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Píseň:  210 - Gloria + modlitba; Oddíl k výkladu: Žd 6, 13-
20 

 
Milí, 
 
minulý týden jsme začali Žd 6. Tam končilo varování a 

výstraha posluchačům, která započala již v Žd 5. Předchozí oddíl 
zdůrazňoval „nesetrvávání u učení počátku Krista.“ Totiž aby 
křesťané pokračovali dál od učení o křtu, vzkříšení z mrtvých, 
posledním soudu atd. To vše by již měli dobře znát, a tak by měli 
„jít dál“ ve znalosti a porozumění Boha a světa. 

V závěru celé výstrahy vyzval k následování příkladu těch, 
kteří již na Božím zaslíbení mají podíl. 

 
Abraham 

Prozatím je z těchto uveden pouze Abraham. Další příklady i 
to nejpodstatnější o Abrahamovi uvede autor v Žd 11. Tam se totiž 
bude soustředit na víru (když dnes na naději!) – nejen 
Abrahomovu. Také proto se v dnešním oddílu věnuje Abrahamově 
trpělivosti. 

Nejdřív však zdůrazní, že i Abrahamův podíl na Božím 
zaslíbení byl iniciován Bohem. Nikoli člověkem – i když šlo o tak 
zásadní postavu Bible, jakou byl Abraham. Bůh dal zaslíbení 
Abrahamovi, ten si ho nijak nevymohl. Ani nezasloužil. Bůh ze své 
svobody se rozhodl zavázat se člověku přísahou, z níž sám nic 
neměl. Která byla a je pouze pro lidské dobro. 

Autor Žd uvádí z Hospodinovy přísahy Abrahamovi „pouze“ 
požehnání a zaslíbení potomstva. Je trochu škoda, že není zmíněno 
zaslíbení, že Boží požehnání v Abrahamovi nebude jen pro něj 
samotného, ale také pro všechny pronárody země. 

Bůh pak člověka zve ke spolupráci na své vůli a plánu. Tak i 
Abraham mohl Boží pozvání odmítnout. Mohl odmítnout 
Hospodinovo požehnání i zaslíbení. A tak se neobtěžovat s žádnou 
trpělivostí (nebo vírou Hospodinu). Avšak protože Abraham 
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trpělivě vytrval ve víře v Boží přísahu/zaslíbení, „dosáhl“ jejího 
splnění. 

Ne ve smyslu, že by Hospodinův čin byl na Abrahamovi 
závislý. Ale ve smyslu, že Abraham splnil Boží vůli pro sebe 
určenou. Důraz na trpělivost také připomíná, jak dlouho musel 
Abraham čekat na svého potomka ze Sáry. A tak, že víra v Boží 
zaslíbení obvykle vyžaduje trpělivost a vytrvalost počítající se na 
léta a desetiletí. Ne na pár dní nebo měsíců (srv. Podobenství o 
rozsévači). 

 
Přísaha 

Po stručném připomenutí Abrahamova příkladu se autor 
opět vrací k tématu přísahy (v. 17). Stejně jako ve v. 13 i zde asi 
rozumíme: Smysl přísahy je zavázat se autoritou někoho 
důležitější, mocnějšího, „většího“ než je přísežník samotný. 
Protože jeho vlastní autorita, osobnost nedostačují. To je také 
důvod mohutného zneužívání přísahy a slibů – „při hrobu své 
matky,“ „ať do mě uhodí blesk“ apod. 

Stejně srozumitelné snad je, že Hospodin, pokud přísahá, se 
nemůže zavázat nějakou „vyšší autoritou.“ Vždyť je Stvořitelem 
světa. Tak přísahá (zcela výhradně!) sám při sobě. 

Autor pak píše, že „zárukou končí každý spor.“ To je zvláštní 
myšlenka – nadmíru naivní. A to i v případě, že je přísežníkovi 
věřeno. Dokud přece nesplní svou příashu, spor a konflikt přece 
trvají. Jsou jen „dočasně pozastaveny.“ Dokonce bývají vymáhány 
ještě konkrétněji a více, protože se opírají ještě navíc o přísahu. 

