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Píseň: NEZ711 – Mne zajmi, Pane můj; 1.-3. sloka + 

modlitba; Oddíl k výkladu: Žd 10, 21-39 

 

Milí, 
 
na posledním setkání jsme začali Žd 10. V ní se autor věnuje 

Kristově oběti a jejím podobnostem i odlišnostem k chrámovým 
zvířecím obětem. Tak i Kristus svou obětí zahlazuje hřích, 
uzavírá/potvrzuje smlouvu – ale zároveň to udělal jednou 
provždy. Na rozdíl od zvířecích obětí, které bylo nutno opakovat i 
nadále (srv. opakovanou eucharistii!). 

 
Takový velekněz 

Tak mají křesťané velekněze, který se sám za nás obětoval. 
Neobětoval jiné Boží stvoření, nýbrž sám sebe. Dokonce máme 
takového velekněze, že v něm tuto oběť podstoupil také vtělený 
Bůh. 

Tak je snad pochopitelná radostná výzva „přistupujme před 
Boha.“ Už není zábrany hříchu, viny a zla – to vše a další okovy 
rozlámala Kristova oběť na kříži. Neváhejme procházet „oponou 
velesvatyně“ přímo k Bohu. Tj. bez prostředníka. 

Avšak takové přistupování má smyslu pouze, pokud je činěno 
po Kristově příkladu – vždyť Kristus vydobyl člověku tuto 
svobodu. Tak mají lidé přistupovat k Bohu s opravdovým srdcem – 
tj. upřímně, bez postranních úmyslů. 

Také v plné „jistotě“ víry – což je hned paradox. Jak může být 
víra „jistá?“ Snad je tím myšlena pevná, poučená, do hloubky 
pochopená a zformulovaná víra. Která již ze své definice „jistá“ být 
nemůže. 

Také máme k Bohu přistupovat s očištěným srdcem – doslova 
s „pokropeným“ srdcem. Tj. očištěným pokropením krví oběti – 
srv. starozákonní kult. 

A nakonec také s očištěným tělem – zřejmě jde také o 
narážku na křest. 
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Celkově tedy jde o „čistotu“ všeho, čím člověk je – všech 
lidských dimenzí. Tak z přistupování k Bohu není vyňato nic 
z člověka. Tak má také všechno být proměněno Boží milostí. Jak o 
tom hovoří základní izraelské vyznání Dt 6. 

 
Z Kristovy milosti 

Protože by to vše však mohlo vyznít tak, že k Bohu máme 
přistupovat skrze naše schopnosti a dovednosti, hned v. 23 opět 
připomíná, že je tomu právě naopak. K Bohu jsme zváni 
přistupovat pro výkon někoho jiného. Pro milost a naději, kterou 
nám získal někdo jiný. A tak i naše věrnost má být věrností, kterou 
dosvědčil někdo jiný – ve všech případech je samozřejmě myšlen 
Boží Syn Ježíš Kristus. 

Z čehož také logicky vyplývá stejné, jako zdůrazňuje 
opakovaně Ježíš, Jakubova epištola, Pavel, proroci i všechny 
ostatní části Bible: Podle takové víry také jednejte. Tj. prokazujme 
si navzájem lásku dobrými skutky. Což není možné bez zájmu o 
člověka. 

To je připomenutí dobrého důrazu: Krása křesťanského 
společenství není v tom, že se známe nebo spolu kamarádíme, ale 
že máme zájem o ostatní. Zajímají nás jejich starosti a radosti. 
Vždyť kde se člověk cítí lépe – kde je vyslechnut a je zřetelný 
zájem ostatních o něj, nebo kde mu někdo neustále něco „hustí do 
hlavy“ a nedá mu takřka žádný prostor se vyjádřit? 

Tak je jen logické, že ve v. 25 autor připomene, že nelze 
zanedbávat společná shromáždění – a věřit v Boha. Nelze si 
v Krista věřit a k Bohu přistupovat někde v soukromí vlastního 
srdce, bez společenství zástupu svědků Boží milosti. Verš je pak 
také svědectvím, že nechození na bohoslužby a další setkání není 
až „výdobytek“ moderní doby. „Křesťané,“ kteří na společná 
setkání prostě nechodili, byli od počátku církve. 

