
Jak bude moje víra vypadat za deset let? 
Co mohu dnes udělat pro to, aby moje víra rostla a abych jednou neodpadl?  

 

Jaké máte zkušenosti s lidmi, kteří opustili víru v Boha (var. církev), co myslíte, že pro ně bylo důvodem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židům 2:1-3 Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Jestliže už slovo 
zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak 
bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? 

Varování před:  Aktivita teď:  

 



Židům 3:6-14 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. Proto, jak říká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte 
svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé 
skutky po čtyřicet let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty 
nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal: Nevejdou do mého odpočinutí!‘ Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl 
srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá 
ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční 
předsevzetí zachováme pevné až do konce. 

Varování před:  Aktivita teď: 

 

Židům 10:25-26 Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, 
čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme 
počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a ‚žárem ohně, který stráví Boží odpůrce‘. …  
35-39 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli 
a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.  Avšak 
můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.‘ Ale my přece 
nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. 

Varování před:  Aktivita teď: 

 


