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� Texty na tento týden - Abk 1:1–4; Jb 38–41; Iz 41:8–14; Jr 29:1.10; Žd 12:1–13 
 

� Základní verš 
„A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždy� víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osv�d�enost     
a z osv�d�enosti nad�je. A nad�je neklame, nebo� Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svaté-
ho, který nám byl dán.“ (� 5:3-5) 
 

   Když jsme ve spole�enství v��ících, je snadné mluvit a zpívat o nad�ji. Ale když prožíváme zkoušky, není 
jednoduché žít nad�jí. Když na nás dolehnou potíže a problémy, máme tendenci zpochyb�ovat všechno, 
zejména Boží moudrost. 
   C. S. Lewis v knize Lev, �arod�jnice a sk�í� píše o bájném lvu, se kterým se mají setkat hlavní postavy. 
Na otázku, zda se mají bát setkání s ním a zda budou v bezpe�í, jim pan Bobr odpovídá: „Kdo tu mluvil      
o tom, jestli je nebezpe�ný? To víš, že je. Ale je ušlechtilý.“ (LEWIS, C. S., Lev, �arod�jnice a sk�í�. Praha: 
Orbis Pictus, [1990], s. 51) 
   P�estože Hospodinu vždy nerozumíme a neumíme p�edvídat, co ud�lá, neznamená to, že je B�h proti nám. 
Znamená to jen, že neznáme všechny okolnosti. My si však myslíme, že chceme-li prožívat klid, d�v�ru      
a nad�ji, B�h pro nás musí být srozumitelný a p�edvídatelný. P�edstavujeme si, že jen tak s ním budeme    
„v bezpe�í“. Pokud si to opravdu myslíme, budeme prožívat zklamání. 
 

� Osnova lekce: 
   P�i studiu této lekce budeme uvažovat o tom, jak nám m�že naše pochopení Božího charakteru 
pomoci udržet si nad�ji i v dob� zkoušek a obtíží. P�íklady p�ti biblických postav nám ukážou, v �em 
tito lidé nacházeli nad�ji uprost�ed problém�. 
 

• Abk 2–3 - Abakukova nad�je (ned�le) 
• Jb 42:1–6 - Jóbova nad�je (pond�lí) 
• Iz 41:8–14 - Izajášova nad�je (úterý) 
• Jr 29:4–10 - Jeremjášova nad�je (st�eda) 
• Žd 12:5–13 - Pavlova nad�je (�tvrtek) 
 

NE 7. srpna – CELKOVÝ OBRAZ 
Abk 2:2.3  „2Hospodin mi odpov�d�l, �ekl: „Zapiš to vid�ní, zaznamenej je na tabulky, aby si je �tená� 
mohl snadno p�e�íst. 3Vid�ní už ukazuje k ur�itému �asu, mí�í neomyln� k cíli; prodlévá-li, vy�kej, nebo� 
p�ijde zcela jist�, zadržet se nedá.““ 
Abk 3:16-19  „16Uslyšel jsem o tom a celý se t�esu, chci se ozvat a rty se mi chv�jí; jako by kostižer za-
chvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidn� o�ekávat den soužení, až p�itáhnou     
a p�epadnou lid. 17I kdyby fíkovník nevypu�el, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala 
pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, 18já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat     
k chvále Boha, který je má spása. 19Panovník Hospodin je moje síla. U�inil mé nohy hbité jako nohy 
lan�, po posvátných návrších mi dává šlapat. Pro p�edního zp�váka za doprovodu strunných nástroj�.“ 
Zj 12:7  „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and�lé se utkali s drakem.“ 
� 8:22  „Víme p�ece, že veškeré tvorstvo až podnes spole�n� sténá a pracuje k porodu.“ 
Abk 1:1-4  „1Výnos, který p�ijal ve vid�ní prorok Abakuk. 2Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím 
k tob� pro násilí, a ty nezachra�uješ. 3Pro� mi dáváš vid�t ni�emnosti a ml�ky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba 
a násilí, rozrostly se spory a sváry. 4Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkli�uje 
svévolník, proto je právo tak p�ekrouceno.“ 
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Abk 1:5-11  „5Pohle�te na pronárody, popat�te! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dn�. Nebudete v��it, až 
se o tom bude vypravovat. 6Já totiž povolám Kaldejce, pronárod krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se 
zmocnil p�íbytk�, které mu nepat�í. 7Je p�íšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. 8Jeho kon� jsou hbit�jší 
než levharti, drav�jší než vlci za ve�era; jeho jezdci uhán�jí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež 
sp�chá za ko�istí. 9Každý z nich se žene za násilím, dychtiv� mí�í vp�ed. Sebral zajatc� jak písku. 10Z král� si tropí žerty, 
hodnostá�i jsou mu k smíchu, každé pevnosti se sm�je, nahrne prach a dobude ji. 11Potom p�elétne jak vítr a táhne dál 
obtížen vinou, za boha má vlastní sílu.“ 
Abk 1:12-17  „12Cožpak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože m�j? My nezem�eme. Hospodine, pov��il jsi ho 
soudem, Skálo, uložil jsi mu, aby trestal. 13Tvé o�i jsou �isté, nemohou se dívat na zlo a hled�t na trápení. Pro� tedy trpíš 
v�rolomné, ml�íš, když svévolník pohlcuje spravedliv�jšího? 14Což jsi u�inil lidstvo jako mo�ské ryby, jako hav��, nad níž 
nevládne nikdo? 15On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sít�, do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá. 
16Proto ob�tuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo; nebo� skrze n� se mu dostává výborného podílu a nejtu�n�jšího 
pokrmu. 17Což bude svou sí� vyprazd�ovat bez p�estání, bez soucitu vraždit pronárody? 
Žd 10:37  „Vždy� už jen ‚docela krátký �as, a p�ijde ten, který má p�ijít, a neopozdí se.“ 
Zj 18:2  „Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doup�tem démon�, skrýší všech ne�istých duch� 
a každého zlov�stného a nenávid�ného ptáka.““ 
 

