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� Texty na tento týden - Žd 10:35–39; 11:1–29.31; 12:1–3 
 

� Základní verš 
„S 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.“ (Žd 12:2) 
 

   Nejoblíben�jšími kapitolami listu Žid�m jsou pravd�podobn� kapitoly 11 a 12. K�es�anský život popisují 
jako zápas, jehož se ú�astníme. Vít�zství dosáhnou všichni, kte�í z�stanou v�rní. V dopise je také popsáno 
drama vykoupení jako b�h, ve kterém v��ící z minulosti navzdory utrpení vytrvali, ale zatím nedostali od-
m�nu. 
   Je to proto, že p�íb�h ješt� neskon�il, ale pokra�uje i dnes. My jsme sou�ástí záv�re�ného d�jství. Drama 
vrcholí, vstoupili jsme do poslední �ásti závodu, p�i�emž Ježíš �eká na cílové �á�e po Boží pravici. Poskytu-
je inspiraci a dokonalý p�íklad toho, jak b�žet vít�zn�. Je sv�dkem a zárukou toho, že odm�na je skute�ná. 
Je p�edch�dcem, který nám otevírá cestu (Žd 6,19.20; 10,19–23). 
   Autor listu Žid�m v 11. kapitole vysv�tluje, že víra je d�v�rou v Boží zaslíbení, i když jejich uskute�n�ní 
ješt� nem�žeme vid�t. Tato lekce se bude zabývat otázkou, co je víra a jak ji získat. Ukáže nám p�íklady      
z minulosti, ale zejména se znovu podíváme na Ježíše, který „vede naši víru od po�átku až do cíle“ (Žd 
12,2). 
 

� Osnova lekce: 
   Výrazným tématem 11. a 12. kapitoly listu Žid�m je povzbuzení k ví�e, d�v��e, v�rnosti, a to            
i navzdory nep�íznivým okolnostem, kterými mohou k�es�ané procházet. Jsou zde p�edstaveny nejen 
inspirativní postavy d�jin, které Hospodinu d�v��ovaly, ale p�edevším Ježíš, který nám na naší cest� 
víry chce pomoci úsp�šn� dojít až do konce. 
 

• Žd 10:35–39: Povzbuzení, abychom neztráceli víru/d�v�ru (ned�le) 
• Žd 11:17–19: P�íklad víry – Abraham (pond�lí) 
• Žd 11:20–28: P�íklad víry – Mojžíš (úterý) 
• Žd 11:31: P�íklad víry – Rachab (st�eda) 
• Žd 12:1–3: Pr�vodce na cest� víry – Ježíš (�tvrtek) 
 

NE 6. b�ezna – SPRAVEDLIVÍ BUDOU ŽÍT Z VÍRY 
Žd 10:35-39  „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.“ 39Ale my p�ece nepat�íme k t�m, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k t�m, 
kdo v��í a dosáhnou života.“ 
Zj 13:10  „Kdo má jít do zajetí, p�jde do zajetí. Kdo má zem�ít me�em, musí me�em zem�ít. Te� musí Boží lid osv�d�it 
trp�livost a víru.“ 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
Žd 10:23  „Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v�rný.“ 
Žd 4:14  „Protože máme mocného velekn�ze, který vstoupil až p�ed Boží tvá�, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme.“ 
Žd 3:19  „Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nev�ru.“ 
Abk 2:2-4  „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.“ 4Pozor na opovážlivce; není v n�m duše p�ímá. Spravedlivý bude žít pro svou v�rnost.“  
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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 10:5-10  „5 Proto Kristus �íká, když p�ichází na sv�t: `Ob�ti ani dary jsi necht�l, ale dal jsi mi t�lo. 6 V zápalné ob�ti 
ani v ob�ti za h�ích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7 Proto jsem �ekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou v�li, jak je o mn�       
v tvé knize psáno.´ 8 P�edn� �íká: `Ob�ti ani dary, ob�ti zápalné ani ob�ti za h�ích jsi necht�l a nenašel jsi v nich zalíbení´ 
� totiž v takových, jaké se ob�tují podle zákona. 9 Potom však �ekne: `Zde jsem, abych konal tvou v�li.´ Tak ruší prvé, aby 
ustanovil druhé. 10 Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo.“ 
Žd 9:27.28  „27 A jako každý �lov�k jen jednou umírá, a potom bude soud, 28 tak 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.“ 
� 1:16.17  „16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo v��í, p�edn� pro Žida, ale také pro 
	eka. 17 Vždy� se v n�m zjevuje Boží spravedlnost, která je p�ijímána vírou a vede k ví�e; stojí p�ece psáno: `Spravedlivý  
z víry bude živ.“ 
Ga 3:11  „Je jasné, že nikdo není p�ed Bohem ospravedln�n na základ� zákona, nebo� �teme: `Spravedlivý bude živ         
z víry.´“ 
2Tm 2:13  „Jsme�li nev�rní, on z�stává v�rný, nebo� nem�že zap�ít sám sebe.“ 
 

