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Pán si přeje, abys zvítězil, jako On zvítězil    
 

Velikonoce nejsou o porážce, ale o vítězství dobra nad zlem, o vítězství pravdy nad lží, 

vítězství života nad smrtí, vítězství Ježíše Krista nad satanem. 

Cenu dostane jen ten, kdo zvítězí a nepodřídí se zlu. 

 

Zjevení Janovo 2:7  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze 

stromu života v Božím ráji." 

 

Zjevení Janovo 2:11  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt 

neublíží." 

 

Zjevení Janovo 2:17  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze 

skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná 

nikdo než ten, kdo je dostává." 

 

Zjevení Janovo 2:26  Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad 

národy: 

 

Zjevení Janovo 3:21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil 

a usedl s Otcem na jeho trůn. 

 

Zjevení Janovo 21:5  Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: 

Tato slova jsou věrná a pravá." 

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." 

 

Zvítězit nad hříchem, smrtí, nad satanem, padlými anděly a démony nejde bez boje a  

sebezapření. Nelze zvítězit bez Boží přítomnosti a naplnění Duchem svatým. 

 

Celý problém padlého člověka je v tom, že se poddal ďáblovi a jeho vůli. Nevymanil se z jeho 

vlivu. Člověk může uvěřit v Boha a přesto nemusí dojít do Božího království, když nebojuje 

podle pravidel, které řekl Bůh ve svém slově.   

Ďáblovi se podařilo paralyzovat věřící. Nebojují, nečiní pokání, jen vyčkávají, jak vše  

dopadne. Prohlašují, že všechno, co se děje, je Boží vůle a ty se do toho nemáš míchat.  

Ďábel nechce, aby se lidé naplnili Duchem svatým a pak ho vyhnali ze svého života a zvítězili.  

 

Po vzkříšení Ježíše Krista se změnilo mocenské postavení na zemi. Ježíš dostal veškerou moc 

na nebi i na zemi, satan byl poražen, odzbrojen a sražen k zemi. Smrt byla poražena.  

 

1 Korintským 15:54  A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se 

naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 

 

Pavel apoštol dává zjevení od Pána, jak můžeme zvítězit. 

 

1 Korintským 15:55  Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´ 

56  Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 

57  Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 
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     Zbraní smrti je hřích, který má moc ze zákona. Duše, která hřeší, zemře. Pokud se tedy 

důsledně odstraní hřích, pak smrt nad námi už nemá moc. To neznamená, že fyzicky nezemřeš, 

ale že ducha smrti vůbec při svém odchodu z tohoto světa neuvidíš. Je třeba rozlišovat fyzickou 

smrt a duchovní smrt. Fyzicky musí všichni zemřít, ale ti, kteří věří v Ježíše Krista, budou 

vzkříšeni k věčnému životu a to je to vítězství nad smrtí. Ostatní budou vzkříšení k soudu a k 

zatracení a to je ta druhá smrt - duchovní smrt v hořícím jezeře. Jestli chceme dosáhnout 

věčného života, musíme žít v pravdě, neklamat sami sebe, ani druhé. Sebeklam je satanův 

podvod, který mnoho věřících drží v poutech nemoci i smrti. Neobhajuj svůj hřích, svoji 

nedůslednost, svůj strach z lidí, strach z pronásledování a svoji nevíru. Poměřuj se podle Ježíše 

Krista, ne podle lidí. Jak by jednal Ježíš v tvém případě?  

 

     Vítězství nám dává Bůh skrze víru v Pána Ježíše Krista 

 

Koloským 2:12  S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, 

jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 

13  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu 

spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 

14  Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil 

na kříž. 

15  Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. 

 

Ježíš nám odpustil viny, pokud jsme činili pokání, vymazal dlužní úpis - seznam hříchů a 

daroval nám věčný život. Pán přišel z nebe ne proto, aby nám prodloužil život na zemi, ale aby 

nám dal věčný život.  Tvůj duch i tvá duše musí mít jistotu, že máš odpuštěny hříchy a že tě 

Pán očistil svojí krví.  Pán Ježíš zvítězil nad každou duchovní mocností a chce, abychom i my 

zvítězili.  

 

      Přemáháme odpor světa i ďábla skrze víru, ne skrze znalosti Bible.  

 

1 Janův 5:4  neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je 

naše víra. 

