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Píseň: NEZ674 – Kdosi mě probouzí, podává dlaň + 
modlitba; Oddíl k výkladu: Žd 1, 1-2 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme zakončili knihu Job. Epilog 

vypráví, že Hospodin dopřál Jobovi ještě mnohem více, než měl na 
počátku. Nejen tedy, že se Bůh k Jobovi přiznal a dal se mu poznat. 
Nejen, že mu ve své všemohoucnosti a moudrosti nabídl odpověď 
na otázku utrpení – i utrpení nespravedlivých. Ještě daleko víc 
dobra dopřál Hospodin Jobovi. Aniž by si to Job jakkoli zasloužil, 
vysloužil, vymohl nebo na to měl právo. Naopak – z pouhé Boží 
milosti. Stejně jako to vypráví také příběh vánoční. A velikonoční. 
A mnoho dalších. 

 I v tom se vyznání a postoje biblických náboženství 
dramaticky a podstatně liší od ostatních náboženství, od lidských 
filosofií, pohanství i modloslužby. 

 
Dopis Židům – úvod 
Rozhodli jsme také, že se budeme věnovat dopisu Židům. 

Dnes tedy úvod do něj. 
Dopis Židům takřka jistě nenapsal apoštol Pavel. Nejspíše ho 

sepsal Barnabáš, Klement Římský nebo jiní.1 Liší se totiž od 
Pavlových dopisů už výrazovými prostředky, neuvádí Pavlovo 
jméno (!), formu helénistického dopisu drží jen v závěru (srv. 
dnešní čtení). Autor se také sám nepočítá mezi bezprostřední a 
očité svědky Ježíše Krista (2, 3). 

Stejné také prozrazují témata dopisu. Témata Žd Pavel ve 
svých dopisech buď jen lehce naznačuje (velekněžství Kristovo), 
nebo úplně chybí. Nelze opomenout ani silný vliv platonismu v Žd, 
který u Pavla chybí takřka naprosto. 

Jiné motivy sice Pavlově teologii blízké jsou, ale zároveň 
nepatří mezi něco jedinečného pro Pavla: Zmínka o Timoteovi (13, 

                                                      
1 M. Luther navrhl Apolla; někteří navrhují Priscillu nebo dokonce Ježíšovu matku 

Marii. 
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23), pojetí zákona jako prostředku usvědčení člověka z hříchu (10, 
2-4), že Kristus se před Bohem člověka zastává (9, 24) atd. 

Přesto v době vzniku novozákonního kánonu církev věřila, že 
jde o Pavlův dopis. Už v závěru 2. st. po Kr. o tom však zněly 
v církvi pochybnosti (Origénés). 

Autor hovoří o chrámovém kultu jako o něčem, co se v jeho 
současnosti stále koná. To by nasvědčovalo, že byl dopis sepsán 
ještě před jeho zničením r. 70 po Kr. Většina badatelů však klade 
jeho sepsání do doby let 50-95 po Kr., pravděpodobně právě snad 
těsně před r. 70. 

Pozdrav od bratrů z Itálie a skutečnost, že první 
mimobiblické ohlasy Žd nacházíme v Římě (v 1. Listu Klementově) 
vedou ke konsensu, že adresáti měli určitý vztah k Římské obci.  

Záměrem dopisu je pomoci adresátům věrně vytrvat a 
neochabovat v křesťanské víře, navzdory podmínkám 
pronásledování a diskriminace (srv. Zj). Obojí nejen v praktických 
pastýřských radách a napomenutích, ale také v připomínkách 
rozhodné víry starozákonních svědků. A také naučnými statěmi o 
Kristově velekněžství a chrámovém kultu. Tj. zve k pokračování 
stejné tradice vytrvalosti, poučenosti a víry, která sahá až 
k nejstarším starozákonním svědkům. Nakonec čím hůře nebo 
méně člověk rozumí dané oblasti, tím méně v ní vytrvává – nebo se 
k ní vůbec přidává (srv. Joba a jeho přátele!). 

Tak autor řeší také otázku utrpení a ponížení Ježíše Krista – 
Mesiáše. Už to bylo pro tehdejší židy nesmírně těžko přijatelnou 
skutečností křesťanského vyznání. Mesiáš má přece přijít ve slávě, 
moci a s ním mesiášský věk! Také proto je tématem vlastně celého 
spisu Ježíš Kristus = (vele)kněz. A také proto toto téma najdeme 
zejména ve středu (tj. centru) celého spisu (Žd 5,11-10, 39) 

Dopis hojně připomíná události SZ, často z něj také oddíly 
cituje (srv. už Žd 1). Tak je zřejmé, že Mojžíš, svatá Písma i 
chrámový kult byly adresátům nepochybnými autoritami. Také 
proto je základním argumentačním principem celého dopisu 
snaha ukázat na propojenost, pokračování dění židovských 
svatých Písem v Ježíši Kristu. 
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V Ježíši Kristu, který je nejen nadřazen andělům, ale také 
Mojžíšovi. Že je dokonce jakýmsi „veleknězem podle řádu 
Melchísedekova.“ V této službě pak Ježíš dokonale dokonal službu, 
kterou kněží konají v jeruzalémském chrámu jen nedokonale, 
náznakem. Totiž vykoupení, spásu, záchranu a odpuštění z Boží 
milosti. 