PO 7. b�ezna – ABRAHAMOVA VÍRA 
Žd 11 17-19  „17Abraham v��il, a proto šel ob�tovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného 
syna byl hotov ob�tovat, a�koli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu �e�eno: 18„Z Izáka bude pocházet tvé 
potomstvo.“ 19Po�ítal s tím, že B�h je mocen vzk�ísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zp�t jako p�edobraz bu-
doucího vzk�íšení.“ 
Žd 11:1-19  „1 V��it Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. 2 K takové ví�e 
p�edk� se B�h p�iznal svým sv�dectvím. 3 Ve ví�e chápeme, že Božím slovem byly založeny sv�ty, takže to, na co hledíme, 
nevzniklo z viditelného. 4 Ábel v��il, a proto p�inesl Bohu lepší ob�� než Kain a dostalo se mu sv�dectví, že je spravedlivý, 
když B�h p�ijal jeho dary; protože v��il, `ješt� mluví, a� zem�el´. 5 Henoch v��il, a proto nespat�il smrt, ale B�h ho vzal    
k sob�. `Nebyl nalezen, protože ho B�h p�ijal.´ Ješt� než ho p�ijal, dostalo se Henochovi sv�dectví, že v n�m B�h našel 
zalíbení. 6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k n�mu p�istupuje, musí v��it, že B�h jest a že se odm��uje t�m, 
kdo ho hledají. 7 Noé v��il, a proto pokorn� p�ijal, co mu B�h oznámil a co ješt� nebylo vid�t, a p�ipravil koráb k záchra-
n� své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad sv�tem a získal podíl na spravedlnosti založené ve ví�e. 8 Abraham v��il,           
a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do zem�, kterou m�l dostat za úd�l; a vydal se na cestu, a�koli nev�d�l, kam 
jde. 9 V��il, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbe-
ní, 10 a upínal nad�ji k m�stu s pevnými základy, jehož stavitelem a tv�rcem je sám B�h. 11 Také Sára v��ila, a proto 
p�ijala od Boha moc, aby se stala matkou, a�koliv už p�ekro�ila sv�j �as; pevn� v��ila tomu, kdo jí dal zaslíbení. 12 Tak   
z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomk�, `jako bezpo�tu je hv�zd na nebi a jako je písku na mo�ském b�ehu´. 
13 Ve ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou 
na zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14 Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15 Kdyby m�li na mysli zemi, z níž 
vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16 Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám B�h se nestydí nazývat 
se jejich Bohem. Vždy� jim p�ipravil své m�sto. 17 Abraham v��il, a proto šel ob�tovat Izáka, když byl podroben zkoušce. 
Svého jediného syna byl hotov ob�tovat, a�koli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu �e�eno: 18 `Z Izáka bude pocházet tvé 
potomstvo.´ 19 Po�ítal s tím, že B�h je mocen vzk�ísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zp�t jako p�edobraz budoucího vzk�íše-
ní.“ 
Gn 21:12.13  „12 B�h však Abrahamovi �ekl: "Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni; poslechni Sáru ve všem, co ti 
�íká, nebo� tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. 13 U�iním však národ i ze syna otrokyn�, nebo� také on je tvým potom-
kem.“ 
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� 4:17-20  „17 jak je psáno: `ustanovil jsem t� za otce mnohých národ�´. Je naším otcem p�ed tvá�í toho, v n�jž uv��il, 
p�ed Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. 18 On uv��il a m�l nad�ji, kde už nad�je nebylo; tím se 
stal `otcem mnohých národ�´ podle slova: `tak �etné bude tvé potomstvo´. 19 Neochabl ve ví�e, i když pomyslil na své již 
neplodné t�lo � vždy� mu bylo asi sto let � i na to, že Sára již nem�že mít dít�; 20 nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, 
ale posílen vírou vzdal �est Bohu v pevné jistot�.“ 
 

