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Píseň: NEZ275 – Přijď, králi věčný náš + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Žd 3, 1-6 

 
Milí, 
na posledním setkání jsme zakončili Žd 2. Autor listu se začal 

soustředit na vztah Syna a člověka – zejm. skrze oddíly z žalmů. 
Boží Syn je popsán jako „bratr“ všech lidí. I dál kladl důraz na 
lidství Božího Syna – na krátko byl níže než andělé, trpěl, aby 
přivedl mnoho lidí ke slávě (Boží). Protože sám prošel zkouškou 
utrpení, může pomáhat nám – nejen jako přímluvce u Boha. 

 V posledních verších také poprvé zaznělo hlavní téma 
celého listu: Velekněžství Božího Syna, protože smířil hříchy lidu 
svým milosrdenstvím a věrností. 

 
Co s tím máme dělat 
Tak se mají „svatí“ a „účastníci nebeského povolání“ 

soustředit na Ježíše. Ekumenický překlad hovoří o „hledění.“ To 
však nedává smysl – Ježíše nelze opticky vidět. Však také řecký 
text používá sloveso katanoeó = všimnout si, pozorovat, zvážit, 
kontemplovat. Anglické překlady překládají „consider,“ tj. uvažuj, 
zvažuj. Úplně stejným slovem překládají také francouzské. 

Nejde tedy o akt fyziologického zraku, nýbrž zraku spíše 
vnitřního, symbolického. Autor zve čtenáře k „vzetí vážně“ Božího 
Syna Ježíše. K hlubokému zvážení a uvážení, co všechno se v něm 
odehrálo. Co všechno Ježíš (ve v. 6 poprvé také jako Kristus) 
znamená. Cílem i řeckého termínu je něco pochopit, něco se 
dovědět. 

Což je vlastně obsah také překladu „všimnout si.“ Čtenáři 
listu, svatí a účastníci nebeského povolání, si mají všímat Ježíše 
Krista. Každý den – ve všednosti i nevšednosti. Mají ho 
rozpoznávat ve světě kolem sebe i uvnitř sebe. Mají připomínat 
jeho blízkost a význam. 

 
Apoštol a velekněz 
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Význam, který je zde soustředěn do pojmů „apoštol“ a 
„velekněz.“ Apoštol, z řeckého apostelló = poslat, vyslat, je ten, kdo 
je poslán, vyslán. Zřetelně na Ježíšových učednících, zřetelně na 
Ježíšovi: Ježíš byl vyslán Bohem s nějakým úkolem, s nějakou 
zprávou (srv. blízkost termínu angelos a apostolos!). Samozřejmě 
zcela dobrovolně. 

„Velekněz“ zdůrazňuje roli toho, který je sice člověkem, ale 
zároveň má nějak zvláštně blíž Bohu. Kněží stojí na straně lidí, 
před Bohem. Skrze přímluvy, modlitby, oběti a další části 
náboženského kultu. Kněží jsou svého druhu prostředníci, „média“ 
mezi člověkem a Bohem – ne magicky, ale jako pomoc, ulehčení 
právě pro lidskou stránku tohoto vztahu. Také jako „odborníci“ na 
obě strany náboženské sféry. Velekněz je pak „ten hlavní“ mezi 
nimi, ten nejschopnější, hlavní velitel, nejmocnější. Snad bychom 
na tomto místě mohli v této symbolice jít dál: Ten nejblíže Bohu i 
lidem – protože člověk Ježíš a zároveň Boží Syn. 

 
Víra 
Avšak Ježíš je apoštolem a veleknězem „našeho vyznání.“ Ne 

snad, že by šlo o brzký důraz na konfesi! Jde o nenápadné 
připomenutí základního momentu lidského náboženství: Jde o 
víru. Ježíšovu apoštolskost, velekněžství ani Boží Synovství nelze 
dokázat. Lze je podložit, naznačit – ale nakonec jde o to, zda člověk 
uvěří, že Ježíš je Syn Boží. A tak začne takového Ježíše vyznávat. 

To se silně vrací také v závěru v. 6 v řeckém parrésia – 
v ekumenickém překladu „smělá jistota.“ O tom však více za chvíli. 

 
Srovnání s Mojžíšem 
I nadále autor listu užívá metody srovnání – nejprve 

srovnával s anděly, pak obecně s lidmi. V dnešním oddílu 
s člověkem konkrétním – Mojžíšem. 

Mojžíš je základní a nepominutelná postava SZ. Mojžíš je ten, 
kdo přijal úkol spoluvyvést Israelce z Egypta. Zároveň byl 
prorokem a vůdcem a přímluvcem (!). Provedl Israelce mnohými 
zkouškami (srv. Žd 2, 17-18). A právě skrze něj daroval Hospodin 
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svému lidu Zákon – Tóru. Mojžíš je tedy pro židy asi tak důležitá 
postava, jako Ježíš pro křesťany. 

