
JAK BUDE MOJE VÍRA VYPADAT ZA DESET LET? 



LIST ŽIDŮM

• Jiná než ostatní epištoly
• Autor je neznámý
• Nemá žádný úvod
• Psán konkrétní křesťanské 

komunitě
• Adresáti: druhá generace 

křesťanů, která už si dříve prožila 
část pronásledování ale teď hrozí 
některým odpadnutí 

• Témata: víra, Ježíš Kristus, Starý 
zákon, možnost odpadnutí 



DŮVODY PROČ LIDÉ ODPADNOU OD VÍRY?

• Pokrytectví věřících rodičů 
• Krále Šalamouna svedou jeho ženy a jejich bohové
• Člověk s těžkými depresemi
• Dlouhodobý tlak (hřích)
• Lidi pokřtění velmi brzo (děti z nevěřících rodin)
• Lidé co nemají soudnost
• Krize (úmrtí, nemoc)
• Tlak světa a vnější vliv 
• Když člověk nezapadne do společenství 
• Vyčerpání ze společenství
• Zklamání
• Neodpuštění
•



DŮVODY PROČ LIDÉ ODPADNOU OD VÍRY?
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KRIZE • Studenti VŠ (mladá dospělost)
• 10 mužů a 10 žen
• Rozhovor o duchovní krizi
• Počet zmínek v rozhovoru o různých 

spouštěčích duchovních krizí



JAKÉ JSOU PODMÍNKY SPÁSY?

Římanům 8:38-39 Jsem jist, že ani
smrt ani život, ani andělé ani
mocnosti, ani přítomnost ani
budoucnost, ani žádná moc, ani
výšiny ani hlubiny, ani co jiného v
celém tvorstvu nedokáže nás odloučit
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši,
našem Pánu.

Marek 16:16 Kdo uvěří a bude
pokřtěn, bude zachráněn. Kdo
neuvěří, bude odsouzen.

Ř 10:9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako
Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Židům 3:14 Vždyť máme účast na
Kristu, jen když své počáteční
předsevzetí zachováme pevné až do
konce.

Židům 3:6 Kristus však jako Syn je nad
celým Božím domem. A tímto Božím
domem jsme my, pokud si až do konce
zachováme smělou jistotu a radostnou
naději.

Matouš 6:14-15 Neboť jestliže
odpustíte lidem jejich přestoupení, i
vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže
však neodpustíte lidem, ani váš Otec
vám neodpustí vaše přestoupení.

Důraz na jednu událost Důraz na vytrvalost



LIST ŽIDŮM A JISTÁ NADĚJE SPASENÍ



LIST ŽIDŮM A JISTÁ NADĚJE SPASENÍ

Židům 3:6 
Kristus však jako Syn je nad

celým Božím domem. A 
tímto Božím domem jsme
my, pokud si až do konce

zachováme smělou jistotu a 
radostnou naději. 

Židům 3:14 
Vždyť máme účast na Kristu, 

jen když své počáteční
předsevzetí zachováme

pevné až do konce.



LIST ŽIDŮM A JISTÁ NADĚJE SPASENÍ

Žd 3:15 
Je řečeno: ‚Jestliže 
dnes uslyšíte jeho 
hlas, nezatvrzujte 

svá srdce ve vzdoru!‘

3x



LIST ŽIDŮM – VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
Židům 2:1-3
• Pozor, proud je silný
• Pozor na Boží spravedlivý trest
Židům 3:6-14
• Pozor na zlé zatvrzelé srdce
• Pozor na odpadnutí od živého

Boha
• Pozor na pokoušení Boha

(reptání, nedůvěra, stížnosti,
důkazy…)

Židům 10:25-26
• Hrozný soud
• Bůh v nich nenajde zalíbení
• Odpadnutí
• Přijdu brzo (krátký čas)



LIST ŽIDŮM – VÝZVA K AKTIVITĚ

VÝZVA K AKTIVITĚ
Židům 2:1-3
• Držet se toho, co jsme slyšeli
• Stavět na Božím slově  
• Nenechat se (plavat proti proudu) 
Židům 3:6-14
• Dávejte si pozor
• Dávejte si zpětnou vazbu navzájem 

(pozitivní/negativní)
• Řešte to dnes 
Židům 10:25-26
• Zůstávat ve společném 

shromáždění  
• Neztrácet odvahu 
• Dávejte si zpětnou vazbu navzájem
• Nevzdávat to  

• Povzbuzení 



LIST ŽIDŮM – DARY TEĎ

DARY TEĎ
• Dar varování
• Dar smělého přístupu k 

soucitnému Bohu (4:14-15)
• Dar nasměrování k dalším 

krokům (5:11-6:1)
• Dar povzbuzení, že teď jsou na 

správné cestě (6:9-12)
• Dar svědectví předchozích 

generací (11)
• Dar současného utrpení (12-6-11)
• Dar slíbeného domova (13:13-14)
• Dar Božího působení ve vás 

(13:21)
• Dar napomenutí/povzbuzení 

samotnou knihou (13:22)


