
1 

Píseň: NEZ735 – Ježíš živ je i já s ním + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Žd 13, 1-15 
 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme zakončili Žd 12. V ní se autor 

věnuje důsledkům víry v Krista – podobně jako v dnešním oddílu. 
Na příkladu Mojžíše a Ezaua autor připomíná, že promeškání Boží 
milosti je ztrátou toho nejlepšího a nejcennějšího, co může člověk 
„mít.“ 

Drsnými slovy zakončuje také celou kapitolu, když 
připomíná, že „náš Bůh je oheň stravující.“ Tj. že Hospodin působí 
v lidském světě nejen odplatou odpuštění a milosti, ale také 
spravedlnosti. 

 
Poslední kapitola 

Také pro drsnost druhé části předchozí kapitoly je poslední 
kapitola mnohem měkčí, jemnější, shovívavější. Druhým, 
podstatnějším, důvodem je zakončení seznamu důsledků víry 
v Boha pozitivně. Tj. tím dobrým, co získává člověk, jeho bližní i 
svět, když se lidé řídí slovem Božím před všemi ostatními. Třetím 
důvodem, nejméně podstatným, je dobře známá zkušenost: Konec 
dobrý, všechno dobré. Tj. aby autor zanechal v posluchačích spíše 
dobrý a pozitivní dojem, ne hlavně strach. 

Druhý důvod je nejdůležitější proto, že i Bůh sám člověku 
hlavně nevyhrožuje. Hlavně člověka nestraší. Hlavně člověka 
nevydírá k tomu, aby v něj věřil. Jakkoli Bůh znovu a znovu 
přichází také s varováním a kritikou současného stavu věcí – které 
jsou nevyhnutelně vždy slovy tvrdými – mnohem častěji a více 
Bůh připomíná a nabízí svou milost. 

Stejně tak i Bible v první řadě připomíná Boží činy. Které jsou 
hlavně činy milosti a odpuštění, zdarma nabízeného dobra a zisku 
(srv. už Abrama!). Jak je obojí také velmi nápadné ve slovech a 
činech Ježíše Krista. Dochovala se nám jeho slova také tvrdá a 
drsná, stejně jako některé drsné činy – ale je jich jen malinkatá 
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menšina. Nepominutelná a neméně důležitá, ale v celku jsou jen 
výraznou menšinou toho, co Bůh dělá a říká. 

Tak i autor Žd, po vzoru Boha i v Kristu, připomíná to 
všechno dobré pro člověka, který nepromeškává Boží milost. 

Že jsme v závěru dopisu, pak prozrazuje také forma: Dlouhé 
vysvětlující pasáže jsou vystřídány krátkými, až úsečnými, pokyny. 
Tak typicky závěrečnými nejen pro biblické dopisy! 

 
Dobro a prospěch víry v Boha 

Tak snad nepřekvapuje, že hned na prvním místě je láska. Ve 
v. 1 sice není agapé ale filia, dokonce ve tvaru filadelfia (tj. už víme, 
co znamenají jména měst Filadelfie ). Slovníky dále připomínají, 
že nejde nijak specificky o „bratrskou“ lásku. Že jde také o 
„sesterskou“ lásku. Protože doslova jde o „lásku k bližnímu,“ zejm. 
stejné víry. Jak tento postoj stejným slovem popisují také 
nekřesťanští autoři, když psali o křesťanech –vztahy uvnitř sboru 
připodobňovali k rodinným.1 

Druhé krásné na autorově vyjádření je, že má trvat. Tj. že již 
je přítomna. Posluchači dopisu tedy nemuseli usilovat, aby vůbec 
láska mezi nimi byla. Úsilí měli napnout k udržení, podržení, 
vydržení vzájemné lásky. Což je výrazně snazší úkol. Úkol, protože 
autor píše v imperativu. 

Důležitost a zvláštnost tohoto úkolu je ještě posílena 
spojením s předchozím: „Buďme vděčni, že dostáváme 
neotřesitelné království, a proto služme Bohu tak, jak se jemu líbí.“ 
Samozřejmě, že první službou Bohu, která se Jemu líbí, je 
vzájemná láska, náklonnost, pomoc, podpora, milosrdenství a 
soucit! 

Tak autor zdůrazňuje, že nepominutelným důsledkem slavení 
bohoslužeb je účinná a blízká pomoc bližním. Která tak mění 
lidské životy k lepšímu. A tak i lidský svět. Jak to opět připomene 
také v. 16. 

