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KATASTROFA NEVÍRY (ŽD 3,7–19) 

První varování před odpadnutím 
 

Autor cituje z žalmu 95 a poté vysvětluje a aplikuje tuto pasáž do životů 

adresátů. Nakonec přidává příklad z Bible, tím že vztahuje citaci z žalmu 

95 na historickou událost a varuje čtenáře před odpadnutím od víry. 
 

Text Písma – Židům 3,7–19, ČEP: 
7Proto, jak říká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce ve 

vzdoru jako v den pokušení na poušti, 9kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě 

pokoušeli, ač viděli mé skutky 10po čtyřicet let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval 

a řekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. 11Ve svém hněvu jsem 

přísahal: Nevejdou do mého odpočinutí!‘ 12Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl 

srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. 13Naopak, povzbuzujte se 

navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán 

hříchem, nezatvrdil. 14Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí 

zachováme pevné až do konce. 15Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 

nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ 16Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo 

vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? 17A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? 

Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejichž těla padla na poušti? 18A komu přísahal, že 

nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? 19Tak vidíme, že nemohli vejít 

pro svou nevěru. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je tak nebezpečné zatvrdit své srdce? 

2. Jak se může stát, že křesťan bude mít srdce nevěrné a zlé? 

3. Proč lidé nevcházejí do Božího království? 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

I. BOŽÍ DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ 

 Co nám Boží varování říká o Boží svatosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   Nu 1,46; Nu 14,23; Ex 17,7; Nu 20,13; J 6,26.30.32;  
 

II. BOŽÍ LÁSKYPLNÉ NABÁDÁNÍ 

 Na jakou vlastnost ukazuje Boží nabádání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   1Te 5,11; 1K 12,26;  Žd 10,25; Žd 6,6; 2K 11,14; 2K 6,2; Př 16,25; Žd 11,1.6; Ř 2,4–5;  
 



 

 

III. BOŽÍ NALÉHAVÁ VÝZVA 

 Co si musíme vzít z Božího naléhání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Jer 17,9; Sk 17,31;  
 

  

 

 
   BUNDA, DRNÍ, DRNKOT, DRŽADLA, 

DUDO, DUSOT, EDEN, EMETIKUM, 

FAUL, HALAPARTNA, HLAS, HOLE, 

HORA, KAMENOLOMY, KUNA, 

LADO, LIKR, LUNA, MÍLE, MUKA, 

NÁSTIN, NEZVEDENEC, OPIUM, 

ORLI, POŽITKY, PRHA, 

PROTIMLUVA, PŘADLENY, RTUŤ, 

SLÁVKA, SLOUHA, SVAH, TULEŇ, 

VAKUUM, VITRIT, VOSK, VRYPY, 

ŽÁRLIT, ŽELVA, ŽMOCH 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 3,8 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

 

 

Írán:  Nelegální bible mění životy v Íránu 

Vlastnit, tisknout, dovážet nebo distribuovat Bible je v Íránu nezákonné. 

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné je získat, jsou Bible mezi íránskými věřícími 

ceněny a jen málo z nich má vlastní výtisk Božího slova. Navzdory zákazům a 

nedostatku křesťané v Íránu pracují na tom, aby se výtisky Božího slova dostaly 

lidem do rukou. Když obdrží zásilku Biblí, naši íránští bratři a sestry je předávají 

cizincům. Klepou na dveře neznámých lidí a dávají Bible každému, kdo dar přijme, 

někdy je vkládají do poštovních schránek. Pracovníci v terénu se podělili o četné 

příběhy íránských muslimů, kteří si poprvé přečetli Bibli poté, co ji nečekaně 

dostali do poštovní schránky, a posléze se stali Kristovými následovníky. 

 

 

 

 

Písně:  

Dobrořeč duše má Hospodinu (11), Chci jít za tebou (16), Toužím, po tobě 

toužím (47) 

Otče můj drahý (37) 

Ty jsi Mesiáš (49) 

Vím, že Ježíš přijde brzy (52) 
 
 

 

 

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 

1. Petrův 5,6     


