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Vytrvat až do konce 
 
Text: Matouš 10,1-33 
 

PJ povolává učedníky, dává jim moc a vysílá je … 
• kažte: přiblížilo se Boží království 
• uzdravujte nemocné, křiste mrtvé, vymítejte démony, dávejte zadarmo… 
• nic si neberte – hoden je dělník své mzdy 
• přinášejte lidem (domům) pokoj 
• budete jako ovce mezi vlky – buďte obezřetní jako hadi, bezelstní jako holubice 
• budete prožívat pronásledování kvůli mně, ale nebojte se 
• budete odmítnuti kvůli mně – i těmi nejbližšími, budou vás nenávidět, ale nerezignujte 
protože: Mat 10,22        „ kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ 

 
 
Text: Matouš 24, 3-14 
 

PJ je s učedníky na Olivové hoře a ptají se ho na jeho příchod a skonání věků… 
• bude mnoho vůdců, Mesiášů,   nenechte se svést… 
• budou války, nemoci, hlad, zemětřesení, mnoho bolesti 
• křesťané budou trpět a umírat, lidé je budou nenávidět,  
• mnozí odpadnou, jiní ztratí lásku – vychladne… 
ale Matouš 24,13   „Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ 

 
 
Podobně Marek 13,5 
Lukáš 21,19 
 
Nestačí něco začít, je třeba také dokončit. 
Jakub ukazuje na zemědělce – zaseje, a čeká na úrodu. Přitom čekání ale nezahálí, stará se, udělá vše co je potřebné, aby to, 
co zasel vyrostlo.  
Buďte trpěliví do příchodu Pána Ježíše. 

Jk 5,7 Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, 

dokud se nedočká podzimního i jarního deště. 

8 I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. 

9 Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! 

10 Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. 

11 Hle, 'blahoslavíme ty, kteří vytrvali'. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť 

'Pán je plný soucitu a slitování' . 

 
Příkladem vytrvalého člověka je Job: 
kolika prošel zkouškami… 
• smrt dětí, ztráta majetku, nemoc, nepochopení manželky, nepochopení a obviňování přáteli… 
• k tomu satanovo obviňování a pokoušení, aby se zřekl Boha… 
On vytrval – a dostal odměnu! Hospodin mu vše vynahradil… 
 

Jb 42,12–17  A Hospodin Jóbovi žehnal ke konci více než na začátku, takže měl čtrnáct tisíc (7)  ovcí a koz, šest tisíc (3) 

velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc oslic (500). . 

 Měl také sedm synů a tři dcery. Jednu nazval Jemíma, druhou Kesía a třetí Keren-ha-púk. 

Po celé zemi se nenašly tak krásné ženy, jako byly dcery Jóbovy. Otec jim dal dědictví jako jejich bratrům. 

Jób potom žil ještě sto čtyřicet let a viděl své syny i syny svých synů do čtvrtého pokolení. 

I zemřel Jób stár a sytý dnů. 
 
Hospodin mu vše vynahradil. Na konci měl dvojnásobek všeho majetku, než měl na začátku. Jak může ale Hospodin 
vynahradit smrt dětí? A když dostal od Boha dvojnásobek všeho, co ztratil, proč dětí měl opět sedm, jako na začátku a ne 
čtrnáct? Tak se ptáme my, ale tak nepřemýšlel Job. Bible říká, že zemřel stár a sytý dnů… 
A pak jistě jednou zemřely i jeho děti – a když se všichni v nebi sešli, měl jich 14! Bůh mu nemusel dávat na zemi 
dvojnásobek potomků, protože smrt není konec. A to, co se počítá je věčnost!  (Kéž bych i já dovedl mít vždy tento 
pohled…) 
Hospodin se nedívá jen pohledem života na této zemi, ale dívá se pohledem věčnosti 
Podobně když PJ vypráví příběh o boháči a Lazarovi… 

L 16,19 Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. 

20 U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, 

21 a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. 

22 I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. 

Prolíná se zde  

• vytrvalost v době před 
příchodem Krista 

• vytrvalost v každodenním 
životě křesťana 
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23 A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. 

24 Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, 

neboť se trápím v tomto plameni.' 

25 Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. 

Nyní on se raduje a ty trpíš. 

 
Na zemi můžeme prožívat, utrpení, nemoc, nepochopení, nepřijetí… 
ale co je toto strádání proti nebeské slávě, která nás čeká! 

