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Židům 11 
 
Žid 11,32 Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, 
Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, 
33 kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; 
34 zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v 
boji, zaháněli na útěk vojska cizinců; 
35 ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout 
něčeho lepšího, totiž vzkříšení. 
36 Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. 
37 Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli 
nouzi, zakoušeli útisk a soužení. 
38 Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. 
39 A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, 
40 neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. 
 
 
Židům 11 je kapitola o víře. Začíná definicí víry: 

Žd 11,1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. 
2 K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. 
3 Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. 

 

A pak specifikuje víru dvěma důrazy: 
Žd 11,6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se 
odměňuje těm, kdo ho hledají. 
1. víra v Boží existenci 
2. důvěra v Boha (osobní vztah) 

 
Pavel pak  pokračuje svědectvím o jednotlivých lidech, kteří svou víru dokázali. Říkáme jí: Galerie svědků 
víry. Veliké postavy, ale i obyčejní lidé, kteří ovšem byli pro svou víru neobyčejní. Pavel říká, že by mohl 
znovu a znovu hovořit o dalších. Proroci, ale i jiní… 
K těm jiným patříme i my! Kdokoli. I nám je dána příležitost! I my smíme prožívat zvláštní a neopakovatelné 
zkušenosti na cestě víry. Protože všechno je možné tomu, kdo věří. (Mark 9,23- 24) 
 

Věřím, pomoz mé nedověře!  
Marek 9:23  Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří." 

24  Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!" 

Protože:  
Židům 13:7  Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj 
život, a následujte je ve víře! 
8  Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. 

 
Mámě před sebou dvě skupiny hrdinů víry: 
� Ti, kteří vítězili, byli hrdiny, zázračným způsobem je Bůh chránil 
� Ti, kteří zemřeli, pronásledovaní, mučení, zesměšňovaní, prošli utrpením…  Lidsky – prohráli, ale 

v Božích očích jsou vítězové. Proč? Protože nezapřeli Ježíše, nezřekli se své víry, raději volili smrt, než 
opustit Boha.  
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1. Opravdová víra je vždy originální, nikdy nikoho nenapodobuje 
• Ne -  imitace druhých (jako imitátoři, kteří napodobují druhé…) 
• Ne - kopírování druhých, ale vedení skrze Boží slovo a Ducha svatého… 
• Ne – vlastní názor, vnitřní pocit, intuice, ale  vedení Boží 
 

Pán Bůh připravil pro každého originální cestu víry, neopakovatelnou. Vede nás kolektivně, jako pastýř 
své stádo, ale zároveň má na zřeteli potřeby každého jednotlivce, a proto pro každého z nás připravil 
individuální scénář víry. 
A když nám ukazuje jednotlivé svědky víry, tak ne proto, abychom je napodobovali, ale aby nám ukázal, 
že stejně jako vedl je, povede i nás. 
Každý biblický příběh nás vede k tomu, abychom se rozhodli jít cestou víry, a abychom se ve víře 
odvážili podobných věcí – dokonce ještě větších věcí, než ty, které prožívali postavy víry v minulosti. 

Židům 13:7-8  Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili 
svůj život, a následujte je ve víře!  Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. 

Oddejte se ve víře Pánu Ježíši tak jako oni,  a v této oddanosti je následujte.  
Ne kopírujte, napodobujte, ale  následujte je ve víře! 
= jít stejnou cestou za Pánem Ježíšem i když ta cesta povede jinudy než vedl ty, kteří šli přede mnou. 
Kdybychom chtěli napodobovat, budeme jen kopie, ale Bůh chce abychom byli originály! 
Vidíme, že jednotlivé události, které zde Pavel připomíná jsou bezprecedentní případy -  nikdy dříve se 
nestaly, a pravděpodobně ani nikdy jindy. 
• Daniel a lvová jáma – z té nevyšel nikdo živý, jen on (zacpával ústa lvů) 
• Tři mládenci v peci ohnivé – všichni shořeli, ale jejich víra uhasila moc ohně 
• Chizkijáš (2.Kr.20,1 – zřiď svůj dům, zemřeš) modlí se a dostane 15 let života -  v slabosti nabývali 

nové síly… To neznamená, že Bůh automaticky přidá každému 15 let života, když se bude modlit, ale 
je možné ho následovat ve víře – „modlitba víry uzdraví nemocného“ – Jakub 5,15 

