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Židům 11, 32.-40. 

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.  

Kniha Židům byla napsána po roce 70. Její autorství je připisováno apoštolu Pavlovi. Byla adresována 

židokřesťanům. Židové si uchovávali vzpomínky na svou historii a své hrdiny. Měli pro ně velký význam. 

Například Mojžíšovi rodiče, kteří 3měsíce schovávali syna, aby ho zachránili před smrtí. Mojžíš po 40 letech 

vyvádí svůj lid z Egypta. Jozue dobývá zemi a rozděluje ji mezi Izraelci. Gedeon, Samson, David. Ti všichni byli 

hrdiny. Nešli však do boje ve své síle, ale v síle Boží. 

Eliáš na hoře Karmel se postavil královně a jejích prorokům, ale již několik dní nato ležel plný strachu pod 

jalovcem.  

Proč vzpomínáme na hrdiny? Je dobré si je připomínat?  

David Eubank pracuje řadu let jako humanitární pracovník. Říká, že naším posláním je pracovat pro jiné, jít 

pomáhat ve jménu Ježíše Krista, nezaleknout se boje a neutéct od potřebných. Před rokem zachránil David 

v Mosulu dívku před snipery. Popravili řadu lidí a nevšiml si, že jedna holčička přežila. Neohroženě vběhl mezi 

střely a za 12 sekund přiběhl s holčičkou v náručí. Po celou dobu, kdy pro ni běžel, si opakoval: „Ježíši, pomoz 

mi!“ . Přes svůj hrdinský čin považuje za největší hrdiny svou ženu, která se dnes a denně stará o potřebné, 

žije ve špíně a mezi mrtvými. Také svou  16letou dceru, která řídí sanitku. Babička Davida byla Češka. Kdyby 

nezachránil tuto dívenku, nikdo by o něm nevěděl. Kolik je kolem nás lidí, kteří jsou hrdinové, a nemyslí si to 

o sobě. Paní Darina Nešporová zachránila děti z mateřské školy před řítícím se automobilem. Kdo dává těmto 

lidem odvahu? Jsou ochotni nasadit vlastní život pro život někoho jiného. Hrdinství je jistá dimenze víry. 

 

Židům 11,1.  

1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.  

Bez víry nejsme schopni udělat vůbec nic. 
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Žid 12, 1.2. 

1 Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno 

přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,  

2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu 

nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.  

Odhoďme hřích a vytrvejme v běhu s pohledem upřeným na Ježíše Krista. Snažme se vidět svět očima Ježíše. 

Potlačme své vlastní já, uznejme svoji neschopnost, nedělejme si zásluhy za dění, protože vše je dáno Boží 

rukou. 
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