2K 4,16 A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 

17 Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy 

18 nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. 

2K 5,1 Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, 

který nebyl zbudován rukama. 

2 Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. 

 
 

„Vytrvat“, tak jak o tom mluví Bible znamená „přetrvat navzdory strádání; trpělivě snášet, aniž bychom to vzdali“. Mít 
strpení (držet se) nebo odolat (vydržet).  
Toto slovo se dnes často neskloňuje, není populární. Raději máme všechno hned, aniž bychom museli čekat. Nedávno jsem 
poslouchal v radiu při cestě autem pořad o hubnutí – aktuální téma vždy po vánocích – a odborníci, kteří tam mluvili se 
shodovali v jednom:  zhubnout se nedá za týden, měsíc, ale vyžaduje to změnu způsobu života, a v ní být vytrvalí. Jakékoliv 
rychlé „zázračné“ způsoby hubnutí nemohou přinést dlouhodobý efekt.  
V dnešní době, která chce mít vše instant – rychle hotové, připravené, se málo počítá s vytrvalostí. Rychlá, pokud možno 
jednoduchá řešení.  Ať mne to stojí co nejméně. A toto myšlení ovlivňuje i nás křesťany. 
 

Raději si půjčím, než abych vytrvale šetřil, protože to chci mít hned. (Samozřejmě jsou výjimky, kdy si musím půjčit, abych 
si mohl pořídit bydlení, nastartovat podnikání atd…) 
Ukončím předčasně studium, nedovedu snášet bolest,   
Rozvedu se, protože nejsem ochoten vést vytrvalý zápas za manželství, rodinu. 
Opustím církev, protože nejsem ochoten bojovat za její změnu. Vlastně nevěřím, že by se něco mohlo změnit… 
Nedovedu vést vytrvalý dlouhodobý modlitební zápas, chtěl bych mít výsledky hned. Nečekám na Boží pokyn, protože 
nemám čas zastavit se a naslouchat Bohu. Hezky to kdosi vyjádřil v písni: „Bože dej mi hned Tvoji odpověď na mou otázku 

zítřejší… 
Vše, co něco stojí je mi zatěžko…  
 
Bible často mluví o utrpení, zvlášť o utrpení pro Krista. A vybízí nás k tomu, abychom ho dovedli unést s pohledem upřeným 
k Bohu. Neptám se, jestli to umíme (spíš ne, ale na druhé straně věřím, že v okamžiku, kdy takové utrpení přijde, nám dá 
Duch svatý sílu ho unést!), ale jsme ochotni vůbec připustit, že nás něco takového může potkat. Nebo se zuby nehty  
bráníme? To se nemůže stát! Z tohoto pohledu vychází teologie prosperity, která učí, že křesťan musí být úspěšný, zdravý, 
bohatý… Ale Bible přeci často mluví o utrpení, ponížení, bolesti, křivdě – a učí nás, abychom to vše vykládali na Ježíše, 
který nám dá pokoj, a který nás vítězně provede zkouškami, bolestí, nemocí, utrpením až do cíle. Právě uprostřed soužení 
můžeme daleko intenzivněji prožívat Boží milost, ochranu a pomoc. A díky zkouškám náš život dostává hloubku. 
Naši rodinu Bůh také provedl mnoha nelehkými okamžiky, a zrovna nedávno jsme o tom s Gražynou hovořili – že díky tomu 
Bůh změnil naše srdce. Je daleko soucitnější, milosrdnější, chápavější… 
 
Petr se zaměřuje na toto téma, když nás vede k tomu, abychom byli ochotni snášet křivdu, rány, bolest pro Ježíše.    

 „Je to přece chvályhodné, jestliže někdo pro zbožné svědomí snáší bolesti, když trpí nezaslouženě“ (1. Petr 2:19). Potom 

dodává: „Vždyť jaká bude vaše pověst, když budete snášet rány za své chyby? Jestliže ale snášíte utrpení, když jednáte dobře, 

je to u Boha chvályhodné.“ 
 

Podobně přikazuje apoštol Pavel: „Snášej tedy útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista“ (2. Timoteovi 2:3). Konečně Pán sám 
nám dává toto zaslíbení: „Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen“ (Matouš 24:13). 
 