Z lidské strany tedy není přísaha obvykle zlepšením situace. 
Už děti jim často nevěří, protože lidé většinou své sliby nedodrží. A 
pokud se někdo „musí“ ohánět přísahou, tím více důvěry takový 
člověk obvykle ztrácí – místo aby získal. 

Autorovi však v tom jde o podobenství Boha. Boha, na 
kterého nepůsobní žádné tlaky ani tahy někomu něco slibovat. 
Natožpak se k něčemu zavázat přísahou. A přesto Bůh lidem 
opakovaně slibuje své dobro – nebo trest, v případě nedodržení 
lidské strany smlouvy. A dokonce své zaslíbení tu a tam stvrzuje 
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přísahou. A Božím zaslíbením a přísahou skutečně končí spor mezi 
Bohem a člověkem. Vždycky. Jakkoli lidské přísahy jsou většinou 
jen k horšímu (srv. Mt 5, 33-36 + Jk 5, 11-12 (srv. také téma 
vytrvalosti ostatních!)). 

 
Povzbuzení 

Tak autor zakončuje svou velmi tvrdou a drsnou výstrahu 
povzbuzením. Bůh přece nemůže lhát. Nic ho nenutí se k člověku 
vázat – natožpak přísahou při sobě samém. A přesto to Hospodin 
dělá. A protože nemůže lhát (navíc nikdo nemá zkušenost Božího 
lhaní), tak získává člověk pevný bod pro vlastní život: Boží 
zaslíbení. Boží přísahu. Což je právě na Abrahamovi tak převelice 
nápadné. 

Je to právě Boží slib/přísaha, o co se má člověk v životě 
opírat. Je to Boží slovo, na čem má člověk stavět svá rozhodnutí. 
Čím poměřovat situace i lidi. Protože Boží slovo zaslíbení/přísahy 
je jako „bezpečná kotva.“ Tj. stejně jako lodě drží pevně na svém 
místě díky kotvě, i když v bouři, tak stojí pevně na stejném místě 
nezměněný, neproměnný Bůh a jeho zaslíbení/přísaha. 

Tím větším povzbuzením je tato zásadní změna lidské 
situace, když tato kotva vede do „nebeské svatyně.“ Tj. nejenom, že 
člověk nemusí stavět „jen“ na svých axiomech, domněnkách, 
datech, protože může začít všechno své uvažování prokázanou 
kotvou Božích zaslíbení – ale díky ní není důvod pochybovat ani o 
Hospodinových zaslíbeních ještě ne-úplně-naplněných. Totiž 
zaslíbení věčného života v Božím království. 

Což již je také částečně „prokázáno!“ Ne tak pevně a 
kompletně (proto „naděje“ ve v. 18), jako zaslíbení Abrahamovi. 
Ale přeci jen je na vzkříšeném Kristu nápadné, že věčný život je. Že 
každého člověka čeká vzkříšení. A pokud se smiluje Bůh (srv. v. 3), 
pak člověka čeká Boží království. 

Vždyť Ježíš Kristus tam už vstoupil! Soucitný velekněz na 
věky podle řádu Melchisedechova (čemuž se bude autor věnovat 
dál v další kapitole), naše kotva, s níž jsme spojeni křtem, vírou, 
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láskou, nadějí, způsobem života již vstoupil do nitra nebeské 
svatyně. A ještě se vrátil nám o to svědčit. 

 
Závěr 

V onom „bezpečném a pevném zakotvení“ jde vlastně o jinou 
formulaci obsahu „Bůh je Alfa i Omega, počátek i konec.“ Člověk 
nemá začínat ani své přemýšlení ani existenci sám u sebe (naopak 
např. cogito ergo sum), ani u žádného stvoření. Má začínat u Boha 
– nakonec je dárcem, stvořitelem všeho života! U Boha pak navíc 
všechno také končí. Bůh je vykladačským, významovým rámcem 
člověka, dějin, vesmíru, všeho. 

Tím povzbudivější je tato zvěst, když jde o vykladačský, 
významový rámec dobrý. Přemáhající smrt a zlo. Slibující a 
přísahající vzkříšení. Dosvědčující vytrvale své sliby i přísahy. 

 
Píseň: 658 – Už mi oči tíží sen + modlitba Páně 

Rozhovor 
 