Tak i autor Žd připomíná Mojžíšovu důležitost – byl věrný 
Bohu (opět důraz na víru!). Ježíše „jen“ staví ještě o něco výš nad 
něj. 

Nějakým způsobem měl Mojžíš dokonce „dosvědčit, co teprve 
bude vysloveno“ (v. 5). Těžko říct, co měl autor na mysli. Určitě jde 
v první řadě opět o připomenutí důležitosti, příkladnosti Mojžíše – 
stejně jako na začátku tohoto „porovnání.“ 

Snad šlo autorovi právě o příkladnost Mojžíše. Tj. že na 
Mojžíšově životě, rozhodnutích, činech bylo nápadně 
„dosvědčeno,“ jaký je Bůh. A tak, jaký je, jak jedná Boží Syn – Ježíš. 

Těžko také říci, co je myšleno posledním slovem v. 5. Většina 
překladů, i českých, hovoří v „relativní“ budoucnosti z pohledu 
Mojžíše vůči Ježíšovi (BKR:co potom mělo mluveno býti). Avšak 
řecký tvar užitého slovesa umožňuje, a pravděpodobně také 
upřednostňuje, prostý „budoucnostní“ překlad – jako překládá 
ekumenický překlad. V tom případě bylo na Mojžíšovi dosvědčeno 
nejen mnohé a zásadní z Boha, a tak Ježíše. Ale také z toho, co se i 
z našeho pohledu teprve chystá a blíží – co teprve bude vysloveno. 

Což dává dobrý smysl, pokud jde o Boží soud, který teprve 
bude vysloven. Vždyť Mojžíš byl také důležitým soudcem pří 
israelského lidu, i mezi Israelci a Bohem a byl „prostředníkem 
Zákona.“ 

 
Boží dům 
Ve v. 6 se autor odvážně a směle (srv. závěr verše) přidává 

k Božímu vyvolenému lidu – „my jsme tímto Božím domem.“ Opět 
se tedy nevyčleňuje mimo ty, ke kterým mluví – naopak 
zdůrazňuje, že je stejnou součástí stejné skupiny. 

Ale „bytí Božím domem“ autor podmiňuje dvěma 
podmínkami: Smělou jistotou a radostnou nadějí. 

„Smělá jistota“ je v řečtině už zmiňované parrésia, tedy jedno 
slovo. Původně označovalo svobodu a nebojácnost v řečnickém 
projevu (vyznávání Ježíše!) a právo svobodného jednání na 
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veřejnosti (vyznávání Ježíše!). Z toho vyplývá také pozdější 
doplňující význam „neohroženosti v přítomnosti mocí obdařených 
osob“ (srv. svědectví prvních apoštolů!). Zřetelně tedy jde o důraz 
na svobodné, odvážné, smělé, veřejné svědectví ve veřejném 
prostoru – i před „mocnými“ lidmi. Proto je toto slovo užíváno 
např. také ve Sk pro popis hlásání evangelia (např. Sk 4, 13+29) 

Jde tedy spíše o odvahu, svobodu, důvěru, volný přístup než o 
„smělou jistotu.“ Jde o vnější čin, ne o vnitřní postoj, názor, pocit, 
naladění. (srv. kralický překlad!). 

„Pevná naděje“ je v řečtině sousloví, které doslova znamená 
„chlouba naděje“ (srv. kralický překlad!). Chlouba však není 
„chlubením se“ v nějakém pyšném smyslu slova. Souvisí 
s předchozím „svobodným, odvážným slovním projevem,“ nikoli 
s vychloubačností. Srv. Pavlovo „pochlubím se svou slabostí“ 
(např. 2Kor 11, 30) nebo „nebudu se chlubit, než křížem našeho 
Pána Ježíše Krista“ (Gal 6, 14). 

Tak i autor Žd usiluje povzbudit k „chlubení se“ nadějí, která 
je v Ježíši. K „chlubení se“ nadějí (ne jistotou!!!!) věčného života, 
spásy, vykoupení, Božího království. Také proto zde autor poprvé 
hovoří o Ježíši jako o Kristu. Tj. mesiášovi, mašijachovi, tj. 
„pomazaném“ (Božím vládci, zachránci, knězi (!)). 

 
Závěr 
Mojžíš je veledůležitou postavou SZ i israelských dějin.  Tak je 

Ježíš o to větší, důležitější postavou lidských dějin (a rozhodně 
křesťanských) – tím víc, čím více lidí vyznává Ježíše jako Božího 
Syna, jako Krista. 

Což úzce souvisí s „odvážným, svobodným zvěstováním“ 
Krista pro veřejnost – tj. ne jen nebo hlavně někde ve skrytu, tajně, 
pro vlastní soukromou potřebu. Což úzce souvisí s „chlubením se 
nadějí,“ kterou je vyprávění o setkání se vzkříšeným. Nadějí, jíž je 
vzkříšení, a tak život věčný. 

 
Píseň: NEZ735 – Ježíš živ je i já s ním + modlitba Páně 
Rozhovor 