Přemýšlej chvíli o tom – jaké je moje utrpení?  
Vře to ve tvém manželství? Prochází krizí tvé zaměstnání? Máš konflikty s příbuzným, s panem domácím, s přítelem, který tě 
zradil? Prožil jsi zklamání – důvěřoval jsi druhým a oni selhali, nebo prožíváš zklamání ze sama sebe? Prožíváš utrpení, které 
se týká tvého těla, nebo naopak Tvé duše? 
 

Každý věk má svá trápení. Trápení mají mladí - možná že netrpí stejně jako starší (bolesti těla, nemoci atd). Ale svým 
způsobem trpí právě tak. Vidím velké trápení mezi lidmi po třicítce. Mnozí trpí bolestí z pocitů nedostatečnosti, 
neužitečnosti, nedosažené vzdělanosti, jiní ztrácí smysl života: vše je jen „marnost, nad marnost“, pachtíme se, pracujeme a 
k čemu to vše je?  Jiní ztrácí sílu, co budeme dál dělat? Další jsou osamělí, ustrašení…  a jejich bolest jen pokračuje 
a pokračuje. 
 
To je život. To je důsledek lidského hříchu, Život na této zemi je o trápení. Zůstane těžký pro každého z nás, celou cestu 

domů do Ježíšovy náruče. A v tom je naše naděje. Jdeme domů, k Bohu. Na cestě můžeme počítat s Boží pomocí, a 
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věčnost, ta pro nás není předmětem obav, ale radostí. Budu se svým Bohem! A nebylo pochyb (protože vše měříme svou 
zkušeností – tak i nebe mnozí měří zkušenostmi života na zemi)  Bible jasně hovoří, že život v nebi je kvalitativně naprosto 
odlišný, než život na této zemi – v nebi nebude utrpení, bolest, pláč, slzy, smutek ani smrt. Nebe je popisováno jako místo 
radosti, pokoje, stále prosluněného dne (žádná tma, smog, žádná deka, která na člověka padne), protože svtělem (i životem) 
je Bůh a Beránek… 
Zj 21,23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. 

 
 
Přemýšlím na životem apoštola Pavla – jakým ohromným utrpením procházel, ke všemu byl ještě nemocný, ale to vše mu 
nevzalo radost, pokoj, ani odvahu jít dál a nést národům evangelium. Když jde do Jeruzaléma, ví že ho čeká utrpení, možná i 
smrt, a když ho všichni zrazují říká jim: 

Sk 21,13 Ale on odpověděl: "Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, 

nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše!" 

 
Pavlův život „dýchal“ Kristovým Duchem. A tak je to s každou opravdu duchovní osobou. Duch svatý vylévá z vnitřního 
člověka takového služebníka nebeský Boží vánek. Taková osoba si nestýská, nereptá, ani si nestěžuje na svůj úděl. Možná 
prochází zkouškou ve svém životě, ale jeho srdce je plné pokoje – protože ví, že Bůh v ní pracuje, zjevuje svou věčnou slávu. 
Milý bratře, sestro, jestli trpíš neprávem druzí Tě uráží a špatně s Tebou zachází, nebojuj, řekni to Pánu Ježíši, a nech ať on 
sám jedná. On se tě zastane, tomu smíš věřit. Možná to bude chvíli trvat, ale po tu dobu Ti On sám dá do srdce pokoj. Můžeš 
být klidný, můžeš mu důvěřovat za všech okolností, protože máš Jeho zaslíbení: „Kdo však vytrvá až do konce, ten bude 
spasen.“ 
 
 
 
