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Píseň: NEZ667 – Zůstaň s námi, Pane + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Žd 12, 15-29 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme se začali věnovat Žd 12. V první 

části se list věnuje „výchově“ Boží vůči svým dětem – vůči nám 
lidem. To proto, aby autor listu své čtenáře povzbudil k odhození 
všeho hříchu a k vytrvalosti v běhu spoléhání na Hospodina 
v Kristu. 

Příkladem Hospodinovy „výchovy“ je Kristus, který 
dobrovolně trpěl, dokonce zemřel a snášel hanbu, pro záchranu 
hříšníků. Tak i my si máme nechávat líbit Boží výchovu – vždyť 
kdyby nás Otec nevychovával, jsme ještě jeho dětmi? A když si 
jeho výchovu nenecháváme líbit, jsme ještě jeho dětmi? 

 
Boží milost a spása 
Stejně jako u Krista, i pro všechny ostatní je nejpodstatnějším 

rozměrem Boží výchovy jeho milost a spása, tj. záchrana. Tak 
zřetelná v Kristu. Ale také v příbězích SZ. Tak i v. 15 připomíná, že 
máme dohlížet (řecký text i kraličtí) na to, aby nikdo nepromeškal 
právě Boží milost. Také proto, že míjení se s Boží milostí a spásou 
znamená nevyhnutelně šíření zla, utrpení, hříchu. Zde v metafoře 
jedovatého kořene. 

Příkladem čehož je pro autora Ezau. Vnuk Abrahamův a syn 
Izákův, který dobrovolně prodal své prvorozenství Jákobovi za 
misku jídla. Když chtěl později opět být dědicem prvorozeneckého 
požehnání, už bylo pozdě. Svou příležitost nejen, že promarnil a 
promeškal, ale ještě se jí dobrovolně vzdal. 

Tak je Ezau překvapivě aktuálním příkladem. Většina lidí 
v současnosti nepromeškává Boží milost, protože by se o ní neměli 
jak dovědět. Protože křesťanů a židů by byla jen hrstečka na světě. 
Nýbrž právě stejně jako Ezau – prostě je nezajímá. Dobrovolně a 
svobodně odmítají Boží milost a spásu – a dávají přednost jiným 
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božstvům. Ačkoli jako Ezau tak také činí v neúplné informovanosti 
– i v tom je i dodnes platná aktuálnost Ezauova antipříkladu. 

 
Srovnání křesťanů s Israelem 
Poté autor srovnává křesťany se starozákonními Israelci. Ti 

se setkali s Hospodinem v ohnivém a oblakovém sloupu, ve 
hřmění na hoře Sínaj, v Božím slovu Zákona. Zejm. Boží zjevení na 
Sínaji je pro v. 18-22 centrálním. Protože je takovým také pro Židy. 

Křesťané pak, podle autora, stojí před Siónem (= původní 
název Jebúsu, později známého jako Jeruzalém). Tj. před městem 
Boha živého, před novým Jeruzalémem – jak stejnou obraznost 
užívá také Zj. 

Toto srovnání je prazvláštní. I autor zdůrazňuje, že v „novém 
Jeruzalému“ nejde o hmatatelnou, viditelnou skutečnost. Před čím 
to tedy křesťané „stojí?“ A v jakém smyslu „stojíme“ před 
neviditelnou skutečností Božího království? 

Tuto zvláštnost zdůrazňuje také pokračování popisu ve v. 23. 
Opět jde o obraznost, jakou užívá později Zj. A opět jde o 
skutečnosti neviditelné, vyznavačské. Výjimkou je příklad Ježíšův, 
který je „viditelný“ v příbězích Písma. Autorovi původní adresáti 
navíc ještě velmi snadno mohli znát někoho, kdo se s Ježíšem 
setkal tváří v tvář. 

Zvláštnost srovnání je vyřešena závěrem v. 23 a v. 24. 
Uvědomme si, že v celé kapitole jde autorovi o povzbuzení 
k náročnému základnímu úkolu křesťanství: Přinášet lidem Boží 
milost a spásu. Což vyžaduje hovoření pravdivé a na rovinu. A tak 
zdůraznění „hmatatelnosti“ Ježíše – ale také „neviditelnosti“ jeho 
vzkříšení a Božího království. I závazků s nimi spojených. 
Křesťanství se nesoustředí jen, a možná ani hlavně, na tento svět – 
Boží království máme hledat přede vším, vše ostatní nám (ideálně 
všem) pak bude přidáno! 