ÚT 8. b�ezna – MOJŽÍŠOVA VÍRA V NEVIDITELNÉ 
Žd 11:20-28  „20Izák v��il, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna. 21Jákob 
v��il, a když umíral, požehnal ob�ma Josefovým syn�m a poklonil se p�itom k vrcholu své berly. 22Josef 
v��il, a na sklonku svého života �ekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta, a na�ídil, co se má stát s jeho 
kostmi. 23Mojžíšovi rodi�e v��ili, a proto svého syna t�i m�síce po narození ukrývali; vid�li, že je to vyvo-
lené dít�, a nezalekli se královského rozkazu. 24Mojžíš v��il, a proto, když dosp�l, odep�el nazývat se sy-
nem 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�. 27V��il, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hn�vem; z�stal pevný, jako 
by Neviditelného vid�l. 28V��il, a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dve�e jeho krví, aby se 
zhoubce nemohl dotknout prvorozených.“ 
Žd 10:32-35  „32 Jen si vzpome�te na d�ív�jší dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas           
s utrpením; 33 n�kte�í tím, že byli p�ed o�ima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli p�i postižených. 34 Vždy� 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. 35 Neztrácejte proto odvahu, nebo� bude bohat� odm�n�na.“ 
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 utrpe-
ní.“ 
 

ST 9. b�ezna – VÍRA RACHABY V ZÁCHRANU 
Žd 11:31  „Nev�stka Rachab v��ila, a proto p�átelsky p�ijala vyzv�da�e a nezahynula s nev��ícími.“ 
Joz 2:8-11  „8Zv�dové se ješt� neuložili k spánku, když k nim vstoupila na st�echu. 9�ekla t�m muž�m: 
„Vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hr�za p�ed vámi a všichni obyvatelé zem� propadli p�ed 
vámi zmatku. 10Slyšeli jsme, jak Hospodin p�ed vámi vysušil vody Rákosového mo�e, když jste vycházeli   
z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dv�ma emorejskými králi, se Síchonem a Ógem, které jste 
zahubili jako klaté. 11Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, pon�vadž Hos-
podin, váš B�h, je Bohem naho�e na nebi i dole na zemi.““ 
Žd 11:32  „Mám ješt� pokra�ovat? Vždy� by mi nesta�il �as, kdybych m�l vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsono-
vi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích.“ 
Žd 11:35-38  „35 Ženám se jejich mrtví vraceli vzk�íšení. Jiní byli mu�eni a odmítli se zachránit, protože cht�li dosáhnout 
n��eho lepšího, totiž vzk�íšení. 36 Jiní zakusili výsm�ch a bi�ování, ba i okovy a žalá�. 37 Byli kamenováni, mu�eni, �ezáni 
pilou, umírali pod ost�ím me�e. Chodili v ov�ích a kozích k�žích, trp�li nouzi, zakoušeli útisk a soužení. 38 Sv�t jich nebyl 
hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách zem�.“ 
 

�T 10. b�ezna – JEŽÍŠ – P�VODCE A DOKONAVATEL NAŠÍ VÍRY 
Žd 12:1-3  „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.“ 
Žd 10:37  „Vždy� už jen `docela krátký �as, a p�ijde ten, který má p�ijít, a neopozdí se.“ 
Žd 12:2 �SP  „Up�en� hledíce k p�vodci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla p�ed ním, podstoupil k�íž, 
pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího tr�nu.“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Jistý k�es�anský u�enec kdysi napsal: Credo ut intelligam, což v p�ekladu z latiny znamená „V��ím, 
abych pochopil“. List Žid�m 11,3 �íká, že „ve ví�e chápeme“. Jaký je vztah mezi vírou a pochopením? Pro� 
víra �asto p�edchází porozum�ní? Pro� musíme jít n�kdy vp�ed ve ví�e v to, �emu zpo�átku nerozumíme? 
 

2. 	ecké slovo pistis znamená „víra“ i „v�rnost“. Pro� jsou oba významy d�ležité p�i snaze porozum�t 
tomu, co to znamená žít „ve ví�e“? Jak lidé z Žd 11 svou v�rností prokázali svou víru? Jak m�žeme ud�lat 
totéž? 
 

