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� Texty na tento týden - Žd 2:2–4; 10:32–34; 12:3.12.13; 10:23–25; 10:35–38 
 

� Základní verš 
„Pot�ebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží v�li a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“ (Žd 10:36) 
 

   Zkusil sis n�kdy p�edstavit, jaké by to bylo, slyšet kázat Ježíše nebo n�kterého z apoštol�? Máme k dispo-
zici úryvky a shrnutí n�kterých jejich kázání, ale ty nám poskytují pouze omezenou p�edstavu o tom, jaké 
asi bylo poslouchat je. V Písmu však nacházíme zapsané i jedno celé kázání – a je jím list Žid�m. 
   Apoštol Pavel, kterému se tradi�n� p�ipisuje autorství tohoto listu (by� samotný dopis jméno autora neu-
vádí), ozna�uje své dílo za „slovo napomenutí“ (Žd 13,22; lze také p�eložit jako „slovo povzbuzení“ – B21). 
T�mito slovy bylo ozna�ováno kázání v synagoze (Sk 13,15) i p�i k�es�anské bohoslužb� (1Tm 4,13). N�-
kte�í teologové jsou proto p�esv�d�eni, že list Žid�m je prvním „úplným k�es�anským kázáním“, které 
máme k dispozici. Dopis byl adresován v��ícím, kte�í p�ijali Ježíše, ale pak se setkali s obtížemi. N�kte�í     
z nich byli ve�ejn� ponižováni a pronásledováni (Žd 10,32–34), jiné postihly finan�ní problémy (Žd 13,5.6). 
Mnozí byli tak vysílení, že za�ali zpochyb�ovat svou víru (Žd 3,12.13). Jejich p�íb�hy jsou v mnohém 
podobné našim zkušenostem. 
   Apoštol je ve svém strhujícím kázání vyzývá (a p�enesen� i nás), aby vytrvali ve ví�e v Ježíše a m�li sv�j 
pohled up�ený na Ježíše, který je nyní v nebeské svatyni.. 
 

� Osnova lekce: 
   Abychom listu Žid�m mohli dob�e porozum�t, podíváme se v úvodní lekci na situaci, v níž žili 
k�es�ané, kterým byl p�vodn� tento dopis ur�en a k jejichž každodenním problém�m se vyjad�oval. 
Zárove� budeme hledat i paralely s tím, co prožíváme my dnes. 
 

• Žd 2:2–4: Prvotní radostná zkušenost s Kristem (ned�le) 
• Žd 10:32–34: P�íchod obtíží a problém� (pond�lí) 
• Žd 12:3.12.13: Zmalomysln�ní a krize víry (úterý) 
• Žd 10:23–25: Pot�eba povzbuzení (st�eda) 
• Žd 10:35–38: Nad�je, která dává novou sílu (�tvrtek) 
 

NE 26. prosince – SLAVNÝ ZA�ÁTEK 
Žd 2:2-4  „2Jestliže už slovo zákona, které vyslovili and�lé, bylo pevné a každý p�estupek i každá nepo-

slušnost došla spravedlivé odplaty, 3jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? 

První je zv�stoval sám Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosv�d�ili toto spasení i nám; 4B�h potvrzoval jejich sv�dec-

tví znameními, divy i rozli�nými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své v�le.“ 
Žd 12:25-29  „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‘.“ 
Sk 2:37-47  „37Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a �ekli Petrovi i ostatním apoštol�m: „Co máme d�lat, brat�í?“ 
38Petr jim odpov�d�l: „Obra�te se a každý z vás a� p�ijme k�est ve jménu Ježíše Krista na odpušt�ní svých h�ích�,           
a dostanete dar Ducha svatého. 39Nebo� to zaslíbení platí vám a vašim d�tem i všem daleko široko, které si povolá Pán, 
náš B�h.“ 40A ješt� mnoha jinými slovy je Petr zap�ísahal a napomínal: „Zachra�te se z tohoto zvráceného pokolení!“ 
41Ti, kte�í p�ijali jeho slovo, byli pok�t�ni a p�idalo se k nim toho dne na t�i tisíce lidí. 42Vytrvale poslouchali u�ení apoš-
tol�, byli spolu, lámali chléb a modlili se. 43Všech se zmocnila báze�, nebo� skrze apoštoly se stalo mnoho zázrak�           
a znamení. 44Všichni, kte�í uv��ili, byli pospolu a m�li všechno spole�né. 45Prodávali sv�j majetek a rozd�lovali všem 
podle toho, jak kdo pot�eboval. 46Každého dne pobývali svorn� v chrámu, po domech lámali chléb a d�lili se o jídlo          
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s radostí a s up�ímným srdcem. 47Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denn� p�idával k jejich spole�enství ty, 
které povolával ke spáse.“ 
 