 

Cesta víry je vždy originální. Každý věřící jde svou vlastní cestou, kterou pro něj Bůh připravil. Neohlíží 
se na druhé, aby je napodoboval, ale nechává se inspirovat jejich vírou a přitom se odvažuje i věcí, které 
se ještě nikdy nestaly. A prožívá přitom zkušenosti, které se v životě druhých nebudou nikdy opakovat 
 

Příklad:    Jozue v Gabaon v bitvě s Aramjeci… 
Jozue 10:12  Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu, v den, kdy Hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal 
před očima Izraele: "Zmlkni, slunce, v Gibeónu, měsíci, v dolině Ajalónu." 

13  A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak 
známo, v Knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. 

14  Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť 
Hospodin bojoval za Izraele. 

Byl to zvláštní den Jozuovi víry, který se v jeho životě, ani v životě nikoho jiného nikdy neopakoval. 
 

A z takovýchto dnů se skládá i cesta naší víry. I o tom, co prožíváme my platí:  „Nikdy předtím ani 

potom nebylo dne, jako byl onen“ 
 
 
 

2. Opravdová víra má neomezené možnosti 
Události o kterých Pavel píše naznačují, že lidé, kteří tyto věci prožívali měli svá duchovní vedení, která 
je vedla. 
Římanům 8:14  Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 

Nejsme odkázání na to, co se má stát, co je lidsky nevyhnutelné, smířit se s tím, jak to vidí druzí. 
Kdosi pověděl:  „víra pochoduje podle rytmu jiných bubnů, než jsou ty, které slyší masy lidí.“ 
Skrze víry vybojovávali království,(kral) - vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců (ekum) 

 

• Pravá víry může změnit dějiny národů – tak jako ji změnila víra M.J. Husa v národě našem. 
Jako víra Martina Luthera Kinga, která změnila USA – v otázce lidských práv 

• Bible připouští, že víra může dokonce na čas změnit i přírodní zákony…    „ženám se jejich mrtví 

vraceli vzkříšení“ 
Eliáš, Elizeus – nezastavili se ani před tím, co se zdálo absurdní… 
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Kdo věří jen zákonům přírody a považuje je za absolutní, tak často prohlásí: to se nikdy nemůže stát. 
Ale věřící ví, že se to stát může. Protože je to Bůh, který tomuto světu dal řád, dal přírodní zákony a 
On má moc je změnit. 
• Jonáš a jeho příběh… 
• Jozue a hradby Jericha… 
• Truhla smlouvy v chrámu pohanského boha Dágona, a následný „pokusů“ s jejím odvozem … 

1 Samuelova 5:3  Když Ašdóďané nazítří časně vstali, hle, Dágon ležel tváří k zemi před 
Hospodinovou schránou. I vzali Dágona a dali ho zpět na jeho místo. 
1 Samuelova 5:4  Nazítří za časného jitra vstali, a hle, Dágon zase ležel tváří k zemi před 
Hospodinovou schránou; Dágonova hlava a obě jeho ruce ležely uraženy na prahu. Z 
Dágona zůstal jen trup. 

• Narození Krista, obrácení Pavlovo, Filipovo cestování – Duch svatý ho přenesl… 
 
Pravá víra se nadá zmást názorem většiny. 
Pravá víra má neomezené možnosti. 

 
3. Opravdová víra je poslušná, aniž by čekala na odměnu 

Jedná podle toho, jak jí vede Boží Duch a Boží slovo, ať se stane cokoliv. 
Mládenci v peci ohnivé, Daniel v jámě lvové … 
Ať zemřeme, nebo budeme žít, zůstaneme věrní Bohu 
Jejich víra nenutí Boha k zázraku, ale věří, že Bůh má moc je vtrhnout. 
Jsou připraveni zemřít a nezapřít., ale zároveň věří, že Bůh má moc! 

Daniel 3:17  Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé 
pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. 
18  Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, 
se nepokloníme." 

