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Píseň: NEZ518 – Kriste, jenž jsi smrt podstoupil; 1.-5. sloka + 
modlitba; Oddíl k výkladu: Žd 10, 1-20 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme se věnovali závěru Žd 9. Tam se 

autor věnoval docenění první smlouvy – zřejmě sinajské. Také 
popisu stánku setkávání s důrazem zejm. na velesvatyni. To vše 
proto, aby ukázal, jak jiný, a zároveň podobný, je velekněz Ježíš 
Kristus. 

Také lidi posvěcuje prolitím krve – ale své, nikoli zvířat. A 
protože jeho oběť byla nesrovnatelně lepší – protože dokonalého 
člověka a zároveň Boha – nemusí a nemůže být jeho oběť 
opakována. Důraz na Kristovu oběť „jednou provždy“ se vrací i 
v dnešním oddílu. 

Tím vším Kristus vstoupil do nebeské svatyně. I to však 
udělal pro nás, aby se za nás postavil před Boží tvář (Žd 9, 24). 

 
Zákon 
Tak v mírnějším postoji vůči Zákonu a první smlouvě 

pokračuje autor také v dnešním oddílu. V Zákoně (hebr. tóra), je 
pouze náznak (dosl: stín) budoucího dobra, ne sám jeho obraz 
(řecky: eikona). Ekumenický překlad se komplikovanosti tohoto 
vyjádření vyhýbá, což je chyba. 

Autor totiž opět nesrovnává stín dobra Zákona se skutečností 
dobra. Nýbrž stín dobra Zákona a obraz těch věcí (tj. ne vyloženě 
dobra – množné číslo!). Tak je autor mnohem opatrnější vůči 
Zákonu, ale i vůči tomu, co se odehrálo v Kristu. Vždyť navzdory 
pozitivismu vnímání Kristovy oběti v dnešním oddílu zůstává 
realita církve: Rozhodně a bez diskuse nedokonalých křesťanů, lidí, 
věřících. 

 
Oběti 
Podobně i druhé dnešní autorovo vyjádření – zvířecí oběti 

nemohly dokonale očistit ty, kdo je obětovali. Což opět nikdo ve SZ 
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nikde netvrdí. Naopak je zřejmé, že jde o určitý kompromis – aby 
člověk měl vůbec nějakou šanci na záchranu z hříchu a viny. 

Proto byly přinášeny opakovaně a znovu. A také proto, že 
člověk stále znovu a opakovaně hřešil a hřeší. 

Tak má autor pravdu také v tom, že oběti neočišťovaly 
(s)vědomí hříchu obětníků. Tedy objektivně má pravdu. 
Subjektivně se právě to odehrávalo. Většina účastníků kultu měla 
subjektivní dojem, že přinesenou obětí jsou očištěni, bez viny, 
skvělí, dokonalí, úžasní. A tak že mají morálně „hotovo.“ Aniž by 
v nich docházelo k nějaké proměně. Často byť k úsilí o změnu 
chování, postojů, smýšlení. (v. 9!) 

Tak je třeba zdůraznit, že ani při obětech ani při křtu nebo VP 
nejde v první řadě o pocit, dojem, svědomí těch, kteří přistupují. 
Jde o ně také, ale ne v první řadě. Protože pokud nemají svátosti 
nebo neměly oběti objektivní vliv na situaci, pak subjektivní dojem 
čistoty a odpuštění je zcela mylný, iluzorní, vymyšlený. 

Jak o tom autor Žd sám opakovaně hovoří – to důležité na 
Kristově oběti je, že přináší odpuštění objektivně. Ne jen 
v subjektivním, osobním, niterném dojmu, pocitu, názoru. Vždyť 
stejné je to už v mezilidských vztazích – mít dojem, že vztah 
s někým je v pořádku, je zcela druhotné k objektivní situaci 
daného vztahu. 

 
Kristova oběť 
Tak autor připomíná také opakovanou prorockou kritiku 

lidského porozumění starozákonnímu kultu. Už proroci 
opakovaně kritizovali, že lidé sice přicházejí obětovat, ale vzápětí 
činí úplně stejné, kvůli čemu právě obětovali nevinné Boží stvoření 
– zvíře. (v. 9!) 

Tak ani Bohu nejde a nešlo hlavně o nějaký kult. Aby fungoval 
nějaký církevní provoz, obřady, rituály. Bohu vůči člověku jde o 
naši záchranu. Totiž o proměnu našich hodnot, smýšlení, komu a 
čemu věříme, na co spoléháme a jak jednáme. Stejně jako je tomu 
dodnes při bohoslužbách i setkáních v týdnu. Proto i autor sám, 
velmi kristovsky, zdůrazňuje konání Boží vůle (v. 9). 
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Protože však i Boží lid zřejmě velmi brzy začal vnímat 
kultické oběti pohansky – tj. mechanicky a jako cíl – slyšel i Boží 
lid opakovaně: Vaše oběti nechci. Hnusí se mi vaše svátky a 
novoluní. Protože týráte a zneužíváte sirotky a vdovy, cizince a 
potřebné, ignorujete vlastní korupci a bludy a zlo a nitro. Dál 
plníte svou vůli místo Boží. 

Tak i Kristus přichází s podobnou, a zároveň jinou, obětí. 
Totiž vlastního lidského těla. Což je trochu problém – Hospodin 
přece odmítá lidské oběti! Tím hůř, když i autor Žd argumentuje 
z Písem, že oběť Ježíšova života byla Boží vůlí. Takže Bůh oběť 
tohoto člověka chtěl? 