 
První verše 
Autor dopisu „jde rovnou na věc.“ Nezdržuje se úvodem, 

pozdravem ani ničím dalším. Rovnou přináší základní téma 
dopisu: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim 
předkům. Tak si autor připravuje půdu, aby vzápětí mohl říct: A 
tak by jeho mluvení, působení a blízkost v Ježíši Kristu vlastně 
neměly překvapovat – alespoň zpětně, když už jsme poučeni. 

Protože ve svém Synu se nám dal Bůh poznat ne poprvé – 
vždyť už mnohokrát a mnohými způsoby činil stejné.  

Avšak pochopme, co bývá běžně pro celoživotního křesťana 
obtížně pochopitelné: Boží vtělení v Kristu je podivné. Je těžko 
uvěřitelné. Už pro pohany. Avšak pro pravověrného žida ještě 
mnohem víc – věčný, všemohoucí, zcela jiný Hospodin se přece 
nemůže zaplést takovýmto způsobem s člověkem, který je hříšný a 
špatný! Lidské tělo přece nemůže pojmout Všemohoucího, atd.2 

Tak hned v úvodních verších zní, co bude znít celým dopisem: 
Připomenutí něčeho židům dobře známého, z čehož vlastně, 
docela logicky, vyplývá „to nové,“ co přinesl Kristus. Což však 
vlastně není až tak „nové,“ pokud je možné, alespoň zpětně, 
vysledovat víceméně logický řetězec vedoucí k Ježíši Kristu. Což je 
ovšem přeci jen trochu paradoxní – proto to celé autor dopisu řeší. 
A proto má dopis Žd mnohé co říct také křesťanům současným – a 
bude mít také budoucím. 

                                                      
2 Řečeno filosoficky: Může Všemohoucí stvořit tak těžký kámen, že by ho sám 

nedokázal uzvednout? Bible tuto mnohem pozdější myšlenku řeší zcela prostě: Pokud se tak 
rozhodne, pak ano (a stejné platí také o opaku). Hospodin je přece svobodný od a nadřazen 
také fyzikálním zákonitostem! 
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Hlouběji se prvním veršům – protože první čtyři tvoří první 
větu! – budeme věnovat příště. 

 
Tóra 
Závěr v. 2 pak zní překvapivě podobně J 1 – skrze Ježíše 

Krista, Božího Syna, bylo vše stvořeno a vše mu patří. Připomeňme 
však, že myšlenka J 1, že Bůh stvořil svět „skrze“ něco, není pro 
židovství žádnou novinkou. V židovských termínech je touto 
„branou stvoření“ Tóra. Tedy Zákon. Což vlastně opět nemá 
k Božímu Synovi nijak daleko. I křesťané přece vyznávají, že Ježíš 
je naplněním Zákona – právě v milosti Boží a jeho odpuštění. 

Nakonec autor přece píše dopis křesťanům ze židů! O to 
poučnější tak dopis může být pro křesťany, kteří židy nikdy nebyli. 
Protože ukáže na mnoho úzkých souvislostí a pokračování mezi 
tím, co si křesťané později „rozdělili“ do tzv. Nového a Starého 
zákona. Nikoli, že si křesťanství jen „vyzobává“ pár textíků, které 
se dají bez většího ohýbání „navěsit“ na Krista. 

Tak právě křesťanům (pro ně je psán!), dopis připomíná: Bez 
dobré znalosti SZ nelze správně pochopit událost Ježíše Krista. Bez 
správného porozumění SZ nelze správně rozumět zákonu Novému. 
Tak se připravme, že naše znalosti SZ budou tímto dopisem 
náležitě „otestovány.“  

 
Závěr 
Tento spis vyniká také formálně: Je psán znamenitou 

řečtinou, zřejmě nejlepší ze všech novozákonních spisů. Nejen 
bohatostí slovníku, ale také poetičností a dlouhými souvětími. 
Čímž však pro neřečtináře vzniká problém: Mnohé z toho je 
„ztraceno“ překladem. Ačkoli se pokusím tomuto rozměru 
věnovat, jak jen to půjde, přesto mnoho „spadne pod stůl.“ 

Žd tak odráží svou „starozákonnou“ také v tom, že forma a 
obsah tvoří nedělitelný celek, který usiluje sdělit stejné (srv. právě 
třeba Joba). 

De iure vlastně také není dopisem. Sám se označuje za „slovo 
napomenutí“ (13, 22) – a některé zásadní formality mu chybí (srv. 
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úvod). Odborníci tedy dopis řadí spíše mezi homilie, tj. vlastně 
kázání. Právě synagogální homilii své doby se Žd podobá velice. 

Úplně na závěr název samotný: Původně v řečtině se totiž 
spis jmenuje „Hebrej(c)ům.“ Jde však o termín, který je v SZ 
ponižujícím pro Israelce (zřejmě vznikl právě v egyptském otroctví 
– Hebrejové!). Avšak původní součástí dopisu není žádný „nadpis.“ 
Avšak jeho pozdní přidání právě v této formě je ochutnávkou 
křesťanského postoje k židům, který trval až do 2. světové války. 
Což byla situace stejná, do níž psal autor tento spis křesťanům. 

 
Píseň: EZ260 – Otče Všemohoucí + modlitba Páně 
Rozhovor 


