedlo a užil sis života v pokoji, v 

prosperitě a klidu. Je lepší být bohatý než chudý, chytrý než hloupý, zdravý než nemocný. 

A přesto si lidé ani toto požehnání nedokázali udržet pro hříchy a působení zlého ve světě. 

 

Druhý pohled od Ježíše ukázal, že tento pozemský život není to hlavní o co máš usilovat, aby 

sis ho vylepšil a získal pro něj ta největší požehnání. Naopak říká, že kdo nezapře sám sebe, 

nemůže být Ježíšovým učedníkem.  

 

Matouš 16:24  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi 

svůj kříž a následuj mne. 

 

Ty už víš kam půjdeš po fyzické smrti a nemusíš se bát soudu, pokud žiješ v Boží přítomnosti 

ve víře v Ježíše Krista. Tvoje radost nemá být jen z toho, že se ti na zemi něco podařilo, ale z 

toho, že máš věčný život, tvé jméno je zapsáno v nebeské knize života, že tě nikdo už o tento 

život nemůže připravit.  

 

Lukáš 10:20  Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména 

jsou zapsána v nebesích." 

 

Pán vyučoval, že máš usilovat o Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní ti bude 

přidáno. 

 

Matouš 6:31  Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme 

oblékat? 

32  Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 

33  Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 
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V tomto světě máš za každou cenu získat věčný život a udržet si ho až do konce.  

To vyžaduje chození v Duchu svatém a v pravdě. Kdybys měl jen zabezpečit vysokou životní 

úroveň, pak tě to stojí hodně energie a práce, když to činíš z vlastních sil.  

Pán nás nabádá, abychom neusilovali hlavně o to zdravíčko, štěstíčko, a požehnaníčko na zemi.  

Chce abychom se chovali a jednali jako Boží synové. Dědici veškerého požehnání, budoucí 

králové a kněží. Máme se chovat jako ti, kterým je už dán tento věčný život, kteří mají v 

nebesích své příbytky a jsou vlastníky veškerého Božího požehnání.  

Tvoje hlavní úsilí nemá být zaměřeno na to, jak získat hlavně více peněz a např. lepší auto, ale 

na to, abys měl stálou Boží přítomnost ve svém životě. Pak bude s tebou i Duch svatý a 

všechno co budeš v tomto životě potřebovat dostaneš v pravý čas. 

Ty věř až do konce, abys mohl dostat nebeskou cenu. 

 

Raduj se z každého dne a nereptej. Tvoje radost má být z Boží přítomnosti, z Ducha svatého. 

 

Římanům 14:17  Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, 

pokoji a radosti z Ducha svatého. 

 

Máš se stále radovat - každý den, že tě Bůh přijal do svého království, pak už nevidíš všechno 

kolem sebe jen černě.  

Raduj se když svítí slunce, ale také když prší, nebo je mlha, i to je dar Boží.  

Raduj se i když máš málo peněz, nebo hodně peněz. Zdrojem tvé radosti nemá být tvé konto a 

naspořené peníze. To by tě stejně nezabezpečilo, kdybys neměl nad sebou Boží ochranu.  

Nedělej si starosti, jestli jezdíš starým autem, nebo máš nové auto. Hlavně, ať se dostaneš tam, 

kam potřebuješ.  

 

Pokud budeš za všechno Bohu vděčný, pak budeš mít i radost z každé věci, která tě obklopuje. 

Radost nevznikne z nic nedělání. Lenoch nemá radost. Jen touží, ale ničeho nedosáhne. 

 

Bůh ti dává radost z každého dokončeného díla. Když dokončíš školu, nebo když dokončíš 

nějaký úkol, který ti byl svěřen.  

Tvoje radost má být na základě vědomí věčnosti, že jsi věčná nesmrtelná bytost milovaná 

všemohoucím Bohem.  

 

Tvoji trvalou radost zajistí Boží přítomnost. Zvýšený finanční příjem a důchod ti dá jen 

krátkodobou radost, protože za chvíli si řekneš, že bys mohl dostat víc. 

 

Pavel uvádí některé pravdy, které ti pomohou udržet svoji radost v Duchu svatém. 

 

1 Tesalonickým 5:16  Stále se radujte, 

17  v modlitbách neustávejte. 

18  Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 

19  Plamen Ducha nezhášejte, 

20  prorockými dary nepohrdejte. 

21  Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 

22  zlého se chraňte v každé podobě. 

