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Píseň: NEZ147 – Každý den Pán mi sílu dává + modlitba; 
Oddíl k výkladu: Žd 2, 1-4 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme dokončili Žd 1. V druhé části Žd 1 

se autor věnuje vztahu Božího Syna a andělů. Boží Syn je zásadně 
odlišný od andělů, je dědicem všeho a vše je skrze něj stvořeno. 
Avšak poslední věta je překvapivá: Anděl je duchem vyslaným ke 
službě těm, kteří mají zdědit spasení. V tom se naopak velmi 
přibližuje důležitý rozměr Božího Syna a andělů. I Boží Syn jednal 
ve službě těm, kdo mají dojít spasení. 

 
Přerušení 
Po přečtení dnešního oddílu je možná nápadné, že rozdělení 

na odlišné kapitoly nebylo zvoleno úplně šikovně. Poslední věta Žd 
1 je (řečnickou) otázkou, první věta Žd 2 z této řečnické otázky 
vyvozuje důsledky. Šikovnější by bylo posunout konec Žd 1 za Žd 
2, 4 – kde jsme skončili naše dnešní čtení. 

Od Žd 2, 5 také zřejmě začíná další oddíl – začíná věta, kterou 
se posouvá od vztahu Božího Syna a andělů ke vztahu Božího Syna 
a člověka. 

 
Pokračování 
Tak je dnešní oddíl dotažením závěru předchozí kapitoly: 

Ano, Boží Syn a andělé jsou si podobni ve službě spasení. Proto se 
mají lidé o to více držet toho, co slyšeli – od andělů. A ještě více 
toho, co jsme slyšeli od Pána. 

V opačném případě hrozí „stržení proudem“ – nápadný a 
výmluvný obraz. Kdo se nedrží záchranného kruhu nebo lodě, 
toho proud odnese. Tak i ten, kdo uvěřil v Božího Syna, pokud se 
pevně nedrží jeho slova, bývá stržen proudem. Proudem starostí a 
radostí, lákavostmi vlastního nitra i vnějšího světa, jinými učeními, 
vlastní vůlí atd. 
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Připomínám, že „to, co jsme slyšeli“ je pro lidskou spásu. Tj. 
záchranu. Tj. nápravu lidského světa, protože pozitivním 
vyřešením otázky smrti. A tak smyslu života jednotlivce i obecně. 

Tak může výhružka v. 2+3a znít trochu překvapivě. Když se 
máme držet Božího slova, které je nám ke spáse, proč hned vzápětí 
slyšíme o spravedlivé odplatě za každou neposlušnost a 
přestupek? 

Nejprve opět rozměr židovský: Přestupovat Boží Zákon je 
přece holý nesmysl! Z takového jednání nemůže vzejít nic dobrého 
– ba naopak. Proto nepřestupujme Boží Zákon! 

V širší perspektivě se ukazují dva další důležité body: 1) 
Autor sám vztahuje tuto hrozbu také na sebe – hovoří opakovaně 
v první osobě množného čísla. Není tedy vyňat ze svého vlastního 
kázání – naopak, explicitně se přidává k těm, pro něž jeho kázání 
platí. Že kazatel káže také sobě je sice objektivní fakt (jakkoli 
mnohými kazateli donedávna popíraný i v ČCE), ale explicitní 
přiznání této skutečnosti je vždy posluchači vnímáno pozitivně! 

2) „Spravedlivou odplatu“ nedrží v ruce žádný člověk. Nejde o 
lidskou spravedlnost ani naplňování trestů dle Tóry. Vždyť mnohá 
neposlušnost a mnohé přestoupení nebyly a nejsou „odplaceny“ 
v tomto světě – srv. knihu Jób. Jde tedy o svěření spravedlnosti a 
odplaty do rukou Božích. 

Jak o ní vypráví SZ opakovaně – i v trpkém konci obou částí 
izraelského království. I v naději a záchraně těch, kteří Zákon 
nepřestupovali, nýbrž naplňovali. 

 
Zvěstování Páně 
Pokud Bůh spravedlivě oplácí (ne)naplňování svého Zákona, 

darovaného skrze anděly, o kolik víc pak vůči slavnému spasení 
svého Syna! Zmínka o andělech na Sínaji – při předávání Zákona – 
je k nalezení v Dt 33, 2 v překladu LXX (= Septuaginta = 
sedmdesát). Také v mladších spisech je tato tradice známá (kniha 
Jubilejí, Židovské starožitnosti atd.), stejně jako v NZ (Sk 7, 53; Ga 
3, 19). 
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„Tak slavné spasení,“ jehož se lidem dostalo v Božím Synu je 
tedy zřetelně událost vyššího řádu, než „jen“ darování Zákona na 
Sínaji. Tak je logické, že tomu odpovídá také Boží odpověď na 
lidskou odpověď na tuto spásu. 

