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Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do 
svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to 
jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým 
Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné 
jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým 
čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože 
ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a 
povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná 
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, 
čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (ČEP) 

Musím se vám, bratři a sestry, přiznat k tomu, že jak postupně procházíme 
knihu Židům, tím je pro mě náročnější vybrat text pro podklad nedělního 
kázání. Jako u málokteré knihy v biblickém kánonu vnímám stále více pozoruji 
neskutečnou komplexnost a provázanost celého díla. Židům je skutečně 
velkolepá stavba, taková katedrála, ve které do sebe jednotlivé kameny 
nádherně zapadají. Je nemožné z takové stavby vybrat několik kamenů a 
doufat, že nám to dá nějaký smysl mimo kontext celého chrámu. Mohutná 
stavba by se nám snadno zbortila jako domeček z karet.  

Pokud je kniha Židům skutečně kázání, jak si myslí nemalá část vykladačů této 
knihy, tak nad ním její autor musel strávil obrovské množství času. Myslím 
nejen přípravou „technickou“, rétorickou, teologickou, formální. Ale jistě také 
nezanedbatelný čas na modlitbách, rozjímání, tichu, čas trávený v Boží 
přítomnosti. Vždyť které kázání nás dokáže oslovit ještě po 200 letech!? Kde 
byl při práci  jeden lidský um, ale také nebo hlavně Duch svatý. Snad byl se 
mnou při práci i tento týden... 

Pokusme se si alespoň v rychlosti připomenout, kde to dnes vlastně stojíme. 
Od 7. kapitoly až do teď (jsme v polovině kapitoly 10.), kniha Židům 
rozpracovávala motiv Krista jako velekněze, velekněze nové smlouvy, nového 
chrámu, nové jiné oběti. Ježíš je velekněz úplně jiného řádu než kněží staré 
smlouvy. Ježíš jako velekněz je motiv, který není v žádné jiné biblické knize 
rozpracovaný tak jako právě v Židům. Věnuje tomu asi 4 kapitoly. 

Starozákonní kněží (levité), přestože dělali vše tak, jak jim přikazoval Mojžíšům 
zákon, nedokázali člověka přivést blíže k Bohu. Všechna ta nařízení Zákona o 
obětech nedokázala smazat lidský hřích nebo plně utišit svědomí člověka. 
Problém hříchu se pouze odložit a za rok bylo třeba, aby velekněz za 
chrámovou oponou v tzv. svatyni svatých vykonal smírčí oběť za lid znovu. A 
pak znovu a znovu a ještě jednou. Stará smlouva, staří kněží, staré oběti 
nedokázali prolomit nepřekročitelnou propast mezi Bohem a lidmi. Chrámová 
opona, která oddělovala náš svět od Boží přítomnosti stále stála. 

A tak kniha Židům představuje Ježíše Krista jako nového velekněze jiného  
řádu, který vykonal dokonalou oběť jednou a pro vždy. Velekněz se sám stal 
obětovaným zvířetem. Udělal něco nám běžným lidem tak cizího a vzdáleného 
– udělal oběť. Boží Syn, náš velekněz obětoval sám sebe. 

Je to dlouhá a složitá pasáž a vřele doporučuji, abychom si ji třeba dnes po 
obědě přečetli. Po dlouhé a složité výkladové pasáži o Kristově kněžství se náš 
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autor znovu obrátí přímo ke svým posluchačům a začne mluvit trochu 
srozumitelnějším a osobnějším jazykem. 

Taky se vám, milý přátelé, při četbě Písma stane to co mě? Že čtete a čtete, 
ale nemůžete se ubránit otázce: „Co to vlastně znamená pro mě?“ Nebo: „Jak 
to vůbec může ovlivnit můj život?“ Právě to teď kniha Židům dělá. Po 4 
kapitolách vyvozuje z předloženého výkladu praktické důsledky. Co pro nás 
znamená, že Ježíš z Nazareta je mimo jiné také velekněz? 

V řecké verzi textu, jsou verše 19-25, které jme na začátku četli, jedno dlouhé 
souvětí. První polovina našeho textu v kostce shrnuje privilegia, která v Kristu 
máme. Držíme-li se Krista pevně jako své kotvy, nenecháváme-li se proudem 
světa zmítat sem a tam (vždy od Boha), tak je Ježíš i náš velekněz. Když i my 
vyznáváme, že i na nás (i za mě) Ježíš obětoval svůj život, svou krev, jsme 
Jeho. A jsme-li Jeho, máme v našem Pánu dokonce určitá nádherná práva a 
privilegia. 