PO 8. srpna – JAKÝ JE NÁŠ OTEC 
Jb 42:1-6  „1Jób na to Hospodinu odpov�d�l: 2„Uznávám, že všechno m�žeš a že žádný zám�r tob� není 
neproveditelný. 3Kdo smí nerozvážn� zatem�ovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, �emu jsem nerozum�l. 
Jsou to v�ci pro m� p�íliš divuplné, které neznám. 4Ra� m� vyslyšet a nech m� mluvit; budu se t� ptát       
a pou�íš m�. 5Jen z doslechu o tob� jsem slýchal, te� však jsem t� spat�il vlastním okem. 6Proto odvolá-
vám a lituji všeho v prachu a popelu.““ 
Jb 2:9  „Jeho žena mu však �ekla: „Ješt� se držíš své bezúhonnosti? Zlo�e� Bohu a zem�i.““ 
Jb 38  „1Na to odpov�d�l Jóbovi ze smršt� Hospodin slovy: 2„Kdo to zatem�uje úradek Boží neuváženými slovy? 3Nuže, 
opásej si bedra jako muž, budu se t� ptát a pou�íš m�. 4Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pov�z, víš-li n�co rozumné-
ho o tom . 5Víš, kdo stanovil její rozm�ry, kdo nad ní natáhl m��icí š��ru? 6Do �eho jsou zapušt�ny její podstavce, kdo 
kladl její úhelný kámen, 7zatímco jit�ní hv�zdy spole�n� plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? 8Kdo sev�el 
mo�e vraty, když se valilo z l�na zem� , 9když jsem mu ur�il za od�v mra�no a za plénku temný mrak, 10když jsem mu 
stanovil meze, položil závory a vrata 11a �ekl: ‚Až sem smíš p�ijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘ 12Zdali 
jsi ty n�kdy za svých dn� dal p�íkaz jitru a vykázal jit�ence její místo, 13aby se chopila okraj� zem� a svévolníci byli z ní 
vyt�eseni? 14Zem� se m�ní jak hlína pod pe�etidlem, ale oni tu stojí, a� jsou jen šat. 15Svévolník�m bude odep�eno sv�tlo  
a zvednutá paže bude p�eražena. 16P�išel jsi až ke z�ídlu mo�e, procházel ses po dn� propastné t�n�? 17Byly ti odkryty 
brány smrti, brány šeré smrti jsi spat�il? 18Post�ehls celou ší�i zem�? Pov�z, znáš-li to všechno. 19Kde je cesta k obydlí 
sv�tla? Kde má své místo temnota? 20M�žeš je vykázat do jejich hranic? Máš pon�tí o stezkách k jejich domu? 21Tušil jsi, 
že se jednou narodíš a jak velký bude po�et tvých dn�? 22P�išel jsi n�kdy ke sklad�m sn�hu, spat�il jsi sklady krupobití, 
23které si šet�ím pro �asy soužení, pro den války a boje? 24Kde je cesta k místu, kde se d�lí sv�tlo? Odkud se žene na zemi 
východní vítr? 25Kdo vyryl koryta povodni a bou�nému mra�nu cestu, 26aby pršelo na liduprázdnou zemi, na pouš�, v níž 
�lov�ka není, 27aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva? 28Má snad déš� otce? Kdo zplodil kr�p�je 
rosy? 29Z �ího l�na vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní? 30Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné t�n�. 31Dovedeš 
spoutat mihotavý t�pyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna? 32Vyvedeš hv�zdy zví�etníku v pravý �as a povedeš souhv�zdí 