Kdo pohrdne, nemůže uniknout (dosl. utéct). Řecký text však 
hovoří nikoli o pohrdnutí, nýbrž o zanedbání, nezájmu, lhostejnosti 
vůči spáse v Božím Synu. Řecký text je tak nejen aktuálnější, ale 
také hovoří v mnohem širší perspektivě. Nejen o těch, kteří se 
rozhodli po vší informovanosti pohrdnout Boží nabídkou, nýbrž o 
všech, kteří Boží spásu, z jakýchkoli důvodů, nevzali vážně. Kteří 
Boží nabídku, slovo, záchranu zanedbávají. Nebo je jim prostě Boží 
spása úplně jedno. Tedy se toto „neuniknutí“ týká všech, kteří ho 
neberou vážně. I v tom je autor blízký apoštolu Pavlovi, jehož 
silným hnacím motorem byla právě snaha přinést Boží spásu 
pokud možno všem lidem dřív, než Pán přijde podruhé. Nejde tedy 
o nástroj k odsuzování ostatních, nýbrž o motivaci k šíření slova 
Boží spásy! 

Jak to dokládá také závěr v. 3. Pán sám zvěstoval své spasení 
– životem, slovem, činy i ve své smrti a vzkříšení. A stejnou spásu 
dosvědčili toto spasení také jeho první učedníci a další, kteří se 
setkali se Vzkříšeným. 

Nenápadně na sebe autor také prozrazuje, že sám není mezi 
prvními svědky Vzkříšeného, sám se s Ním nesetkal. O to 
podivnější je tradice, která tento dopis přisuzuje apoštolu Pavlovi 
– s ním se přeci Vzkříšený sám setkal, Pavlovo obrácení nebylo ze 
zvěstování ostatních! 

 
Bůh sám 
I Bůh sám potvrzoval tuto spásu. Protože svědectví svého 

Syna i těch, kteří svědčili o jeho vzkříšení. To je důležitý moment – 
obzvlášť pro křesťany ze židů – který je také hluboce evangelijní. 
Ježíš sám také vytrvale odkazoval k víře v Boha, nikoli ve svou 
osobu! 

Bůh pak svědectví svého Syna i prvních křesťanů potvrzoval 
znameními a divy (= co probouzí údiv; kdepak „zázraky“). Tj. slovo 
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a dění spásy potvrzoval svým činy. Navíc činy zcela centrálními 
pro židovství – „divy a znamení“ připojuje toto jednání k exodu 
z Egypta (Velikonoce!) zejm. v deuteronomistické tradici. 

Stejné však provázelo také kázání a zvěstování apoštolů – 
stejně jako Ježíšovo. 

Totéž platí o posledním, a nejdůležitějším, Božím potvrzování 
své spásy. Tj. nejen, že svou spásu učinil a vyhlásil a učinil známou. 
Ještě ji opakovaně potvrzoval a potvrzuje! Nejdůležitější, poslední 
podobou je „rozdílení Ducha.“ I to je zřejmé z doby těsně po 
setkání se Vzkříšeným – Sk 2, 16nn. Také se děje při Ježíšově křtu. 
Ale Bůh tak zřejmě činí dál – tj. potvrzuje svou vůli, svou spásu dál. 
Protože až dodnes rozdílí svého Ducha. A bude tak činit až do 
konce dějin. 

Je v tom také zdůrazněna očekávaná lidská aktivita. Lidé jsou 
pozváni a vybaveni k potvrzování a zvěstování Boží spásy. 
Nakonec to je první (a nejdůležitější) projev Ducha svatého – 
zvěstování Kristova vzkříšení, vyprávění činů Boží spásy. 

 
Závěr 
Tím autor pomalu a nenápadně překračuje do dalšího 

tématu: vztahu Božího Syna a člověka. V. 4 nenápadně říká, že 
člověk je pozván k aktivní spoluúčasti na spáse své – a hlavně 
ostatních! 

To je o to pozitivnější, že „spravedlivá odplata“ pro ty, kteří 
přestupují Boží Zákon, je sebrána z lidských rukou. Protože je 
nahrazena aktivním, pozitivním svědectvím „tak slavného spasení“ 
– tj. Kristova vzkříšení. 

To je aktuální slovo i dnes, uprostřed reformy ČCE a různých 
strategických a rozvojových plánů: Hlavní těžiště by mělo být ve 
svědectví, ve zvěstování Boží spásy. A tak ve výbavě, podpoře 
k takovému zvěstování. Tím víc v ateismem-utrápených českých 
zemích… Protože tomu prostě „neutečeme,“ má-li církev žít. 

 
Píseň: NEZ282 – Kéž bychom to uměli + modlitba Páně 
Rozhovor 


