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Kdo vytrvá až do konce bude spasen 
 

V životě člověk jsou dva nejdůležitější okamžiky. První je narození na tento svět a ten druhý je 

odchod z tohoto světa. Bez prvního bychom neměli vědomí a neměli bychom účast na životě. 

Ten druhý okamžik určuje naši věčnost v jakém místě budeme po fyzické smrti.  

Nikdo z lidí dopředu nevěděl, že se narodí, ale všichni kdo se narodili vědí, že jednou zemřou a 

odejdou z tohoto světa.  

Jób se dostal do těžké situace, kdy si na něm vyžádal satan zkoušku a byl trápen hnisavými 

vředy. Tehdy bědoval nad svým životem a přál si raději, aby hned po porodu zemřel, než aby 

musel snášet toto trápení.  Job 3.11 

Nemohl pochopit, proč se mu stalo takové zlo a chtěl znát odpověď od Boha, kterému věřil.  

Bůh mu odpověděl.  

 

Jób 38:1  Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: 

2  "Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? 

3  Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. 

4  Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. 

5  Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? 

6  Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, 

7  zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? 

8  Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, 

9  když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, 

10  když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata 

11  a řekl: »Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!« 

 

17  Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil? 

18  Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno. 

19  Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? 

20  Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu? 

21  Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů? 

 

24  Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr? 

31  Dovedeš spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna? 

32  Vyvedeš hvězdy zvířetníku v pravý čas a povedeš souhvězdí Lva s jeho mladými? 

33  Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi? 

35  Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: »Tu jsme«? 

 

Jób 41:3  Kdo mi napřed něco dal, abych mu to splatil? Pod celým nebem všechno je mé. 

 

Jób se pak pokořil a uznal, že se přel s Bohem o věcech, kterým vůbec nerozuměl. 

Jób 42:1  Jób na to Hospodinu odpověděl: 

2  "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. 

3  Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou 

to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. 

4  Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě. 

5  Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. 

6  Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu." 

 

Většina lidí neví nic o Bohu a jeho stvoření. I někteří křesťané si myslí např., že Bůh stvořil 

svět z ničeho. Z ničeho se nedá nic stvořit. Bůh stvořil hmotný svět ze svého Ducha. Veškerá 



 2 

neživá hmota, jak ji známe, je pohybující se duchovní energie, která nemá v sobě život a kterou 

Bůh na konci věků svým slovem povolá zpět k sobě.  

 

Bůh položil otázku Jóbovi:  "Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů?" 

Nikdo z nás neměl tušení, že se jednou narodí. Je to velká Boží milost, že jsme na světě a 

můžeme mít podíl na životě. Bůh uskuteční svůj záměr a naplní plný počet spasených lidí do 

svého království a pak ukončí existenci hmotného světa, tak jak ho známe dnes. 

O tom, že tento hmotný svět pomine mluvil i Ježíš Kristus a je to zaznamenáno ve třech 

evangeliích.  Mat 24:35,  Mar. 13:31,  Luk 21,33 

 

Matouš 24:34  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 

35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 

 

Židům 1:10  A dále: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. 

11  Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, 

12  svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.´  

 

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. 

11  Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, 

12  kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se 

rozpustí žárem. 

13  Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 

 

Zjevení Janovo 20:11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho 

pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. 

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. 

 

Zjevení Janovo 21:1  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země 

pominuly a moře již vůbec nebylo. 

 

Boží slovo nás nabádá, abychom se připravili na věčnost a vytrvali až do konce. Vavřín vítěze 

dostane jen ten, kdo zvítězí nad hříchem i satanem.  

 

Jakubův 1:12  Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín 

života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 

 

Kdo věří nemusí nikam spěchat a všechno mu napomáhá k dobrému. V tomto světě musí každý 

projít zkouškami. Nesmíš se nikdy vzdávat, i když to vypadá někdy zle.  

 

Zjevení Janovo 3:11  Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. 

 

Ježíš Kristus nás vyzývá, abychom se drželi toho co máme - zaslíbení, očištění Jeho krví a 

přítomnosti Ducha svatého. Když z toho co jsi už získal nic neztratíš, pak dojdeš do cíle. 
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Matouš 10:22  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude 

spasen. 

 

Matouš 24:11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou 

12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 

13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 

14  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a 

teprve potom přijde konec. 