PO 27. prosince – P�ÍCHOD POTÍŽÍ 
Žd 10:32-34  „32Jen si vzpome�te na d�ív�jší dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mno-

hý zápas s utrpením; 33n�kte�í tím, že byli p�ed o�ima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli p�i 

postižených. 34Vždy� jste trp�li spolu s uv�zn�nými a s radostí jste snesli i to, že jste byli p�ipraveni           

o majetek, nebo� víte, že máte bohatství lepší a trvalé.“ 

Žd 13:3  „Pamatujte na v�zn�, jako byste byli uv�zn�ni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždy� i vás m�že 

potkat utrpení.“ 

Žd 11:24-26  „24Mojžíš v��il, a proto, když dosp�l, odep�el nazývat se synem faraónovy dcery. 25Rad�ji 

cht�l snášet p�íko�í s Božím lidem než na �as žít p�íjemn� v h�íchu; 26a Kristovo pohan�ní pokládal za 

v�tší bohatství než všechny poklady Egypta, nebo� upíral svou mysl k budoucí odplat�.“ 
Sk 16:19-23  „19Když si její páni uv�domili, že tím p�išli o sv�j zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na nám�stí p�ed 
m�stskou správu. 20Tam je p�edvedli p�ed soudce a �ekli: „Tito lidé pobu�ují naše m�sto. Jsou to Židé  21a rozši�ují zvyky, 
které my jako �ímané nem�žeme uznat, nebo se dokonce podle nich �ídit.“ 22Také dav se obrátil proti nim a soudcové      
z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbi�ovat. 23Když je d�kladn� zbi�ovali, zav�eli je do v�zení a žalá�níkovi poru�ili, aby 
je dob�e hlídal.“ 
Sk 17:1-9  „1Dali se cestou, která vede p�es m�sta Amfipolis a Apollonii a p�išli do Tesaloniky, kde m�li Židé synagógu. 
2Pavel jako obvykle p�išel do jejich shromážd�ní a po t�i soboty k nim mluvil, 3vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš 
musel trp�t a vstát z mrtvých. „A ten Mesiáš,“ �ekl Pavel, „je Ježíš, kterého já vám zv�stuji.“ 4N�kte�í z nich se tím dali 
p�esv�d�it a p�ipojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho �ek�, kte�í už ctili jediného Boha, a nemálo žen z vý-
znamných rodin. 5To však naplnilo Židy hn�vem a závistí. S pomocí n�kolika ni�emných lidí z ulice vyvolali srocení davu 
a tak pobou�ili celé m�sto. Pak napadli Jáson�v d�m a cht�li Pavla a Silase postavit p�ed shromážd�ní. 6Když je nenalez-
li, vlekli Jásona a n�kolik brat�í k p�edstaveným m�sta a k�i�eli: „Ti, kte�í pobou�ili celý sv�t, p�išli i k nám, a Jáson je 
p�ijal do svého domu! 7Ti všichni porušují císa�ova na�ízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš.“ 8Tato slova 
pod�sila všechen lid i p�edstavené m�sta, 9ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propušt�ni.“ 
1Pt 4:14-16  „14Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, nebo� na vás spo�ívá Duch slávy, Duch Boží. 15Ale 
a� nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý �in anebo za intriky. 16Kdo však trpí za to, že je k�es�an, a� se 
nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.“ 
 

ÚT 28. prosince – NEBEZPE�Í MALOMYSLNOSTI 
Žd 12:3.12.13  „3Myslete na to, co všecko on musel snést od h�íšník�, abyste neochabovali a neklesali na 

duchu. 
12„Posiln�te proto své zemdlené ruce i klesající kolena“ 13a „vykro�te jistým krokem“, aby to, co je chro-