 
Když hřešíme 

Potom autor řeší další běžnou realitu církve. Nejen, že lidé 
honosící se jménem Krista nechodí na bohoslužebná a jiná 
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shromáždění – ačkoli Kristus chodil do synagogy a chrámu 
pravidelně – ještě k tomu znovu a znovu hřeší. Ačkoli již uvěřili, 
„poznali pravdu,“ vyznali ji např. křtem. To je vlastně absurdní 
situace – jakkoli je zcela běžnou dodnes.  

Tak i autor Žd připomíná, že to úplně nejde dohromady. 
Nelze si vzít s Kristovy oběti „to svoje“ – odpuštění hříchu, a vše 
ostatní nechat stranou – zejm. nárok následovat Krista a již 
nehřešit. Tak i autor připomíná, že Hospodin není naivní trubka, 
která ze sebe nechá dělat blbce, a bude pořád dokolečka odpouštět 
těm, kteří k němu přistupují s neupřímným srdcem. Jak to 
dokládají také dějiny Israele. Které autor připomíná oddílem o 
Mojžíšově zákoně. 

Dobře tedy autor připomíná, že Bůh rozhodně je nesmírně 
milosrdný. Ale pokud pohrdáme právě jeho milosrdenstvím a 
odpuštěním – proč by si to nechal líbit? Tak autor používá také 
velmi silného vyjádření ve v. 29. Kdepak „zneuctění“ Božího Syna! 
Ale „pošlapání“ nebo „zadupání“ Božího Syna, jeho krve a jeho 
smlouvy! 

To aby bylo čtenářům jasné, že když sami nesnáší, když 
někdo pošlape, nesplní, zneužije jejich dobrou vůli – tak Bůh si to 
také líbit prostě nenechá. 

 
Vlastní utrpení 

V závěru oddílu autor připomíná, že i křesťané samotní již 
trpěli. Hned po „osvícení,“ tj. po veřejném přijetí víry v Krista. 
Hned museli snášet utrpení a útlak, posměch a pronásledování – 
srv. Zj. 

Tak apeluje nejen na připomínání si Kristovy oběti – a že se 
tedy podle ní má člověk chovat. Ale také na vlastní oběť, kterou 
lidé pro Krista již podstoupili. Což je v současné době v západním 
světě křesťanům spíše cizí.1 Ale v prvních staletích to bylo do očí 
bijící. 

                                                      
1
 A je to hluboký problém. Copak žijeme v Božím království, aby křesťan „nenesl 

svůj kříž,“ když následuje Krista? 
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Popsané utrpení navíc není nijak banální. Křesťanům býval 
zabaven majetek. Byli uráženi, biti, zabíjeni. A přesto v Krista věřili 
také skutky milosrdenství, lásky a zájmu o bližní. 

 
Odměna 
Tak i autor připomíná, že hloubce utrpení pro Krista bude 

odpovídat velikost odměny. Stejně jako pro Krista – pro 
bezhříšného a nevinného, který dobrovolně zemřel za hříšné. 
Odměnou mu byl věčný život v Božím království. 

Tak i autor Žd připomíná čtenářům, že ať už ztratíme cokoli 
pro Krista, nemáme ztrácet odvahu. Bohatá odměna z Boží ruky 
člověka nemine – ačkoli může být až v Božím království (srv. Zj). 

Tak i autor tradičně biblicky zdůrazňuje vytrvalost. Věřit 
v Krista krátkou chvíli je v podstatě k ničemu. K víře v Krista patří 
plnění Boží vůle, což je nevyhnutelně celoživotní proces. Který tak 
vyžaduje obrovskou dávku vytrvalosti. Také proto, že se nebude 
vždycky dařit. 

 
Závěr 
Tak v závěru autor znovu připomíná, že „odpadnutí“ s sebou 

nese také důsledky. Ale jak prozrazuje i užitý „citát,“ nejde hned o 
zatracení. K tomu se přimkla i již raná církev – ti, kdo se zřekli 
Krista pod tlakem hrozby smrti a mučení, se mohou vrátit zpět do 
církve. Činit pokání. Obrátit se. A „zkusit to“ znovu. 

Avšak lepší je neodpadnout, nezřeknout se, nezapřít, 
nezradit. Tak i autor v posledním verši připomíná, že „my“ 
k takovým přece nepatříme. Jistě s notnou dávkou nadsázky a 
ironie. 

Proto také v další kapitole hlouběji rozpracuje, co znamená 
„věřit Bohu.“ 

 
Píseň: NEZ711 – Mne zajmi, Pane můj; 4. sloka + modlitba 

Páně 
Rozhovor 
 