Náročnost úkolu, ale zároveň jeho hlubokou prospěšnost, 
symbolizuje Kristova krev, která volá ještě víc než krev Abelova. 
Právě Kristovou krví jsme, symbolicky, očištěni – ačkoli fakticky 
pokropení krví znečišťuje. Tak musíme vzít vážně a závazně také 
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vše ostatní, co k očištění Kristovou krví patří. Ne jen Boží milost, 
spásu a odpuštění, ale také zodpovědnost úkolu a závazku, které 
jsou od Boží milosti neoddělitelné. K čemuž má každého člověka 
motivovat skutečnost, že lidská spása byla a je možná jen skrze 
prolití krve nevinného člověka a Boha. 

 
Varujte se 
Tak se i autorovi adresáti mají varovat odmítání toho, kdo 

k nám mluví – je myšlen Hospodin Bůh. V tom se opět vrací 
antipříklad Ezaua z úvodu oddílu – ten Boží mluvení odmítal (a 
srv. také Kaina, Abelova bratra a vraha!). Žil si svůj život, svou vůli. 
Boha neposlouchal. Ezauova aktuálnost je tak zřejmá také 
v autorově době – mnozí Boha slyšet a poslouchat nechtěli. Ačkoli 
se prohlašovali za křesťany. Stejná tradice trvá dodnes. 

Což je opět nápadně Ježíšovské – Ježíš také hlásal, že lidé mají 
poslouchat Boha. Plnit jeho vůli. To je cesta spásy, a tím také 
dobrého časného světa. To je obsahem biblického náboženství. Ne 
zákony, předpisy, rituály – které však převelice pomáhají tomu, 
kdo poslouchají Boha. Vždyť i Kristus, ten nejposlušnější Bohu, 
naplňoval tórická pravidla, řády, rituály a nařízení! 

Kromě Ezaua užívá autor příkladu starozákonního 
izraelského lidu. Který opakovaně a znovu Boha neposlouchal. Už 
na poušti. Už v Zaslíbené zemi. Už v době soudců. A tak i v době 
králů atd. Tak byla a je (v autorově době) nevyhnutelným 
důsledkem ztráta právě Zaslíbené země. Suverenity a svobody. A 
místo toho „zisk“ otroctví a nadvlády ostatních pohanských 
národů. Protože Israel dobrovolně a svobodně poslouchal jiné než 
Hospodina Boha. 

Tak jsou varováním také pro křesťany. I kniha Zj i evangelia 
připomínají, že Poslední soud bude. Že Kristus ještě jednou přijde 
– a s ním právě Poslední soud, nejen konec dějin i zla = „zatřesení 
zemí i nebem.“ V tomto „zatřesení“ vším, co je, bude moci obstát 
jen, co je neotřesitelné. Tj. věčné. Tj. Boží. Zj popisuje stejný obsah 
slovy „vše tvořím nové.“ 
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Tak i autor končí pozváním do Božího království. Vždyť to 
máme hledat před vším ostatním! Boží království máme nabízet a 
hledat pro bližní (v. 15!). To je pravá bohoslužba křesťanů – ve 
službě lásky potřebným. To se líbí Bohu. 

 
Závěr 
Protože Hospodin Bůh je láska a pravda a milost a spása a 

věčnost. Ale také soud a spravedlnost a právo. Pochopení NZ 
jakožto „všechno je a bude skvělé a úžasné a růžové, protože 
věříme ve vzkříšení,“ je zcela bludné. A nápadně blízké pochopení 
starozákonního Israele. I v praxi. Jak o tom hovoří kriticky zejm. 
proroci. Ale se stejným bludem se musel vypořádávat v prvotní 
církvi také apoštol Pavel. 

Tak ani křesťané nemají zapomínat, že Hospodin je sice 
nekonečně shovívavý, ale zároveň je „stravujícím ohněm,“ před 
kterým nic časného, nevěčného, obstát nemůže. Ani na Boha 
udělat dojem. Naopak Ho spoléhání na časné a přednost 
pomíjivého před věčností může snadno, v lidské obraznosti, velice 
rozhněvat. Vlastně pochopitelně. 

 
Píseň: NEZ338 – Zní, zní, zní + modlitba Páně 
Rozhovor 