 
Vytrvalost ve víře 
pochybnosti s těmi zápasíme celý život. Možná ne o existenci Boha, ale zda má o mne opravdový zájem…  
Obzvlášť tehdy, když mne zklamali lidé, křesťané, nejbližší… 
Job byl znechucen svými přáteli. Místo aby ho posílili ve víře, uvalili na něj vinu! Nepochopili ho, byli s ním sice fyzicky, 
ale ve skutečnosti ne jako přátelé, ale jako zrádci, nepřátelé… 
Víra je náš vztah s Bohem. Druzí nám mohou být příkladem, povzbuzením, mohou nás podpírat… ale nikdo nemůže věřit za 
mne ! A nikdo mi také mou víru, můj vztah s Bohem nemůže narušit, či vzít. Pokud mám osobní vztah s Ježíšem, má víra 
roste, pokud s ním vztah ztratím, pak mi nikdo nepomůže.  
Je třeba si uvědomit, že jednou z taktik Ďábla je ta, že skrze často všelijaké drobnosti, nepochopení, křivdy ať už opravdové, 
nebo ty, které si namlouváme, nám chce vzít vztah důvěry v Boha. Stanou se pro nás záminkou, abychom se zřekli víry 
v Boha. Nikdy na tuto lež nepřistupujte. I kdyby Tě všichni opustili, dokonce i matka a otec, Hospodin se Tě nezřekne. I 
kdyby všichni zklamali, Bůh nezklame. I kdyby vše selhalo, on neselže. Buď vytrvalý ve víře, v důvěře v Hospodina. 
PJ když popisuje poslední dobu, ale i vyslání učedníků hovoří podobnými slovy: mnozí Vás nepřijmou, budou se Vám 
smát, napadat Vás atd. – pokud nejste zakotveni ve mne, nemáte šanci to všechno vydržet. Padnete. Ale jste-li ve mně – a pak 
obstojíte. 
Vytrvat ve víře může jen ten, kdo má pevný osobní vztah s Kristem. 
Ne ten, kdo chodí na bohoslužby, kdo přijímá chléb a víno, kdo se modlí na veřejnosti, kdo nadšeně zpívá (to vše je OK), ale 
musí to stát na základě: vztah s Kristem! 
Vytrvalý zápas o čisté srdce -  abych viděl Boha 
 
 
Vytrvalost v lásce 

Zj 2,2 "Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se 

vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 

3 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. 

4 Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. 

5 Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, 

jestliže se neobrátíš. 

 

Mat. 24,12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 

13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 
 

V Lásce k Ježíši, v lásce k bratřím. 
Toto nejde oddělit. (tak jsme to říká Jan:  1J 1,7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi 

sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.) 

 
 Láska je klimatem Božího království… 

1K 13,7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 
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Vytrvalost v službě 
PJ povolal učedníky – zmocnil je Duchem svatým a poslal do služby… 
Jsme povoláni, ale bez zmocnění DSv neobstojíme ve službě. Všechno co děláme má být ze síly, kterou dává Bůh. 

1P 4,11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě 

Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 

čekáme na Ducha svatého – při bohoslužbě, protože jedině On se může skrze slovo, písně, modlitby, svědectví dotknout 
našeho srdce a proměnit ho. Čekáme na Ducha svatého při  službě druhým, při výchově našich dětí, při hledání Boha… 
 
 
 
Vytrvalost v čekání na druhý příchod PJK 
Když Pán Ježíš hovoří s učedníky a popisuje dobu před jeho příchodem, vede je k vytrvalosti. Neztrácejte hlavu, naopak, až 
se přijdou všelijaké celosvětové tragédie, až se bude zdát, že Bůh na Vás zapomněl, že se ze všech stran na vás valí zlo… 
napřimte své hlavy, protože Vaše vykoupení je blízko.  
Každá generace, každý křesťan vyhlíží příchod Pána Ježíše. 
Tak jako nevěsta vyhlíží svého milovaného ženicha, který přijde k ní domů, a půjde s ní k oltáři, aby pak byli celý život 
spolu. Tak církev vyhlíží příchod Pána Ježíše Krista. 
Ani utrpení, ale ani prosperita ať nás neodradí od vyhlížení slavného příchodu našeho Pána! 
 
 
Vytrvalost v modlitbách 
Ř 12,12 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 

K tomu snad není co povědět. Modlíme se všichni, ale modlit se a vytrvale se modlit je rozdíl. 
Vytrvalí jsme v tom případě, když nám jde o všechno!  A když víme, že prostředek splní účel. 
Modlitba je dobrý, ba ten nejlepší způsob jak dosáhnout změny. V životě našem, ale i v životě druhých.  
Když se modlíme, buďme vytrvalí. Za naše manželství, za naše děti, za přátele, sbor, město, církev, politiky, svět... 
Spravedlnost, pokoj, mír, toleranci a pochopení mezi národy, etnickými skupinami, za moudrost těch, kteří vedou druhé, za 
poctivost, pravdu… - to vše Bůh rád slyší. A odpovídá.  
 
 
Pán Ježíš 
vytrval, a proto nám vydobyl  spasení! 
Vytrvej – jde o tebe, jde o Tvou duši, jde o věčnost! 
a vytrvej – nejen v osobním životě víry, ale i ve službě Ježíši ! 
 
Mt 25,21 Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; 

vejdi a raduj se u svého pána.' 

 