Lva s jeho mladými? 33Víš, jaké jsou �ády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi? 34Pozvedneš sv�j hlas k obla-
ku, aby t� p�ikryla spousta vod? 35Posíláš snad pro blesky, aby p�išly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme‘? 36Kdo dal ibisovi moud-
rost a kohoutovi rozum? 37Kdo je tak moudrý, aby se�etl mraky? Kdo složí nebeské m�chy, 38když prach se v slitinu spojí 
a hroudy k sob� p�ilnou? 39M�žeš ulovit pro lva ko�ist a uspokojit la�nost lví�at, 40když se kr�í v peleších, �íhají ve svém 
doup�ti v houští? 41Kdo opat�í úlovek krkavci, když jeho mlá�ata volají k Bohu a bloudí bez potravy?“ 
Jb 39  „1Znáš �as vrhu skalních kozorožc�? Opatrovals la�, když rodí? 2Po�ítáš m�síce, kdy jsou b�ezí, a znáš �as jejich 
vrhu, 3jak se skloní, vrhnou svá mlá�ata, svých bolestí pozbývají? 4Jak jejich mlá�ata sílí, voln� si rostou, odb�hnou a už 
se k nim nevracejí? 5Kdo vypustil divokého osla na svobodu, kdo uvolnil �emení stepnímu oslu, 6jemuž jsem za domov 
vykázal pustinu, solnou plá� za p�íbytek? 7Posmívá se m�stskému hluku, neposlouchá povyk pohán��e, 8na horách slídí 
po pastv�, pídí se po zeleni. 9Bude ti chtít jednorožec sloužit �i nocovat u tvého krmelce? 
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10P�ipoutáš jednorožce provazem k brázd�, bude snad za tebou doliny vlá�et? 11D�v��uješ mu, protože má tak velkou 
sílu? Ponecháš mu výt�žek své práce ? 12V��il bys mu, že tvé zrno sveze a shromáždí na tv�j mlat? 13Pštrosice mává 
k�ídlem, není to však peru� s brky �ápa; 14svá vejce ponechává na zemi a zah�ívá je v prachu, 15zapomíná, že je noha 
m�že rozšlápnout a polní zv�� zdupat. 16Se svými mlá�aty zachází tvrd�, jako by nebyla její, nemá strach, že bude její 
námaha marná. 17B�h totiž odep�el dát jí moudrost, nedal jí ani díl rozumnosti. 18Když se však vyplašena vymrští, je jí     
k smíchu k�� i s jezdcem. 19Dal jsi snad koni bohatýrskou sílu, p�iod�l jsi jeho šíji h�ívou? 20Docílíš, aby poskakoval jako 
lu�ní kobylka? Jeho vznešené frkání vzbuzuje strach, 21v dolin� hrabe nohama , rozja�en silou, má-li vytáhnout proti 
ozbrojenc�m, 22vysmívá se strachu, ned�sí se, p�ed me�em se neobrací. 23Toulec nad ním ch�estí, blýská se kopí a ošt�p, 
24s burácením se �ítí po zemi, až se chv�je, nedá na nic než na zvuk polnice, 25za�ehtá, kdykoli polnice zazní , zdaleka v�t�í 
bitvu, povely velitel� a vále�ný ryk. 26�ídí se snad sokol tvým rozumem, když vzlétne, rozprost�e k�ídla k jihu? 27Což se na 
tv�j rozkaz vznese orel, aby si vysoko ud�lal hnízdo? 28P�ebývá a nocuje na skále, na skalním útesu, nep�ístupném míst�. 
29Odtud vyhlíží pokrm, dodaleka hledí jeho o�i. 30Jeho mlá�ata st�ebají krev, a kde jsou skolení, tam je i on.““ 
Jb 40:4.5  „4Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. 5Jednou jsem už promluvil a nevím co 
odpov�d�t, ba i podruhé, ale nemohu pokra�ovat.“ 
 

