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Církevní praxe v listu Židům

Stanislav Přibyl

Novozákonní a další autentické raně křesťanské  spisy 
svědčí o živé naději křesťanů v Kristův druhý příchod, 
v brzké uskutečnění Kristovy parusie. Čím ranější je 
doba sepsání dokumentu, o to konkrétněji a naléhavěji 
se v něm víra v eschatologické dovršení dějin odzrca-
dluje. Proto také není vnitřní uspořádání života církve 
v nejstarším křesťanském písemnictví samostatným 
a nosným tématem, neboť Kristova církev se již nachá-
zí v dějinné situaci, kdy „podoba tohoto světa pomíjí“.1

Přesto je příznačné, že ani v samotném historicky 
nejranějším spisu celého novozákonního kánonu, v Pav-

lově prvním listu Tesalonickým,2 není všechno dění v církvi ponecháno spontán-
nímu rozvíjení představ každého jednotlivce: „Žádáme vás, bratří, abyste uznávali 
ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými (proistamenoi) v Kristu 
a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo.“3 Jinak je ovšem 
týž list prodchnut neochvějnou jistotou druhého příchodu Ježíše, který může nastat 
ještě v době života tesalonických adresátů.

1. Původ listu Židům
Na konci souboru čtrnácti novozákonních pavlovských spisů (corpus paulinum) 
pak stojí list Židům, z jehož celkového vyznění již nevyplývá bezprostřední 

1 Srov. 1K 7,1b. Biblické citace jsou uváděny podle Českého ekumenického překladu.
2 „1. list Tesalonickým je nejranějším Pavlovým listem a tím zároveň nejstarším písemným dokladem 

Nového zákona vůbec.“ – POKORNÝ, Petr, HECKEL, Ulrich, Úvod do Nového zákona. Přehled 
literatury a teologie, Praha: Vyšehrad, 2013, s. 219.

3 1Te 5,12–13a.



Stanislav Přibyl12

 naléhavost parusie, ačkoli autor považuje za nutné adresáty vyzvat: „Potřebuje-
te však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“4 
Přestože křesťanský starověk nepřistupoval k otázce autorství biblických spisů 
metodami, jimiž postupuje moderní biblická věda, list Židům vzbuzoval již tehdy 
pochybnosti ohledně autorství samotného apoštola Pavla. Jejich podstatu shrnuje 
na sklonku čtvrtého století svatý Jeroným, jenž se zároveň pokusil podat své 
vlastní vysvětlení: „O autorství epištoly nazvané Židům se pro rozdílnosti ve stylu 
a jazyce pochybuje. Tertullianus ji považuje za dílo Barnabášovo, jiní pak buď 
za dílo evangelisty Lukáše, nebo Klémenta, pozdějšího biskupa římské církve, 
o kterém se domnívají, že převzal Pavlovy myšlenky, uspořádal je a převedl 
do ozdobné řeči. Protože Pavel adresoval epištolu Židům, o nichž věděl, že ho 
nenávidí, mohl své jméno v úvodním pozdravu zamlčet. Jako Žid psal hebrej-
sky, tedy svým mateřským jazykem, velmi výmluvně, a to, co bylo výmluvným 
v hebrejštině, stalo se ještě výmluvnějším v řečtině. To se pak zdá být příčinou 
toho, že někteří zde vidí rozdíly od jiných Pavlových epištol.“5

Nápadná ve srovnání s dalšími pavlovskými spisy však není pouze brilantní řeč-
tina listu, jež dalece předčí úroveň samotného Pavla, nýbrž například také specifické 
a jinde v pavlovském písemnictví nevídané členění listu, který je ve skutečnosti 
christologickým traktátem, prokládaným parenetickými, povzbuzujícími výzvami 
věřícím, nabádajícími k vytrvalosti v nastoupené cestě. Právě v nich lze nahlédnout 
do církevního života autorovy doby. O jaký dějinný úsek by se mělo jednat, již bylo 
rovněž zřejmé ve starověku. Církevní historik Eusebius totiž ve svých Církevních 
dějinách z poloviny 4. století nenechává bez povšimnutí závislost Klementova 
listu Korinťanům na listu Židům: „Klement v něm uvádí mnoho myšlenek z listu 
Židům, ano, doslovně si některé výrazy vypůjčuje. Tím dává zcela jasně najevo, že 
list Židům nepochází z pozdější doby.“6 Takto nastavený terminus ad quem nemůže 
obejít ani současná biblická věda. Terminus a quo lze určit spíše přibližněji. Z auto-
rova svědectví plyne, že jemu samému i čtenářům již předcházela první křesťanská 

4 Žd 10,36.
5 De viris illustribus 5, in: MIGNE, J.-P., Patrologia latina 22, s. 647–650; in: HELLER, Jan M., 

PUTNA, Martin C., Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví (De viris 
illustribus), Praha: Hermann & synové, 2010, s. 81–82.