5  Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 

 

Veškeré trápení a problémy má člověk, když nezná pravdu a žije v sebeklamu a lži.  

Ďábel dokáže člověka oklamat, i když je věřící. 

Mnoho věřících lidí trpí zbytečně. Pokud rozpoznáš svůj problém a necháš se Pánem očistit, 

pak satan ztratí nad tebou veškerou moc.  

Když se nějaké problémy stále vracejí i po uzdravení, pak je třeba jít do modlitby a půstu a 

prosit Pána o zjevení, proč se to děje.  

 

Pán Ježíš řekl důležité pravdy, jak si udržet zdraví po uzdravení po celý život.  

 

     1. Po uzdravení znovu nehřeš, znovu se nevracej do světa. 

Jednou u rybníka Siloe Ježíš oslovil ochrnutého člověka a zeptal se ho "Chceš být zdráv?" 

(Jan 5,6-14). Tento člověk znal jen uzdravení v rybníce, kde vířil čas od času anděl vodu a kdo 

tam vstoupil jako první, býval uzdraven. Teď se ho Ježíš ptá, jestli chce být zdráv. 

Kdo by nechtěl? Proto reaguje přirozeně, že nemá nikoho, kdo by ho odnesl do rybníka.  

Ježíš mu řekne: 

 

Jan 5, 8  Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!" 

9  A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 
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Pro uzdravení musíš mít touhu po uzdravení a musíš spolupracovat s tím, kdo tě uzdravuje - s 

Ježíšem Kristem a také se služebníkem, který se za tebe modlí.  

Ten člověk po uzdravení ještě neznal Ježíše a proto ani nevěděl, kdo ho uzdravil. 

Když ho pak Židé obvinili, že nesmí nosit lože v sobotu, tak se jen vymluvil, že ten, který ho 

uzdravil mu řekl, že má nosit lože. 

Mnoho věřících by takový příkaz odmítlo. Řekli by si, proč máme nosit lože nad sebou, když 

jsme už zdraví?  Pán to říká proto, aby tě vyzkoušel, jestli jsi ochoten Ho poslechnout a 

následovat Ho. Mnoho věřících neposlouchá Pána a nehledají Boží vůli, proto mají jen dočasné 

uzdravení. 

Další moment v tom příběhu je to, že Ježíš později toho člověk vyhledal a řekl mu důležitou 

věc. 

Židé se  ptali, kdo ho uzdravil.  

Jan 5:13  Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 

14  Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě 

nepotkalo něco horšího!" 

15  Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 

 

Pán mu řekl, že nesmí dál hřešit, jinak se mu stane něco horšího.  

Hřích otevírá cestu démonům i nemocem, aby se vrátily.  

Takže nemoci se vracejí proto, že jsi na své cestě životem znovu někde zhřešil nebo jsi se 

znovu vrátil do světa, do života bez Boha, bez Boží přítomnosti.  

Toto jsou nejčastější důvody, proč se nemoci a démoni vracejí do člověka.  

Ten uzdravený člověk nešel za Ježíšem a nenásledoval Ho, ale šel k Židům a oznámil jim, že 

ho uzdravil Ježíš.  

 

16  A proto Židé začali Ježíš pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. 

 

Svým jednáním popudil Židy, aby ještě více nenáviděli Ježíše. Neměl se s nimi co bavit.  

Proč se máš kontaktovat s lidmi, kteří v Pána nevěří, nenávidí Ho a popírají i tvé uzdravení?  A 

čím více jim o tom mluvíš a svědčíš, tím více nenávidí Ježíše a ty, kteří ve jménu Ježíše 

uzdravují nemocné.  

O tom člověku nic nevíme, jestli si udržel své uzdravení. Ježíš znal jeho myšlení, a proto ho 

předem varoval, aby znovu nehřešil, aby se mu nestalo něco horšího. 

Po uzdravení je tedy nutné nehřešit a oddělit se od lidí, kteří nenávidí Ježíše Krista. 

 

    2. Po osvobození musí člověk přijmou Ducha svatého do svého nitra a udržovat s Ním 

přátelství a kontakt. Chodit v Duchu svatém a ve víře.  

Aby si člověk udržel zdraví, pak po uzdravení a osvobození, kromě toho, že už nehřeší,  

spolupracuje s Duchem svatým, nechce Ho zarmoutit, buduje víru skrze Boží slovo. 