mé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.“ 
Žd 2:18  „Protože sám prošel zkouškou utrpení, m�že pomoci t�m, na které p�icházejí zkoušky.“ 
Žd 3:12.13  „12Dejte si pozor, brat�í, aby n�kdo z vás nem�l srdce zlé a nev�rné, takže by odpadl od živého Boha. 
13Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ješt� trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán h�íchem, neza-
tvrdil.“ 
Žd 4:15  „Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� na sob� zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu.“ 
Žd 10:25  „Nezanedbávejte spole�ná shromážd�ní, jak to n�kte�í mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, �ím více 
vidíte, že se blíží den Krist�v.“ 
Žd 13:1-9.13  „1Bratrská láska a� trvá; 2s láskou p�ijímejte i ty, kdo p�icházejí odjinud – tak n�kte�í, aniž to tušili, m�li 
za hosty and�ly. 3Pamatujte na v�zn�, jako byste byli uv�zn�ni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždy� i vás m�že potkat 
utrpení. 4Manželství a� mají všichni v úct� a manželé a� jsou si v�rni, nebo� ne�estné a nev�rné bude soudit B�h. 5Nedejte 
se vést láskou k pen�z�m; bu�te spokojeni s tím, co máte. Vždy� B�h �ekl: ‚Nikdy t� neopustím a nikdy se t� nez�eknu.‘ 
6Proto smíme �íkat s d�v�rou: ‚Pán p�i mn� stojí, nebudu se bát. Co mi m�že ud�lat �lov�k?‘ 7M�jte v pam�ti ty, kte�í vás 
vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili sv�j život, a následujte je ve ví�e! 8Ježíš Kristus je tentýž v�era    
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i dnes i na v�ky. 9Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost, a nikoli na p�edpisy   
o pokrmech; kdo je dodržoval, nic tím nezískal. … 13Vyjd�me tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu.“ 
1Kr 19:1-4  „1Achab oznámil Jezábele vše, co ud�lal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky me�em. 2Jezábel poslala  
k Elijášovi posla se slovy: „A� bohové ud�lají, co cht�jí! Zítra v tento �as naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“ 
3Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. P�išel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. 
4Sám šel den cesty pouští, až p�išel k jednomu trnitému ke�i a usedl pod ním; p�ál si um�ít. �ekl: „Už dost, Hospodine, 
vezmi si m�j život, vždy� nejsem lepší než moji otcové.““ 
 

ST 29. prosince – VZÁJEMNÁ PODPORA 
Žd 2:1  „Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.“ 

Žd 3:12-14  „12Dejte si pozor, brat�í, aby n�kdo z vás nem�l srdce zlé a nev�rné, takže by odpadl od živého 

Boha. 13Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ješt� trvá ono „dnes“, aby se nikdo z vás, 

oklamán h�íchem, nezatvrdil. 14Vždy� máme ú�ast na Kristu, jen když své po�áte�ní p�edsevzetí zacho-

váme pevné až do konce.“ 

Žd 10:23-25  „23Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je 

v�rný. 24M�jme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutk�m. 25Nezanedbávejte 

spole�ná shromážd�ní, jak to n�kte�í mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, �ím více vidíte, že se blíží 