DíkyBohu je v tom skryta jemná nuance: Bůh samozřejmě 
nechce ničí smrt ani oběť. Vždyť jemu nemohou přinést nic. Ale 
stejně jako se starozákonními oběťmi nabízí uprostřed hloubky a 
hrůznosti lidského hříchu alespoň nějakou záchranu: V dobrovolné 
oběti Ježíše. V dobrovolné oběti Božího Syna, sebe sama. Proto, aby 
lidé mohli být zachráněni – pokud se k tomu Ježíš rozhodne. 
Kristova smrt na Golgotě rozhodně není nic, co by Bůh chtěl, přál si 
nebo usiloval o. 

 
Boží vůle 
Proto jsme posvěceni už Kristovou, protože Boží, vůlí. Totiž 

vůlí ke spáse, k záchraně člověka. Vůlí, která byla ochotna přinést 
nejvyšší oběť (v. 10). Vůlí, kterou sami máme činit podle Kristova 
příkladu (v. 9). 

Tak se znovu vrací také téma neopakovatelnosti Kristovy 
oběti. I kdyby totiž žil jiný dokonalý člověk, který se vždy a ve všem 
podřizoval Boží vůli, i kdyby takový člověk zemřel pro lidský hřích 
– nebyl by zároveň vtěleným Bohem. A dělal by to vše poté, co už to 
vše provedl Ježíš Kristus. 

Přivedl však Kristus touto svou neopakovatelnou obětí „k 
dokonalosti ty, které posvěcuje?“ (v. 14) Vždyť i v církvích a 
sborech jsou lidé zneužíváni a znásilňováni. Pomlouváni a 
posmíváni. Odsuzování a odmítáni. Okrádání a podváděni. Lidé 
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jednají sebestředně a bezohledně. I církev zabíjela mnoho 
nevinných. Kde je toto „zdokonalení?“ 

Není tak i církev spíš blíže v. 11? Vždyť proto přece 
opakovaně vysluhujeme eucharistii! 

Což vše vnímá také autor Žd. Proto ve v. 10 hovoří v příčestí 
perfekta – tj. hovoří o jednou provždy dosaženém stavu posvěcení. 
Ale ve v. 14 hovoří v perfektu („přivedl k dokonalosti“) a v příčestí 
přítomném („které posvěcuje“). Tj. že Kristovo dílo posvěcení těch, 
kteří v něho věří a podle toho jednají je definitivně ukončeno 
jednou provždy (srv. neopakovatelnost křtu). Ale osobní 
přivlastnění, žití a konání tohoto posvěcení, plnění Boží vůle (v. 9!) 
je pro každého věřícího trvalým úkolem. 

Např. kralický překlad je v tom o něco nápadnější. Čeština 
však tento rozdíl vyjadřuje jen velmi obtížně. Nejde tedy jen o 
nepřesnost ekumenickéh překladu – jde také o současnou podobu 
českého jazyka samého. 

 
Duch svatý 
Tak i autor sám zdůrazňuje, že to vše je závislé i na Duchu 

svatém – a tak na lidském přijímání a poslušnosti Duchu svatému. 
Tj. jestli si tu smlouvu Páně necháme vepsat do srdce/mysli. Nebo 
jestli vlastně chceme jen Boží odpuštění a nevzpomínání našich 
hříchů a nevěrností bez výraznější vlastní změny. Jestli budeme 
činit Boží vůli, nebo někoho jiného – obvykle svou. 

Tak v závěru oddílu i autor sám zdůrazňuje neopakovatelnost 
Kristovy oběti. A že není důvod přinášet oběti za vinu již 
odpuštěnou. Což je velmi úsměvné čtení od br. Brože, autora 
nového ekumenického komentáře k Žd, který je římským 
katolíkem. Tato vyjádření vždy proběhne jednou větou . 

 
Odpuštění 
Teze v. 18 je však mnohem hlubší. Ukazuje na genialitu 

systému Božího odpuštění, lidského pokání a obrácení. Odpuštění 
umožňuje zahladit vinu, přestoupení, zlo a hřích. Zbavit je moci, 
působnosti. Jednou pro vždy. Dokonce bránit dalším – protože 
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člověk se dá proměnit Boží moci v lepšího člověka, který další viny 
a zlo činit prostě nebude. Místo toho bude konat Boží vůli – jako 
Kristus. 

A navíc jde o velmi „levný“ systém. Za odpuštěnou vinu se již 
dále neplatí. Ani oběťmi ani čímkoli jiným. Je zahlazena a přikryta. 
A tak není zapomenuta (!), je však zbavena moci a vlivu. Tak je 
možná náprava lidského světa v takřka všem. Protože neexistuje 
neodpustitelný hřích. Jakkoli nikdo nemá právo na odpuštění. A 
nikdo nemá povinnost cokoli odpustit. 

 
Závěr 
Tak může člověk vcházet, díky Kristu, do stejné svatyně. 

Pozemské i nebeské. Na novou cestu a do nového života. Jiného – 
„svatého.“ 

V čemž však nemá člověk nikdy zapomenout cenu, která to 
vše zaplatila: Smrt a krev nevinného, dokonalého člověka Ježíše, 
Božího Syna, vtěleného Boha. 

Tak je zcela v pořádku a na místě si své viny opakovaně 
připomínat – i ty odpuštěné. Aby člověk nezpychl. Aby člověk 
nezapomněl – odpuštění je totiž opakem zapomenutí. Čímž se 
vracíme k již starozákonnímu pojetí obětí v. 3. Jak ho známe také 
z obřadu eucharistie. 

 
Píseň: NEZ518 – Kriste, jenž jsi smrt podstoupil; 6.-8. sloka + 

modlitba Páně 
Rozhovor 


