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Židom 11:1  A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa 

nevidia. 

Podstata – Hupostasis – (doslovne) podstavec, (obrazne) podstata; esencia, (abstraktne) uistenie – 

presvedčenie, dôvera.  

Presvedčenie – Elegchos – dôkaz, uistenie, presvedčenie 

1) Vierou dostávame svedectvo (Martureo – svedčiť ako svedok, podať dôkaz, uviesť záznam, dať 

(dostať) dobré svedectvo 

Židom 11:2  Lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia. 

 

2) Vierou rozumieme tomu, čomu sa nedá racionálne rozumieť  

Židom 11:3  Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z 

viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. 

 

3) Vierou obetujeme (dobrú obeť) a dostávame svedectvo, že sme spravodliví a hovoríme ňou 

i po smrti 

Židom 11:4  Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedectvo, 

že je spravodlivý, keď svedčí Boh pri jeho daroch, a ňou, zomrúc, ešte hovorí. 

 

4) Vierou zažívame nepredstaviteľné zázraky a dostávame svedectvo, že sa ľúbime Bohu 

Židom 11:5  Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol 

Boh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu. 

 

5) Vierou sa ľúbime Bohu, lebo keď k Nemu prichádzame, veríme, že Je a že odpláca tým, ktorí Ho 

snažne hľadajú 

Židom 11:6  A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že 

je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. 

 

6) Vierou pracujeme na záchrane svojej i iných, odsudzujeme (neveriaci) svet a stávame sa 

dedičmi spravodlivosti vo viere 

Židom 11:7  Vierou Noe, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojac sa Boha, 

pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom 

spravodlivosti, spravodlivosti vo viere. 

 

7) Vierou poslúchame:   

7.1 vychádzame z vlastného a odchádzame za dedičstvom 

 

Židom 11:8-10  Vierou Abrahám súc volaný poslúchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a 

išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. Vierou 

pohostínil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakobom, so spoludedičmi 

toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je 

Boh. 

7.2 považujeme Boha za verného a získavame plodnosť 

Židom 11:11  Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala 

za verného toho, ktorý zasľúbil. 
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7.3 obetujeme to, čo je pre nás nepredstaviteľné 

Židom 11:17-19  Vierou obetoval Abrahám Izáka skúšaný súc a obetoval jednorodeného ten, ktorý 

prevzal zasľúbenia, 

18  a ktorému bolo povedané: V Izákovi sa ti bude volať semä, 

19  rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. 

7.4 žehnáme ohľadom budúcich vecí 

Židom 11:20-21  Vierou (tiež) o budúcich veciach požehnal Izák Jakoba a Ezava. 

21  Vierou Jakob zomierajúc požehnal každého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. 

7.5 prorokujeme a dávame inštrukcie do budúcnosti 

Židom 11:22  Vierou Jozef dokonávajúc zmienil sa o vyjdení synov Izraelových z Egypta a prikázal o 

svojich kostiach. 

7.6 neposlúchajúc bezbožné príkazy smrti a chránime život; nebojíme sa 

Židom 11:23  Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace, od svojich rodičov, pretože videli 

dieťa, že je krásne, a nebáli sa rozkazu kráľovho. 

7.7 volíme si trpieť a strádať s Božím ľudom a odmietnuť dočasné pôžitky hriešne, pohanenie Kristovo 

považujeme za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta 

Židom 11:24-26  Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry faraónovej 

25  a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. 

26  A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho 

na odplatu. 

7.8 opúšťame Egypt a nebojíme sa hnevu faraóna; vidíme neviditeľného a vytrváme 

Židom 11:27  Vierou opustil Egypt nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl 

neviditeľného, zotrval. 

7.9 slávime slávnosť Baránka a kropenie krvi a zhubca sa nás nedotýka 

Židom 11:28  Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotkol ten, ktorý hubil 

prvorodené. 

7.10 prechádzame Červeným morom ako po suchej zemi 

Židom 11:29  Vierou prešli Červené more ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj Egypťania a boli 

pohltení. 

7.11 ničíme múry Jericha 

Židom 11:30  Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali za sedem dní. 

7.12 zachraňujeme poslušných vo viere 

Židom 11:31  Vierou nezahynula smilnica Rachab s tými, ktorí neposlúchali vo viere, prijmúc 

vyzvedačov s pokojom. 

ktorí vierou zdolali kráľovstvá, robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa levom,  

34  vyhasili moc ohňa, utiekli ostriu meča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, 

ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. 35  Ženy dostali späť svojich mŕtvych vzkriesených. A jedni boli 

mučení na mučidlách neprijmúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia. 36  Druhí zakúsili 

posmechov a bitky a k tomu pút a žalára; 37  boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli 

vraždou meča; skrývajúc sa chodili sem a ta v ovčích a kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, 

38  ktorých svet nebol hoden; blúdili po púštiach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach 

zeme.  Židom 11:33-38   