První takové právo, které Židům zmiňuje, je právo vejít do svatyně. Věřící mají 
zaručeno, že mohou vejít do nebeské svatyně, kterou neudělaly lidské ruce. 
Tím jsou křesťané hned v dvojí výhodě oproti liturgii starozákonní. Podle staré 
smlouvy mohl do nejsvětější části chrámu vstupovat pouze velekněz oddělený 
od lidi, a to ještě k tomu jen jednou za rok. 

Nyní mají do Boží přítomnosti přístup všichni věřící, a to bez jakéhokoli 
časového omezení. Je jim to umožněno skrze Kristovu krev, která je krví nové 
smlouvy. 

I nám je nabídnuto právo přistupovat přímo k Bohu, v Kristu, našem veleknězi, 
to je možné. Ve chvílích toho největšího zoufalství, obav, beznaděje, frustrace, 
strachu nebo vzteku... V momentě, kde ve mě roste agrese vůči druhým, nebo 
vůči sobě samému... Ve chvílích těch nejděsivějších nejpochybovačnějších 
nebo nejrouhavějších otázek... I tehdy máme v Kristu právo přicházet do Boží 
přítomnosti. Stará smlouva to umožňovala pouze jednou za rok a to ještě té 
„nejvybranější“ náboženské smetánce. 

Právo na vstup do svatyně by ovšem nestačilo, kdyby do svatyně neexistoval 
přístup. Bylo by smutné, kdyby do symbolického domu Boží přítomnosti 
nevedly žádné dveře. Stará smlouva takové dveře měla – chrámovou oponu. 
Ježíš, podle 20. verše, otevřel věřícím cestu novou a živou. 

ČEP zřejmě pracuje s obrazem z evangelií, kdy se v moment Ježíšovy smrti 
roztrhla ona slavná chrámová. Symbolické vyjádření toho, že v Ježíšově smrti 
(a vzkříšení) jsou dveře k Bohu otevřené. Řecká verze textu, ale zní trochu 
jinak. Doslova zní asi takto: „Otevřel nám cestu novou a živou skrze oponu, to 
je skrze své tělo.“ 

Ježíš sám je nová opona. On sám je nový vchod. Skrze něj se přichází k Bohu.   

Když byla stará opona odstrčena stranou, znamená to, že k Bohu mohou 
přicházet všichni lidé. Dokonce i my. 
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Ale nemůžeme k Božímu majestátu vcházet kudy se nám zachce. Ježíš je 
velekněz, Ježíšovo tělo je nová opona. Do Boží přítomnosti se vchází skrze 
něj. Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem. 

Jak taková cesta k Bohu vypadá? Autor si už zde připravuje půdu pro další 
větší oddíl, který nás čeká. Končí větší oddíl o Ježíšově velekněžství a začíná 
oddíl nový. V dalších kapitolách se budeme věnovat třem velkým křesťanským 
cnostem: vírou, nadějí a láskou. Ale již zde máme malou ochutnávku toho, co 
nás na dalších stránkách čeká. 

Před Boha máme přistupovat v plné jistotě víry. Víra zpečetěná křtem dává 
základ naději k vytrvalosti navzdory těžkostem a zkouškám, kterým na cestě 
životem prostě musíme čelit. 

Podobně jako Pavel nebo Jakub vyzývá nás i kniha Židům, aby se víra 
projevovala láskou k druhým lidem. Láska nesmí být jenom vnitřním 
rozpoložením, stavem mysli, kde nám ti druzí tak nějak plus mínus nevadí. 
Láska je projevuje pomocí, zájmem, sebeobětováním, prostě aktivním skutkem. 
„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým 
skutkům,“ říká 24. verš. 

Možná i proto máme v závěru to slavné a v církvích často zneužívané 
varování, abychom nezanedbávali společná shromáždění, jak mají někteří ve 
zvyku. 

První posluchači nebyli jaksi laxní pouze z lenivosti, ale pravděpodobně také 
na základě reálného ohrožení z okolního režimu svět, který křesťanství stavěl 
mimo zákon.  

Lásku k bližnímu nelze projevovat bez bližního, bez společenství druhých. 
Myslím, že není možné být „křesťan sólista“. Napomínejme se vzájemně 
k aktivní lásce tím více, čím více vidíme, že se blíží den Kristův.  

Amen
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