 

Motivem jejich víry je naprostá poslušnost, která nečeká zde na zemi žádnou odměnu. 
I PJ hovoří o takovéto poslušnosti: Lukáš 17:10  Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, 
řekněte: `Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.´" 
Protože Boží dítě ví, že definitivní odměna je pro nás připravena v nebi. Jsme poslušní, věrní ne pro 
odměnu, ale proto, že se chceme líbit Bohu. 
„Víra kráčí na cestě poslušnosti Pána Boha královským krokem, a nechává na Pánu Bohu, aby rozhodl, 
jaké z toho vyplynou důsledky.“ 
Jedni zacpávali ústa lvům, unikali ostří meče… 
Jiní byli zakusili výsměch, bičování, byli mučeni, umírali pod ostřím meče… 
Protože byli rozhodnuti bezpodmínečně poslouchat a následovat Boha, a rozhodnutí jak to dopadne 
nechali na něm. 
Krásně to vystihl Jób: (kral) „Byť by mne i zabil (PB), což bych v něho nedoufal!“ 

 
 
Druhá skupina – těch, kteří museli snášet všelijaká utrpení… 
36 Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. 
37 Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli 
nouzi, zakoušeli útisk a soužení. 
38 Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. 
39 A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, 
40 neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. 
 
Věřící lidé procházeli ale také utrpením, pronásledováním, lidé se jim posmívali, ubližovali jim, zabíjeli je, 
nebo s nimi bylo přinejmenším zle zacházeno. Ale to vše se dálo ne proto, že by neměli víru, naopak – je zde 
řečeno, že právě oni osvědčili svou víru! 
 
Tím chce Pavel říci, že k tomu, aby věřící měl sílu unést utrpení, musí mít přinejmenším stejnou víru jako ten, 
kde zacpává ústa lvům, přemáhá moc ohně, nebo si vede hrdinsky v boji… 
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Tři principy ohledně  utrpení 
 
 

A. Nevyhledávej utrpení, ale když tě potká, tak se mu nevyhýbej 
Není pravda, že neprožíváš-li utrpení, nejsi dobrý křesťan… 
Tuto představu měli někteří ve středověku – a ten, kdo trpěl pro víru byl automaticky považován za 
lepšího křesťana. 
Podobně i stará Jednota bratrská, která považovala utrpení za jeden z nepostradatelných znaků církve. To 
je nebezpečné, protože odtud je již jen krůček k tomu, aby ti kdo trpěli byli považování za něco lepšího, 
za elitu, a dokonce pak někteří právě proto, že byli vězněni pro víru požadovali, aby jejich slovo mělo 
v církvi větší váhu. (Jan Augusta měl k tomu blízko) 

Dopis do Smirny:  Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, 
abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný 
věnec života.                                                                         Zjevení Janovo 2:10  

 

Ano, půjdou někteří do vězení, ale ne všichni, budou mnozí pro jméno Ježíš pronásledovaní, ale ne 
všichni, dokonce někteří zemřou jako mučedníci, ale ne všichni. 
Kdybychom všichni měli jít touto cestou, byl by to hrozný pocit při výhledu kupředu. 
Asi v každém národě najdeme v určitém období mučedníky, díky Bohu za dnešní svobodu. Nicméně i 
dnes, patříš-li Kristu musíš počítat s posměchem, nepochopením a opozicí. 
Pronásledování nemáme vyhledávat, nemáme provokovat. Máme být bezelstní jako holubice, ale i opatrní 
jako hadi říká PJ. (Mat.10,16) 
 

Všimněme si, že otázka utrpení je v ep. Židům až na konci – není to tedy to nejpodstatnější, není to znak 
svědků víry, ale je to něco s čím musíme počítat, co může kdykoliv přijít. 
A přijde-li utrpení, nemáme se mu vyhýbat, ale přijměme ho. 
Nesmí to být utrpení pro náš hřích, pro naši nemoudrost, nebo ukvapenost. 
Ale přijde-li – pro naši víru a lásku k PJ, proto že jsme jiní, že jsme solí tomuto světu, pak si 
připomeňme: 

2 Timoteovi 3:12  A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 
1 Petrův 4:14  Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch 
slávy, Duch Boží. 
15  Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. 
16  Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. 