23  Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a 

poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 

  

Apoštol Pavel dává dobrou radu. Pokud žiješ na této zemi, pak si uvědom, že ještě nejsi u cíle a 

musíš udělat všechno pro to, abys do cíle došel. Všechno ostatní je až druhořadé. 
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Filipským 3:13  Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, 

co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, 

14  běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. 

 

Když se budeš stále vracet ke svým neúspěchům, zklamáním a obviňováním se, že nejsi 

dokonalý, že jsi toho moc zatím neudělal, pak tě to bude zbavovat síly a dostaneš se do smutku 

a deprese. Zapomeň na staré hříchy a staré neúspěchy a začni tak, jako bys začínal úplně znovu.  

Ze startovní čáry bez minulosti. Ježíš Kristus ti vymazal všechny hříchy a pokud jsi činil 

pokání, pak se neobviňuj, ale běž dopředu a měj před sebou jediný cíl - spasení a věčný život. 

Všechno ostatní se musí tomuto cíli podřídit. 

     Nauč se vítězit v moci Ducha svatého nad ďáblem, démony i padlými anděly, nad veškerým 

zlem. Dej si pozor, aby ses nedostal do melancholie, smutku, deprese a skepse. Nebeskou cenu 

nezískáš zadarmo. Odpuštění hříchu dostaneš zadarmo, ale do Božího království musíš dojít 

sám za sebe se svoji vlastní vírou. Nespoléhej na to, že tvé problémy vyřeší nějaký jiný člověk.  

Někteří věřící mají mylnou představu, že na ně nějaký pomazaný Boží služebník vloží ruce a 

tím se změní. I kdyby na tebe vkládali ruce všichni svatí a ty zůstaneš nečinným lenochem, pak 

z tebe pomazání vyprchá jako voda po holení. Na chvíli se cítíš naplněný Duchem svatým a 

požehnaný a za pár dní budeš opět "prázdnou nádobou". 

Lidé kteří nebudují svoji vlastní víru, jsou neposlušní a nevázaní,  proto raději vyhledávají 

"pomazané" služebníky v přesvědčení, že čím více na ně budou vkládat ruce, tím více budou 

pomazanější.  Jsou podobní těm, kteří chodí k různým léčitelům a okultistům, kteří klamou lidi 

- za peníze.    Většinou lidé chtějí získat požehnání i pomazání bez námahy, bez práce, bez 

sebezapření, bez věrnosti, bez pokory vůči Bohu.  

Lidé rádi chodí na taková shromáždění, kde někdo za ně vyprosí požehnání. ("Zavři oči brouku 

a přijmi nové čerstvé pomazání"). Skutečné pomazání Ducha svatého není ani staré, ani nové.  

Duch svatý je stále stejný. Nemůže být loni starý a letos čerstvější. Jsou to jen "charismatické 

fráze". Čerstvé pomazání si vymysleli charismatičtí věřící, aby nalákali lidi na svá shromáždění 

a přirovnávají to k oleji v automobilu. Že také musíš vyměňovat v autě každý rok starý olej za 

nový, aby se motor nezadřel. Ale Duch svatý není motorový olej a proto Ho nemusíš 

vyměňovat za čerstvější. Buď je Duch svatý v tobě, nebo není. Je to pořád ten stejný dobrý 

Duch svatý, který tady je od prvního vylití Ducha svatého o letnicích v Jeruzalémě. On se 

nezměnil a nemůže být zkažený, nebo zastaralý, nebo nečerstvý a nebo zase čerstvější. Jaké 

hloupé teorie si lidé vymysleli o Duchu svatém.    

Duch svatý zůstává ve věřícím člověku jedině tehdy, když se člověk drží pravdy, neuhne z 

pravdy a činí Boží vůli v životě. Pokud nemáš vybudované tyto vlastnosti, pak jsi jako cedník 

ve kterém se neudrží žádná voda. Tak ani ve tvém duchu se neudrží žádné pomazání Ducha 

svatého, i kdyby měl na tvé hlavě pomazaný člověk svoji ruku každý den. 

V křesťanském životě nejsou proto až tak důležité charismatické zážitky, ale důležitější je  

budování vlastní víry k činění Boží vůle.  Duchovní dary dává Bůh k práci pro Boží království, 

ne pro zábavu.  

Miluj Ježíše a důvěřuj Ježíši celým srdcem, celou duší a celou svoji myslí, modli se co je Boží 

vůle pro tvůj život a konej podle toho. Pak budeš ve svém životě zažívat vítězství a Duch svatý 

bude v tobě i s tebou. 

 

KJ 

 

 

 

 

 

 