ÚT 9. srpna – V BLÍZKOSTI NAŠEHO OTCE 
Iz 41:8-14  „8A ty, Izraeli, služebníku m�j, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku Abrahama, mého p�ítele, 
9tebe jsem vychvátil z kon�in zem�, zavolal jsem t� z odlehlých míst, �ekl jsem ti: „Ty jsi m�j služebník, 
tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem t�.“ 10Neboj se, vždy� já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostliv�, já jsem 
tv�j B�h. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu t� podpírat pravicí své spravedlnosti. 11Hle, budou se 
styd�t a hanbit všichni, kdo proti tob� planou hn�vem, budou jak nic a zahynou odp�rci tvoji. 12Budeš je 
hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tob� vál�í. 13Já 
jsem Hospodin, tv�j B�h, držím t� za pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“ 14Neboj se, �er-
ví�ku Jákob�v, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodin�v, tv�j vykupitel je Svatý 
Izraele.“ 
 

ST 10. srpna – PLÁNY NEBESKÉHO OTCE 
Jr 29:1-10  „1Toto jsou slova dopisu, který poslal prorok Jeremjáš z Jeruzaléma p�esídlenc�m, zbytku 
starších, kn�žím, prorok�m a všemu lidu, které p�est�hoval Nebúkadnesar z Jeruzaléma do Babylónu, 
2když musel odejít z Jeruzaléma král Jekonjáš, královna, dvo�ané, velmožové judští a jeruzalémští i tesa�i 
a ková�i. 3P oslal jej po Eleasovi, synu Šáfanovu, a po Gemarjášovi, synu Chilkijášovu, které vyslal Sidki-
jáš, král judský, k Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, do Babylónu.4Toto praví Hospodin zástup�, 
B�h Izraele, všem p�esídlenc�m, které jsem p�est�hoval z Jeruzaléma do Babylónu: 5Stav�jte domy a 
bydlete v nich, vysazujte zahrady a jezte jejich plody. 6Berte si ženy, plo�te syny a dcery. Berte ženy pro 
své syny, provdávejte své dcery za muže, a� rodí syny a dcery, rozmnožujte se tam, a� vás neubývá. 
7Usilujte o pokoj toho m�sta, do n�hož jsem vás p�est�hoval, modlete se za n� k Hospodinu, nebo� v jeho 
pokoji i vy budete mít pokoj. 8Toto praví Hospodin zástup�, B�h Izraele: Nedejte se podvád�t svými pro-
roky, kte�í jsou uprost�ed vás, ani svými v�štci. Neposlouchejte své sny, které míváte. 9Prorokují vám 
klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodin�v. 10Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedm-
desát let Babylónu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás p�ivedu zp�t na toto místo.“ 
Ž 137:1  „U �ek babylónských, tam jsme sedávali s plá�em ve vzpomínkách na Sijón.“ 
Jr 29:11-14  „11Nebo� to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodin�v, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli    
o zlu: chci vám dát nad�ji do budoucnosti. 12Budete m� volat a chodit ke mn� , modlit se ke mn� a já vás vyslyším. 
13Budete m� hledat a naleznete m� , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 14Dám se vám nalézt, je výrok 
Hospodin�v, a zm�ním váš úd�l, shromáždím vás ze všech pronárod� a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok 
Hospodin�v, a p�ivedu vás zp�t na místo, odkud jsem vás p�est�hoval.“ 
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PÁ 12. srpna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si 35. kapitolu „Škola budoucnosti“ z knihy Výchova (Ed 301–309; Vých 176–180) a v knize 
Život napln�ný pokojem text na stranách 253–254 (MH 470.471). 
   „Do života každého �lov�ka p�icházejí období silného zklamání a strachu – období, kdy je t�žké uv��it     
v Boží milosrdenství a kdy problémy tíží natolik, že si �lov�k p�eje zem�ít. V takových chvílích se mnozí 
odvracejí od Boha a stávají se otroky pochybností a nevíry. Kdybychom v t�chto okamžicích pochopili 
zám�ry Boží proz�etelnosti, o�ima víry bychom uvid�li and�ly, kte�í se snaží ochránit nás p�ed námi samot-
nými a postavit nás na pevný základ. Tehdy by se v nás zrodila nová víra a nový život.“ (PK 162; OSU 62) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Ellen Whiteová �íká, že „do života každého �lov�ka p�icházejí období silného zklamání a strachu“. Jak si 
ve vašem sboru všímáte druhých, když prožívají taková období? Jak se m�žeme pro druhé stát zprost�edko-
vateli nad�je? 
 

2. Uvažujte spole�n� o aplikaci v �ásti na úterý. Jakou zm�nu p�ineslo do vašeho života, když jste si v�dom� 
p�ipomínali Boží blízkost? 
 