 

Pán Ježíš řekl, že když je dům prázdný - myšleno tělo osvobozeno od démona, pak se takový 

duch chce vrátit do těla, odkud vyšel.  

 

Matouš 12:43  Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá 

odpočinutí, ale nenalézá. 

44  Tu řekne: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.´ Přijde a nalezne jej prázdný, 

vyčištěný a uklizený. 

45  Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a 

konce toho člověka jsou horší, než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením."  

 

Po osvobození od démonů a uzdravení je nutné nechat se naplnit Duchem svatým, který v nás 

je tou mocí Boží, která nedovolí, aby se démoni a nemoci mohli vrátit do našeho těla.  



 4 

 

Toto jsou duchovní pravidla pro udržení si zdraví až do konce života.  

Salman Hasan od svého uzdravení z rakoviny kůže a nemocných očí do dnešních dnů nebyl 

nemocen žádnou nemocí. Podívejte se na jeho život. Věří Bohu více než lidem, nespoléhá na 

lidi, ale na Pána Ježíše Krista. Žije střídmým a bohabojným životem, slouží Pánu podle své 

míry víry. Udržuje stále dobrý vztah s Pánem a Duchem svatým. Jak přišel coronavirus do 

světa, tak prohlásil: "Je mi úplně jedno, jestli je tady covid-19 nebo není, když stojím na skále, 

pak se mi nemůže nic stát." Samozřejmě se nenechal očkovat a nepodlehl panice, dál slouží v 

Iráku i u nás. Proč mu ďábel nemůže nic udělat? Protože nediskutuje o svém životě s ďáblem, 

ani s lidmi, ale s Bohem.  

 

O velikonocích si připomínáme slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista, který nám otevřel dveře do 

svého království. Musíme být ale připraveni tam vstoupit. Během života člověk někdy otupí a 

nechodí v pomazání Ducha svatého a pak není připraven na Ježíšův příchod nebo na odchod z 

tohoto světa.   

 

Pán vyprávěl příběh o moudrých a pošetilých pannách. 

 

Matouš 25:1  Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo 

naproti ženichovi. 

2  Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 

3  Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 

4  Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. 

5  Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. 

6  Uprostřed noci se rozlehl křik: `Ženich je tu, jděte mu naproti!´ 

7  Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. 

8  Tu řekly pošetilé rozumným: `Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!´ 

9  Ale rozumné odpověděly: `Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke 

kupcům a kupte si!´ 

10  Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a 

dveře byly zavřeny. 

11  Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´ 

12  Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´ 

13  Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

 

Pošetilí a lehkovážní lidé nebudují svůj vztah s Duchem svatým. Olej v tomto podobenství 

představuje pomazání Ducha svatého, který je tvojí pečetí pro den vykoupení. 

Lidé po uvěření se ani nemodlí v jazycích, nedoplňují tento olej Ducha, vyčerpají se a nic v 

nich není. Přitom v písmu je řečeno, že do Božího království vstoupí jen ti, kteří tuto pečeť 

Ducha svatého budou mít v sobě.  

 

Efezským 1:13  V něm (v Ježíši Kristu) byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o 

svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého 

14  jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. 

 

Efezským 4:30  A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. 

 

Mluví se zde o pečeti Ducha svatého. Boží duch nás odděluje od světa.  

V nás je Duch svatý a dům - naše tělo i duše už není prázdné. Stálá Boží přítomnost nás chrání 

od démonů, nemocí i od samotného satana.  

Ďábel může přijít jen tam, kde není v člověku Boží duch svatý. Pokud je v tobě Duch svatý, tak 

sice satan může na tebe útočit, dávat ti zlé myšlenky, ale nemůže do tebe vstoupit.  
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Proč?  

1 Janův 4:4  Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který 

je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. 

5  Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. 

6  My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho 

rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. 

 

Pokud jsi naplněn Duchem svatým a nežiješ ve hříchu, pak satan se tě ani nedotkne.  

Duch svatý v nás je mnohem silnější než ďábel, který je ve světě. 

 

Každý musí zvítězit sám za sebe. Navzájem se máme podporovat. Kdo zná Boha, ten nás slyší. 

Nemusíš si dělat starosti s člověkem, který nechce poslouchat Boží slovo.  

 

Každý bude odpovídat sám za sebe. Ježíš Kristus nabízí pokání a odpuštění hříchů a pak život 

věčný.  

 

Karel Jureček 

  