 

                                                      
1
 Také proto se dodnes oslovujeme „sestry a bratři.“ V nekřesťanském smyslu, 

původnějším, totiž filadelfia znamená lásku mezi členy rodiny. 
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Avšak nejen uvnitř vlastní skupiny 

Avšak to by vlastně nebylo nic zvláštního. I pohané činili a 
činí totéž. I pohané prokazují i velmi obětavé dobro „těm svým.“ Tj. 
těm, které pokládají za součást „své skupiny.“ Ať už rodiny, kultu, 
hnutí, sociální třídy, etnika atd. 

Tak i autor věnuje mnohem delší větu připomenutí, že 
křesťanství je tak jiné, že projevuje lásku také k cizím. 
K přistěhovalcům. K těm, kteří „přišli odjinud.“ Tak nápadně 
v názvuku už Abramovy emigrace. Tak nápadné pro všechny lidi, 
vždyť „zde jsme jen poutníky“ a „domov máme v nebi“ (v. 14). 

Explicitně pak autor hovoří už o příběhu Božího navštívení 
Abrahama v podobě tří poutníků – poslů – andělů. Ve v. 2 však 
autor také neužívá pojmu agapé nýbrž filodzénia, dosl. 
„pohostinství.“ V níž však ono fileó (milovat) slyšíme. A zároveň 
zdůrazňuje praktický a důležitý rozměr lásky – péče o 
nejzákladnější potřeby pro život v podobě potravin. 

V poslední řadě tento termín zdůrazňuje činnou lásku 
projevovanou právě k cizím. Tj. k nečlenům „své“ skupiny, ke 
členům jiné skupiny. Jinde se, mimochodem, tento řecký termín 
v Bibli nevyskytuje – na rozdíl od ostatní literatury. 

Tak možná nepřekvapuje, že autor doslova napsal: 
„Nezapomínejte/neopomíjejte lásku k cizím/pohostinství cizím/k 
těm, kteří jsou odjinud.“ Protože je tak přirozené zapomenout na 
pohostinství pro cizí nebo odjinud. 

 
Solidarita s vězni 

Dalším úkolem je myslet na vězně. Samozřejmě činem, ne jen 
slovem nebo uvnitř vlastní duše. V první řadě měl autor jistě na 
mysli uvězněné bratry a sestry v Kristu. Avšak stejně jistě měl na 
mysli také vězně ostatní – zejm. skrze předchozí verš. Tímto 
veršem také podtrhuje, jak daleko má sahat křesťanova „láska 
k cizím“ – protože i ke zcela neznámým zločincům, vězňům. 

Vždyť stejnou lásku prokázal také Bůh v Kristu, když zemřel 
za všechny lidi – vězně smrti, viny a zla, protože hříchu. 
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Zvláštní propojení vězení s utrpení v závěru verše je o něco 
srozumitelnější, když odhlédneme od ekumenického překladu: 
„Myslete na uvězněné… jako byste byli v jejich těle.“ Autor tedy zve 
k empatii – jednejte s vězni, jako byste sami byli v jejich situaci. 
Právě že neargumentuje vlastním, sobeckým, prospěchem (ČEP: 
Protože se to může stát také vám!) – zve k empatii: Jako by se to 
týkalo vás! (řecký text) 

Stejné samozřejmě platí také obecně pro všechny, kteří trpí. 
Ne jen pro uvězněné. 

 
Manželství 
Následující napomenutí k manželské věrnosti asi 

nepřekvapuje. Dodnes je partnerská nevěra obrovským 
problémem, který se týká většiny lidí. A který přináší mnoho, 
mnoho hlubokých ran a problémů i pro vlastně nezúčastněné – 
např. pro potomky. 

Autor propojuje sexuální nezdrženlivost s láskou k penězům. 
Ve starověkém vnímání totiž obojí spolu velmi těsně souviselo: Nic 
nerozbíjí mezilidské vztahy tak „dobře,“ jako nevěra a touha po 
vlastním materiálním bohatství. 

Proti lásce k penězům varuje už SZ opakovaně. Stejně tak NZ. 
Který ovšem připomíná, že problém není v penězích nebo majetku 
samotném. Ale právě v lásce k nim (1Ti 6, 10). Tj. k považování 
majetku za garanta lidského života. Za božstvo, které si takový 
vztah zaslouží. Které nás neopustí. A které nám zařídí, co 
potřebujeme a chceme. 