3. A�koli chápeme, že víra je Boží dar (	 12,3), jakou roli (pokud v�bec) hrajeme p�i p�ijímání a rozvíjení 
tohoto daru? 
 

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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Žd 11:39.40  „39 A ti všichni, a�koliv osv�d�ili svou víru, nedo�kali se spln�ní toho, co bylo zaslíbeno, 40 nebo� B�h, který 
zamýšlel pro nás n�co lepšího, necht�l, aby dosáhli cíle bez nás.“ 
Zj 20:4  „Vid�l jsem tr�ny a na nich usedli ti, jimž byl sv��en soud. Spat�il jsem také ty, kdo byli s�ati pro sv�dectví 
Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli p�ed dravou šelmou ani jejím obrazem a nep�ijali její znamení na �elo ani 
na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“ 
Žd 10:5-14  „5 Proto Kristus �íká, když p�ichází na sv�t: `Ob�ti ani dary jsi necht�l, ale dal jsi mi t�lo. 6 V zápalné ob�ti 
ani v ob�ti za h�ích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7 Proto jsem �ekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou v�li, jak je o mn�        
v tvé knize psáno.´ 8 P�edn� �íká: `Ob�ti ani dary, ob�ti zápalné ani ob�ti za h�ích jsi necht�l a nenašel jsi v nich zalíbení´ 
� totiž v takových, jaké se ob�tují podle zákona. 9 Potom však �ekne: `Zde jsem, abych konal tvou v�li.´ Tak ruší prvé, aby 
ustanovil druhé. 10 Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo. 11 Každý kn�z stojí        
a koná denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší tytéž ob�ti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit h�íchy. 12 Kristus však 
p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží 13 a hledí vst�íc tomu, `až mu budou nep�átelé dáni za 
podnož jeho tr�nu´. 14 Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cuje.“ 
2Tm 2:13  „Jsme�li nev�rní, on z�stává v�rný, nebo� nem�že zap�ít sám sebe.“ 
Fp 2:5-8  „5 Nech� je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: 6 Zp�sobem bytí byl roven Bohu, a p�ece na své 
rovnosti nelp�l, 7 nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� �lov�ka 8 se 
ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
 

PÁ 11. b�ezna – PODN	TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Vírou ses p�ipojil ke Kristu a vírou se tv�j duchovní život m�že také rozvíjet. Víra vyžaduje, abys Bohu 
n�co dal a n�co od n�j p�ijal. Odevzdej mu všechno – své srdce, sv�j rozum, svou práci. Odevzdej se mu 
úpln�, abys mohl poslušn� splnit všechno, o� t� požádá.  
   Musíš také všechno p�ijmout. P�ijmi Ježíše Krista jako Boží dar a dovol mu, aby žil ve tvém srdci. P�ijmi 
jej jako svou sílu, spravedlnost a jako svého trvalého pomocníka. On ti dá sílu, abys žil tak, jak si to B�h 
p�eje.“ (SC 70; CVP 71.72) 
   „B�h nám vždy nejd�íve poskytne fakta a d�vody a pak po nás žádá, abychom v��ili. Víme, že existuje, 
protože všechno stvo�il. Tím, co pro nás koná, nám p�edstavuje sv�j charakter. Víme, že Bible je pravdivá, 
protože se p�esn� splnilo, co p�edpov�d�la. 
   Možnost pochybovat nám B�h nevzal. Naše víra stojí na dobrých d�vodech, nikoli však na nezvratných 
d�kazech. Kdo chce pochybovat, má pro to prostor. Naopak lidé, kte�í cht�jí skute�n� poznat pravdu, na-
jdou dostatek dobrých d�vod�, aby mohli v��it. Svou víru mohou postavit na Bibli. 
   Náš rozum nedokáže pln� pochopit Boží charakter ani Boží �iny. Ani nejchyt�ejší a nejvzd�lan�jší lidé 
nedokážou pln� porozum�t bytosti, jakou je B�h. B�h pro nás vždy z�stane zahalen tajemstvím. Biblická 
kniha Jób se ptá: ‚Dokážeš prozkoumat Boží úmysly, obsáhnout velikost Všemohoucího? Jeho dokonalost 
p�evyšuje nebesa – co jsi ty proti n�mu? Jeho v�d�ní je bez hranic – �ím se mu chceš rovnat?‘ (Jb 11,7.8).“ 
(SC 105; CVP 107) 
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