3. P�e�t�te si v knize Jób kapitoly 38–41. Jak tyto texty p�edstavují Boha? Co vám v život� dává nad�ji        
a povzbudí vás? 
 

4. Nad�je, která nás m�ní, p�ichází z nebe. To znamená, že se m�žeme modlit i za to, abychom byli jeden pro 
druhého povzbuzením. Modlete se za ty, kte�í ztrácejí nad�ji, aby jim ji B�h obnovil. Co m�žete ud�lat pro 
ty, kdo prožívají t�žké zkoušky a jejich nad�je ochabuje? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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�T 11. srpna – OTCOVA VÝCHOVA 
Žd 12:1-13  „1Proto i my, obklopeni takovým zástupem sv�dk�, odho�me všecku p�ít�ž i h�ích, který se 
nás tak snadno p�ichytí, a vytrvejme v b�hu, jak je nám uloženo, 2s pohledem up�eným na Ježíše, který 
vede naši víru od po�átku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil k�íž, nedbaje na 
potupu; proto usedl po pravici Božího tr�nu. 3Myslete na to, co všecko on musel snést od h�íšník�, abyste 
neochabovali a neklesali na duchu. 4Ješt� jste v zápase s h�íchem nemuseli prolít svou krev.5Což jste 
zapomn�li na slova, jimiž vás B�h povzbuzuje jako své syny: „Synu m�j, podrobuj se kázni Pán� a nekle-
sej na mysli, když t� kárá. 6Koho Pán miluje, toho p�ísn� vychovává, a trestá každého, koho p�ijímá za 
syna.“ 7Podvolujte se jeho výchov�; B�h s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to v�bec syn, kdyby ho 
otec nevychovával? 8Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem syn�m, pak nejste synové, ale cizí 
d�ti. 9Naši t�lesní otcové nás trestali, a p�ece jsme je m�li v úct�; nemáme být mnohem víc poddáni tomu 
Otci, který dává Ducha a život? 10A to nás naši t�lesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro 
krátký �as, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. 11P�ísná výchova 
se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá p�íjemná, nýbrž krušná, pozd�ji však p�ináší ovoce pokoje a spravedlnost 
t�m, kdo jí prošli. 12„Posiln�te proto své zemdlené ruce i klesající kolena“ 13a „vykro�te jistým krokem“, 
aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.“ 
Žd 12:14-29  „14Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespat�í Pána. 15Dbejte na to, a� nikdo nepromešká 
Boží milost; a� se nerozbují n�jaký jedovatý ko�en, který by nakazil mnohé. 16A� nikdo není nev�rný a bezbožný jako 
Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 17Víte p�ece, že když se potom cht�l stát d�dicem požehnání, byl odmít-
nut. Nem�l už p�íležitost k náprav�, a�koliv ji s plá�em hledal. 18Nestanuli jste jako Izrael p�ed tím, co je hmatatelné: 
p�ed ‚ho�ícím ohn�m, temnotou, mrákotou, bou�í, 19zvukem polnice a p�ed hlasem Božích slov‘, p�i n�mž poslucha�i 
prosili, aby toho byli ušet�eni. 20Nemohli totiž snést slova výstrahy: ‚Dotkne-li se i jen zví�e té hory, bude ukamenováno.‘ 
21Pohled na to, co vid�li, byl tak hrozný, že Mojžíš �ekl: ‚T�esu se hr�zou a d�sem.‘ 22Vy stojíte p�ed horou Siónem           
a m�stem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, p�ed nes�etným zástupem and�l� 23a slavnostním shromážd�ním církve 
prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a p�ed Bohem, soudcem všech, a p�ed zesnulými spravedlivými, kte�í již 
dosáhli cíle, 24a p�ed Ježíšem, prost�edníkem nové smlouvy, a p�ed jeho krví, která nás o�iš�uje, nebo� volá naléhav�ji 
než krev Ábelova. 25Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumo�níka 
Božích p�íkaz� na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. 26Jeho hlas tehdy zat�ásl 
zemí, nyní však slibuje: ‚Ješt� jednou ot�esu‘ nejen ‚zemí‘, nýbrž i ‚nebem‘. 27T�mito slovy nazna�uje, že ot�ese vším 
stvo�ením a prom�ní je, aby z�stalo jen to, co je neot�esitelné. 28Bu�me vd��ni za to, že dostáváme neot�esitelné králov-
ství, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 29Vždy� ‚náš B�h je ohe� stravující‘.“ 
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