Proto autor nabízí jako protiváhu lásky k penězům a majetku 
Boží zaslíbení věčnosti, věrnosti, lásky. Tím spíš, když jde o 
zaslíbení již tolikrát splněné a prokázané v dějinách. Tím víc pak 
toto „protinabídka“ patří do oblasti partnerské, ale i obecně lidské, 
věrnosti. 

Což zdůrazňuje i v. 6. Proč se bát chudoby, proč se bát 
„spokojenosti s tím, co člověk má,“ když mezi to patří také Boží 
věčnost, království a láska? 
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Ti, kteří káží Boží slovo 

V. 7 je také překvapivě aktuální, zejm. v ČCE. Vztah člověka 
s Bohem je nevyhnutelně hluboce ovlivněn těmi, kdo kážou Boží 
slovo. Bez čistého a dobrého kázání Božího slova není možný čistý 
a dobrý vztah s Bohem. A tak mají i autorovi adresáti pamatovat 
na ty, kteří na sebe přijímají velmi riskantní úkol kázat Boží slovo. 
Zejména na ty, kteří kázané také sami žijí – včetně riskování a 
obětování vlastního života. Takové mají lidé následovat – vždyť 
žijí, co kážou! 

Protože i Kristus je bez proměny. Ne snad, že by lidští 
kazatelé také měli být bez proměny – to jistě ne! Ale mají zůstat 
bez proměny ve vytrvalém následování vlastních kázání. Mají bez 
proměny žít, co sami říkají. Jako Kristus. I kdyby to znamenalo 
riskovat život. Nebo i zemřít. 

 
Nauky cizí a Kristova 

K čemuž dobře patří také v. 9-15. Právě kazatelé Božího slova 
se v první řadě nemají nechat strhnout cizími naukami. Stejně však 
platí také pro laiky. I to je dodnes aktuální slovo – tolik i křesťanů 
upřednostňuje kdeco před Boží milostí. Před kázáním Božího 
slova. Před křesťanskou teologií. Před znalostí Písem svatých. 
Protože lidské výmysly jsou v mnohém velmi lákavé. 

Autor to ukazuje na příkladu předpisů o pokrmech. Jejichž 
nepochopení ze strany lidí vedlo k jejich přetížení a minutí se 
s tím, proč Bůh to či ono Israelcům jíst zapověděl. V Ježíšově době 
již nebylo, co jedením např. vepřového riskovat. Dávno byly pryč 
pohanské kulty a náboženství, v nichž hrály např. vepři ústřední 
roli. 

Tím spíše obráceně – dávno pryč byly také doby, kdy oběti 
některých specifických zvířat přinášely nějaké dobro. Místo těchto 
zvířat, jejichž zbytky byly páleny mimo oltář, chrám dokonce i 
město, se máme držet oběti Kristovy, kterou také vykonal mimo 
oltář, chrám a dokonce i město – totiž na Golgotě. Tj. oběti tak 
podobné, a přesto tak jiné. 
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Závěr 

Tak se i křesťané mají spolu s Kristem a po vzoru Krista 
vydat „za hradby.“ „Tam ven.“ Za cizími a těmi „odjinud.“ Ačkoli to 
s sebou nese hanbu a potupu a posměch a ostudu. Vždyť stejné 
podstoupil také Kristus – a kolik tím zachránil. Kolika lidem tím 
přinesl spásu! 

Právě křesťané nemají zůstávat hlavně „uvnitř“ hradeb a zdí 
svého společenství, skupiny, kostela, etnika. Tak nápadně ve 
srovnání s židovským náboženstvím nejen doby první církve, ale 
dodnes. 

Tak i křesťané mají slyšitelně, veřejně, nahlas chválit Boha. 
Právě křesťané mají vyznávat Boží jméno. A tak činy a kým je. A 
právě mimo hradby a zdi chrámů, kostelů, měst i „svých“ skupin. 

A jak bude pokračovat další oddíl: Máme tak vycházet také 
s činnou, milosrdnou pomocí – diakonií! 

 
Píseň: NEZ674 – Kdosi mě probouzí, podává dlaň+ modlitba 

Páně 
Rozhovor 