den Krist�v.“ 
Žd 10:19-22  „19Protože Ježíš ob�toval svou krev, smíme se, brat�í, odvážit vejít do svatyn� 20cestou novou a živou, 
kterou nám otev�el zrušením opony – to jest ob�továním svého t�la. 21Máme-li tedy tak velikého kn�ze nad celým Božím 
domem, 22p�istupujme p�ed Boha s opravdovým srdcem a v plné jistot� víry, se srdcem o�išt�ným od zlého sv�domí          
a s t�lem obmytým �istou vodou.“ 
1Kr 19:5-18  „5Pak pod tím ke�em ulehl a usnul. Tu se ho dotkl and�l a �ekl mu: „Vsta� a jez!“ 6Vzhlédl, a hle, v hla-
vách podpopelný chléb, pe�ený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a op�t ulehl. 7Hospodin�v and�l se 
ho však dotkl podruhé a �ekl: „Vsta� a jez, máš p�ed sebou dlouhou cestu!“ 8Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho 
pokrmu �ty�icet dní a �ty�icet nocí až k Boží ho�e Chorébu. 9Tam vešel do jeskyn� a v ní p�enocoval. Tu k n�mu zazn�lo 
slovo Hospodinovo. B�h mu �ekl: „Co tu chceš, Elijáši?“ 10Odpov�d�l: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástu-
p�, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltá�e zbo�ili a tvé proroky povraždili me�em. Zbývám už jen sám, avšak     
i mn� ukládají o život, jak by m� o n�j p�ipravili.“ 11Hospodin �ekl: „Vyjdi a postav se na ho�e p�ed Hospodinem.“ A hle, 
Hospodin se tudy ubírá. P�ed Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a t�íštící skály, ale Hospodin v tom v�tru 
nebyl. Po v�tru zem�t�esení, ale Hospodin v tom zem�t�esení nebyl. 12Po zem�t�esení ohe�, ale Hospodin ani v tom ohni 
nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 13Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvá� plášt�m, vyšel a postavil se u vchodu do 
jeskyn�. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“ 14Odpov�d�l: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástup�, 
protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltá�e zbo�ili a tvé proroky povraždili me�em. Zbývám už jen sám, avšak i mn� 
ukládají o život, jak by m� o n�j p�ipravili.“ 15Hospodin mu �ekl: „Jdi, vra� se svou cestou k damašské poušti. Až tam 
p�ijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. 16Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna 
Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe. 17Kdo unikne Chazaelovu me�i, toho usmrtí Jehú, a kdo unikne 
Jehúovu me�i, toho usmrtí Elíša. 18Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty , jejichž kolena nepoklekla p�ed Baalem 
a jejichž ústa ho nepolíbila.““ 
Žd 5:11-14  „11O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je t�žké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. 12Za takovou 
dobu už byste m�li být sami u�iteli, a zatím op�t pot�ebujete, aby vás n�kdo u�il abeced� Boží �e�i; pot�ebujete mléko, ne 
hutný pokrm. 13Každý, kdo pot�ebuje mléko, protože nep�ivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvn�. 14Hutný pokrm je 
pro vysp�lé, pro ty, kdo mají cvi�ením své smysly vyp�stovány tak, že rozeznají dobré od špatného.“ 
Žd 6:1-3  „1Proto nez�stávejme již u po�áte�ního u�ení o Kristu, ale sm��ujme k dosp�losti. Nevracejme se k základním 
�lánk�m o pokání z mrtvých skutk�, o ví�e v Boha, 2k u�ení o k�tu a vzkládání rukou, o vzk�íšení z mrtvých a o posledním 
soudu. 3Budeme moci jít dále, když to B�h dovolí.“ 
Žd 13:1-6  „1Bratrská láska a� trvá; 2s láskou p�ijímejte i ty, kdo p�icházejí odjinud – tak n�kte�í, aniž to tušili, m�li za 
hosty and�ly. 3Pamatujte na v�zn�, jako byste byli uv�zn�ni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždy� i vás m�že potkat 
utrpení. 4Manželství a� mají všichni v úct� a manželé a� jsou si v�rni, nebo� ne�estné a nev�rné bude soudit B�h. 5Nedejte 
se vést láskou k pen�z�m; bu�te spokojeni s tím, co máte. Vždy� B�h �ekl: ‚Nikdy t� neopustím a nikdy se t� nez�eknu.‘ 
6Proto smíme �íkat s d�v�rou: ‚Pán p�i mn� stojí, nebudu se bát. Co mi m�že ud�lat �lov�k?‘ 
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PÁ 31. prosince – PODN	TY K ZAMYŠLENÍ 
   Teolog David A. DeSilva velmi jasn� vysv�tluje, pro� první k�es�ané prožívali pronásledování: „K�es�ané si osvojili 
životní styl, který [...] mohli ostatní vnímat jako nespole�enský, �i dokonce podvratný. V�rnost boh�m projevovaná 
zbožnou ú�astí na ob�adech byla vnímána jako symbol v�rnosti státu, vlád�, p�átel�m   a rodin�. Uctívání božstev p�ed-
stavovalo úctu ke vztah�m, které zaru�ovaly pevnost a prosperitu spole�nosti. Tím, že se k�es�ané (podobn� jako Židé) 
takových ob�ad� neú�astnili, dívalo se na n� okolí podez�ívav� a vnímalo je jako potenciální p�estupníky zákon� a pod-
vratné živly.“ (Perseverance in Gratitude. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 2000, s. 12) 
   „Ti, kdo jsou sklí�ení, mají k dispozici ú�inné prost�edky – víru, modlitbu a práci. Trápí vás úzkostné p�edtuchy �i vás 
napl�uje sklí�enost? I v t�ch nejtemn�jších dnech, kdy se okolnosti zdají být d�sivé, nepropadejte strachu. B�h zná vaše 
pot�eby. Jeho nekone�ná láska a slitování jsou nevy�erpatelné. On nikdy nezm�ní smlouvu, kterou uzav�el s t�mi, kdo jej 
milují. Je ochoten prop�j�it svým v�rným služebník�m schopnosti, které jsou pot�ebné k tomu, aby své problémy zvládli. 
Apoštol Pavel vyznal: ‚On mi �ekl: »Sta�í, když máš mou milost; vždy� v slabosti se projeví má síla.« [...] Proto rád 
p�ijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždy� práv�, když jsem sláb, jsem silný.‘         
(2K 12,9.10)“ (PK 164.165; OSU 62) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Je možné, aby nás k�es�any ostatní sice vnímali jako „jiné“, ale zárove� nás neobvi�ovali z „odd�lování se“ od ostat-
ních a z jejich p�ehlížení? Pokud ano, jak? 
 