 

V posledních časech bude velký rozmach okultismu, falešných proroků, různých zjevení a 

proroctví. Lidé budou vyhledávat znovu věštce, okultisty, vykládače snů i karet. Protože se 

nechtějí pokořit před Ježíšem Kristem, tak je Bůh ponechá v klamu a ve lži. Nakonec zjistí, že 

byli podvedeni a okradeni.  

 

Jak může křesťan vytrvat až do konce?  

1. Dávej si pozor na to, jak žiješ.  

 

Efezským 5:15  Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale 

jako moudří; 16  nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. 

 

Věřící většinou neodpadávají od víry v době pronásledování, ale v době blahobytu a pokoje.  

Když věci fungují jak mají, lidé nabývají dojmu, že jim nic nehrozí a přestanou udržovat vztah 

s Duchem svatým.  

 

1 Tesalonickým 5:1  Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 

2  Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. 

3  Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a 

neuniknou. 

4  Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 

5  Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 

6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 

7  Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 

8  My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na 

spásu jako přílbu. 

 

2. Udržuj stále kontakt s Duchem svatým, který tě vede, dává ti rady a varuje tě před 

špatnými rozhodnutími i před špatnými lidmi. Kdo ztratí Boží přítomnost ve svém životě - 

"vyschne" a ztratí nadpřirozenou sílu od Pána.  

 

Duchovní spánek - únava z čekání na odpověď, nebo rezignace z nastoupené cesty. Někdy se 

stává, že dlouhou dobu nedostáváme odpověď na své modlitby. To neznamená, že by Bůh na 

nás zapomněl. Je to vždy období, kdy se připravuje tvoje osvobození.  

 

Lukáš 12:42  On odpověděl: "Když Pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim 

včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? 

43  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 

44  Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 

45  Když si pak onen služebník řekne: `Můj pán dlouho nejde´ a začne bít sluhy i služky, jíst a 

pít i opíjet se, 

46  tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a 

vykáže mu úděl mezi nevěrnými. 
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Země prochází různými fázemi vývoje. Je čas boje i čas pokoje. Když se necháme ukolébat 

sebejistým klidem a nerozpoznáme co se ve skutečnosti děje, pak nás může ten zlý hodně 

potrápit. 

 

3. Udržovat vztah s bratry a sestrami, kteří chodí v Duchu svatém a navzájem se 

povzbuzovat. 

Neudržuj vztah s mrtvými věřícími. Jen z tebe vysají sílu.  

 

2 Korintským 13:11  Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, 

buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým 

políbením. 

12  Pozdravují vás všichni bratří. 

13  Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 

 

1 Tesalonickým 5:11  Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již 

činíte. 

 

Židum 3:12  Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl 

od živého Boha. 

13  Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono `dnes´, aby se nikdo z 

vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. 

14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do 

konce. 

 

Ze všech těchto příkladů vyplývá, že udržet pomazání Ducha svatého, víru v Ježíše Krista a 

vztah s ostatními věřícími vyžaduje aktivní přístup. V okamžiku, kdy si řekneš, že teď není 

třeba se modlit, padáš dolů.  

Modlitba a půst tě může velmi podržet, když si nevíš rady a hledáš odpovědi na své otázky.  

I Jób hledal odpovědi na své otázky a Bůh mu odpověděl. Možná to nebude tak dramatické s 

celým výkladem jako u Joba, ale určitě dostaneš odpověď.  

Hlavně se nezačni litovat, že jsi něco promarnil, nebo, že jsi něco nedokázal co sis předsevzal.  

Začni znovu od začátku s vírou, láskou, vděčností Bohu a radostí v srdci. 

 

Ďábel tě nemůže zlomit, když ho budeš držet daleko od svého těla i duše.  

Jak poznáš, že se přiblížil?  Když tě začne něco bolet, nebo bezdůvodně trápit.   

Pán vzal naše trápení i bolesti na sebe a ten zlý by to chtěl na nás hodit znovu. 

Nedovol mu to a vyžeň ho ven.  

 

4. Aktivní duchovní boj. 

Křesťanství bez duchovního boje nemůže nic dosáhnout a v poslední době ani neobstojí před 

tlakem, který vyvolá ďábel na celý svět.  

Duchovní boj začíná ve tvé mysli, kdy ďábel tě chce okrást o víru ke spasení, dále ti stále 

předkládá návrhy na hřích a také se tě snaží zastrašit, že když budeš svědčit o Ježíši Kristu, 

zažiješ kruté pronásledování.  