  

Nevyhledávej utrpení, ale přijde-li, nevyhýbej se mu! Bůh ti dá sílu ho unést. 
 
 
 

B. Budeš-li stát v utrpení pak Boží milost bude s tebou, a to v takové míře, abys v utrpení obstál 
Platí:  Nakolik ti Pán Bůh dopřeje dnů života, natolik ti dá síly. 
Ž 90,15 Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nichž jsi nás pokořoval, a let, v nichž se nám zle vedlo. 
 

1 Korintským 10:13  Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá 
vám sílu, abyste mohli obstát. 

Boží milost, pomoc je vždy úměrná tomu, čím procházíme. 
Nikdo z nás by neobstál ve zkoušce, kdyby nám Bůh nedal sílu. 
A právě v dobách zkoušek prožíváme největší Boží přítomnost, ochranu, pomoc, pokoj… 

2 Timoteovi 4:16  Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh 
nepočítá! 
17  Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni 
pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. 
18  Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky 
věků, amen. 

 

Pán Ježíš říká: dost má den na svém trápení – nezmatkuj, nepropadej panice, ale důvěřuj Bohu. 
Pán Bůh uděluje svou pomoc podle situace, do které nás postaví. 
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C. Procházíš-li utrpením pak si pamatuj – nejde o nenávist lidí vůči tobě, ale proti Bohu  

Často bereme utrpení, nepřijetí, ponížení osobně. A pak může v našem srdci vyrůst hořkost, sebelítost, 
dokonce nenávist k lidem. 
Štěpán se modlí za své nepřátele… 
Hněv a nenávist lidí není postavena proti nám, ale proti Bohu, jehož zástupci zde jsme. 
Tak jako hněv lidí po teroristickém útoku v USA se obrátil proti všem Arabům, i když většina z nich 
s tím nemá nic společného. Etnicky patří mezi teroristy a tak se hněv lidí obrátil proti nim. 
 

I my, patříme-li Kristu, si musíme  uvědomit, že se nenávist lidí obrátí proti nám. Sluha není větší než 
jeho pán, protivili se mě, budou se protivit i Vám říká PJ. 

Jan 15:18  Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 
19  Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás 
ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. 

 

Dráždíme mnohé, protože patříme Kristu. 
Nenech se obelstít, ať v tvém srdci nevyroste hořkost, pak bys nemohl Bohu sloužit. 

 
 
 
 
Závěr: 

38 Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. 
39 A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, 
40 neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. 

 
Jejich hodnota, která spočívala ve víře byla větší, než mohl svět tušit. 
Také naše hodnota je veliká, proto, že věříme! 
Možná v očích světa nejsme nic, možná se nám posmívají, možná si z nás dělají legraci, ale my se 
nedíváme na to, co si myslí svět, ale na to, co si o nás myslí Bůh. 
A víme, že ať procházíme vítězstvím, nebo na první pohled prohrou – jsme v Boží ruce, Bůh s námi má 
svůj plán, jsme potřební a důležití pro naplnění Boží vůle na této zemi. 
Ať už se nám dostane zadostiučinění na této zemi, nebo ne, to není podstatné. 
Naše hodnota, cena je v naší poslušnosti a víře. 
 
Vždyť pro víru Mojžíše zachoval Bůh Izrael, pro víru Davida se znovu a znovu smilovával nad Izraelem, 
i když se od něj odvraceli. 
Pro Abraháma, Izáka a Jákoba… 
 
Kéž by se i pro nás a pro naši víru Hospodin smiloval nad naším národem! 
 
 
 
 
 
Veliké postavy, ale i obyčejní lidé, kteří ovšem byli pro svou víru neobyčejní. Pavel říká, že by mohl 
znovu a znovu hovořit o dalších. Proroci, ale i jiní… 
K těm jiným patříme i my! Kdokoli. I nám je dána příležitost! I my smíme prožívat zvláštní a 
neopakovatelné zkušenosti na cestě víry. Protože všechno je možné tomu, kdo věří. (Mark 9,23- 24) 
 
 
 