2. Slovo „výzva“ �i „napomenutí“ odkazuje v Písmu bu� na pokárání, nebo povzbuzení. Jaký postoj bychom m�li za-
ujmout k t�m, kte�í jsou malomyslní? 
 

3 Jakou podobnost m�žeme najít mezi zkušeností �tená�� listu Žid�m a zkušeností sboru v Laodiceji ze Zjevení 3,14–22? 
V �em se naše vlastní zkušenost dnes podobá jejich zkušenosti? Co se z této podobnosti m�žeme nau�it? 
Zj 3:14-22  „14And�lu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, sv�dek v�rný a pravý, po�átek 
stvo�ení Božího: 15„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16Ale že jsi vlažný,    
a nejsi horký ani studený, nesnesu t� v ústech. 17Vždy� �íkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepot�ebuji! A nevíš, že jsi 
ubohý, b�dný a nuzný, slepý a nahý. 18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohn�m p�e�išt�ného, a tak zbohatl; a bílý šat, 
aby ses oblékl a nebylo vid�t tvou nahotu; a mast k pot�ení o�í, abys prohlédl. 19Já kárám a trestám ty, které miluji; 
vzpamatuj se tedy a �i� pokání. 20Hle, stojím p�ede dve�mi a tlu�u; zaslechne-li kdo m�j hlas a otev�e mi, vejdu k n�mu    
a budu s ním ve�e�et a on se mnou. 21Kdo zvít�zí, tomu dám usednout se mnou na tr�n, tak jako já jsem zvít�zil a usedl     
s Otcem na jeho tr�n. 22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.““ 

 
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. 

 
� 

5 

 
 
 

 
                                    

�  0   1 

  JERRY  
 

Dopis Žid�m i nám 
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Žd 8:1.2  „1Z toho, co bylo �e�eno, plyne: máme velekn�ze, který usedl po pravici Božího tr�nu 2v nebesích jako služeb-
ník pravé svatyn� a stánku, který z�ídil sám Hospodin, a nikoli �lov�k.“ 
Žd 12:1-4  „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.“ 
 

�T 30. prosince – POSLEDNÍ DNY 
Žd 10:35-38  „35Neztrácejte proto odvahu, nebo� bude bohat� odm�n�na. 36Pot�ebujete však vytrvalost, 

abyste splnili Boží v�li a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. 37Vždy� už jen „docela krátký �as, a p�ijde ten, 

který má p�ijít, a neopozdí se. 38Avšak m�j spravedlivý – �íká B�h – bude žít, protože uv��il. Kdo by však 

odpadl, v tom nenajdu zalíbení.““ 

Žd 1:2  „V tomto posledním �ase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il        
i v�ky.“ 
Žd 9:26-28  „26Jinak by musel trp�t mnohokrát od založení sv�ta. On se však zjevil jen jednou na konci v�k�, aby svou 
ob�tí s�al h�ích. 27A jako každý �lov�k jen jednou umírá, a potom bude soud, 28tak i Kristus byl jen jednou ob�tován, aby 
na sebe vzal h�íchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kv�li h�íchu, ale ke spáse t�m, kdo ho o�ekávají.“ 
Žd 10:25  „Nezanedbávejte spole�ná shromážd�ní, jak to n�kte�í mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, �ím více 
vidíte, že se blíží den Krist�v.“ 
Žd 12:25-29  „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‘. 
Žd 4:14  „Protože máme mocného velekn�ze, který vstoupil až p�ed Boží tvá�, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme.“ 
Žd 10:23  „Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v�rný.“ 
Žd 12:1-4  „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.“ 
Žd 13:4-7  „4Manželství a� mají všichni v úct� a manželé a� jsou si v�rni, nebo� ne�estné a nev�rné bude soudit B�h. 
5Nedejte se vést láskou k pen�z�m; bu�te spokojeni s tím, co máte. Vždy� B�h �ekl: ‚Nikdy t� neopustím a nikdy se t� 
nez�eknu.‘ 6Proto smíme �íkat s d�v�rou: ‚Pán p�i mn� stojí, nebudu se bát. Co mi m�že ud�lat �lov�k?‘ 7M�jte v pam�ti 
ty, kte�í vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili sv�j život, a následujte je ve ví�e!“ 
Žd 13:17  „Poslouchejte ty, kte�í vás vedou, a pod�izujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. 
Kéž to mohou �init s radostí, a ne s ná�kem; to by vám nebylo na prosp�ch.“ 
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