Nejprve musíš očistit svoji mysl a vyhodit ze sebe všechny ďáblovy řeči i návrhy i strach z 

pronásledování. Každá řeč něco zasévá do tvé duše. Pokud slova, která přijímáš do své duše i 

ducha  jsou od zlého, pak v duši a duchu vyroste plevel, který udusí živé Boží slovo. Pokud do 

své duše i ducha pouštíš slova víry a to co říká Bůh, pak vyroste víra a přinese ti dobré ovoce. 

Největší boj se tedy odehrává ve tvé mysli i srdci.  

Další zásada je, nepouštět se do bojů, do kterých tě Pán nepovolal a nebo nejsou ve tvé 

kompetenci.  Nemůžeš např. vymítat démony nad Austrálií, když tam nežiješ a nemáš žádný 

podíl na životě těchto lidí. Důležitým předpokladem vítězného boje je čisté svědomí a čisté 
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srdce. Kdo má pokoj s Bohem, žije v pokoře a poslušnosti Pánu, pak se nemusí duchovního 

boje bát.  

 

2 Korintským 10:3  Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. 

4  Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské 

výmysly 

5  a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby 

byla poslušna Krista, 

6  a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. 

 

Efezským 6:12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a 

všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 

13  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, 

všechno překonat a obstát. 

14  Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 

15  obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ 

16  a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. 

17  Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. 

18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 

přimlouvejte za všechny bratry i za mne,... 

 

Boží zbroj popsaná výše je uvedená jako příklad a má mnoho podob, od pokory, svatosti, 

poslušnosti, čistého svědomí atd. Nestačí jen opakovat tyto formulace jako nějakou mantru. 

Pokud nemáme dobrý vztah s Pánem a se svými bratry, ničeho v duchovním boji nedosáhneme. 

Když žije člověk ve hříchu, pak mu nepomůže na sebe "teoreticky" přijímat vypsané duchovní 

zbraně, protože mu to v boji proti ďáblovi nebude nic platné. Všechny tyto duchovní pravdy 

jsou spojeny se vztahem k Pánu a ke svému bližnímu. Mechanické opakování jakéhokoli 

biblického slova je podobné modlářství a rituálům, které používají pohanské národy od 

pradávna. Nemůžu formálně např. vyznávat, že beru do ruky meč Ducha, jímž je slovo Boží a 

přitom nejednám podle slova Božího. A to platí i o ostatních duchovních zbraních. Je také 

rozdíl mezi "slepými náboji a ostrými náboji".  

Prázdná slova bez moci Ducha svatého jsou slepé náboje, které sice vydávají určitý zvuk, ale 

nepřítele nezasáhnou. Ostrý náboj vydá také zvuk, ale vyšle střelu, která když je dobře mířená 

nepřítele zahubí.  

Tak  se i křesťané musí naučit "střílet" proti zlému ostrými náboji a tím ostrým nábojem je 

Slovo Boží nesené Duchem svatým, který vždycky zasáhne cíl.   

Běháním s prapory ve shromáždění a tancováním napodobujícím válečný konflikt, a dalšími 

tzv. "prorockými výkřiky" ďábla nikdo nezažene. Jemu je toto charismatické divadlo jen k 

smíchu. Ale jsou stále sbory, kde si bez praporů na shromáždění nedovedou představit 

Bohoslužbu. Všechny tyto "vnější" věci jsou vyčerpávající a nevedou k žádnému dobrému 

výsledku. Lidé si na to zvyknou a po nějakém čase to berou jako nějakou kulisu pro "zpestření" 

shromáždění.   

Skutečný boj je veden proti zlému pod vedením Ducha svatého a tomu se musí věřící naučit. 

Kdy má mluvit, kdy má mlčet, kdy má vymítat a kdy vymítat nemá. Žádná univerzální poučka 

na to není a každá situace je úplně nová, i když může být podobná dřívější zkušenosti.   

Nevydávej svoji sílu tam, kde nemáš. I sám Pán Ježíš prohlásil, 

 

Matouš 7:6  Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, 

otočí se a roztrhají vás. 

 

V naší snaze je mnohdy za každou cenu někomu pomáhat a přitom nerozlišujeme, jestli daný 

člověk o naši pomoc stojí a jestli ji vůbec přijímá.  
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O duchovním boji také dobře píše Daniel Kolenda ve své knize "Zabíjet draky".   

V poslední době obstojí jen ti věřící, kteří budou žít vírou v Ježíše Krista a budou chodit v 

Duchu svatém.   

 

Karel Jureček 