6 Historia ecclesiastica 3,39, in: MIGNE, J.-P., Patrologia graeca 20, s. 293–294; in: NOVÁK, 
J. J., Eusebius Pamphili, biskup v palestinské Caesarei: Církevní dějiny (Ecclesiastica historia), 
Praha: Česká katolická charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, s. 61.
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generace, jejíž představitelé slyšeli zvěstování spásy od samotného Pána a „dosvěd-
čili toto spasení i nám“.7 Doba sepsání listu tak spadá do druhé poloviny prvého 
křesťanského století, s horní hranicí roku 96, kdy zřejmě napsal svůj list Klement 
Římský.8 V rámci tohoto půlstoletí lze období vzniku listu posunout spíše do  dřívější 
doby.9

2. Struktura křesťanské nauky
Parenetické oddíly listu mají adresáty upevnit ve víře, kterou přijali, a nejednou je 
jejich vyznění naléhavé až varovné. V souvislosti s výtkami, že adresáti ještě nedo-
sáhli patřičné úrovně a potřebují proto zatím „mléko a nikoli hutný po krm“,10 autor 
předkládá seznam elementárních prvků tehdejší křesťanské katecheze: „Proto nezů-
stávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme 
se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu 
a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu.“11 Zde se poprvé 
setkáváme s ideou, že křesťanské učení má své základy, na něž posléze navazuje 
hlubší rozvinutí nauky. Nesprávné pochopení tohoto principu stálo v základu brz-
kého rozvoje gnostických proudů heterodoxního křesťanstva, které se intenzivně 
infiltrovaly do křesťanských obcí a nadřazovaly hlubší poznání (gnósis) prosté 
víře (pistis). Na tom však jistě nenese vinu list Židům, který na rozdíl od pozdější 
nepravověrné gnóze považuje prohloubení základních článků za navazující proces, 
který původní články nepopírá, zatímco gnóze svými spekulativními teoriemi 
biblicky zakotvenou víru nezřídka opouštěla. To platí například již v prvním bodě 
křesťanské nauky podle listu Židům, v učení o „mrtvých skutcích“, tedy o lidských 
hříších, jejichž podstatu gnóze ignorovala.12

7 Srov. Žd 2,3b.
8 „Shora je doba sepsání omezena skutečností, že První list Klementa Římského, který bývá datován 

do r. 96, jej volně cituje alespoň na 18 místech (a v 36,1 nazývá Krista veleknězem). Tyto skuteč-
nosti vedou k závěru, že List Židům mohl vzniknout pravděpodobně mezi roky 50–90.“ – BROŽ, 
Jaroslav, List Židům, Praha: Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze, 2015, s. 17–18. 

9 „Dá se ovšem říci, že dnes asi převažuje datace sepsání listu Židům do 80. let 1. století. To také 
lépe odpovídá minimálně druhé křesťanské generaci (srov. 2,3). Timotej (12,23) mohl být ještě 
naživu.“ – TICHÝ, Ladislav, Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 228.

10 Srov. Žd 5,12–14. 
11 Žd 6,1–2.
12 „Vzhledem k tomu, že gnóze nechápala stvořenost člověka a ignorovala podřazenost a podřízenost 

tvora svému tvůrci, nemohla brát vážně ani lidský hřích. Vinu na žalostném stavu tohoto světa tak 



Stanislav Přibyl14

Dělení předávané křesťanské nauky na samotné základy křesťanské víry a jejich 
hlubší rozvinutí nabylo v pravověrném církevním prostředí institucionalizované 
podoby od čtvrtého století, kdy se začala rozvíjet praxe mystagogického způsobu 
katechizování. Jeho způsob je zaznamenán významnými památkami křesťanského 
Východu, zejména katechezemi připisovanými sv. Cyrilu Jeruzalémskému, i Zápa-
du, jak o tom svědčí zejména spis De mysteriis sv. Ambrože Milánského. Systém 
mystagogického katechizování je založen na představě, že dospělým katechume-
nům se v období před křtem vykládá především obsah vyznání víry a předkládají 
zásady mravního života křesťana, avšak nemá se jim předem podávat svátostná 
katecheze. Její místo nastupuje teprve po křtu, kdy se již katechizující může dovo-
lávat zkušenosti nově pokřtěných prožité při obřadech udílení iniciačních svátostí.

Zatímco však takovéto zařazení prohloubené mystagogické katecheze bylo 
opožděné záměrně, autor listu Židům považuje absenci hlubší znalosti nauky 
u svých adresátů za aktuální nedostatek. Raně křesťanská katecheze jistě nepostrá-
dala především výzvy k příkladnému mravnímu jednání, jak je nejsystematičtěji 
představují pasáže obsažené ve spisech nenáležejících do novozákonního kánonu: 
o „cestě života“ a „cestě smrti“ ve spisu Didaché, resp. „cestě světla“ a „cestě 
temnoty“ v listu Barnabášově.13 V listu Židům ovšem nacházíme články víry 
jakoby zařazené pod titul „počáteční slovo o Kristu“ a tyto pravdy se týkají nejen 
mravního života křesťana, jak naznačuje první článek o „mrtvých skutcích“, nýbrž 
také – a především – víry v Boha a působení křtu, jakož i víry v eschatologické 
dovršení dějin při vzkříšení mrtvých a posledním soudu. Schází zde však byť 
jen jediný článek, jež by odkázal na spásný význam Kristova činu na kříži jako 
křesťanského specifika. Proto lze říci, že seznam jako takový vykazuje především 
obecné judaizující rysy. Zvěstování na základě tohoto schématu muselo tak působit 
objevně spíše pro křesťany z pohanství.14

nenesou lidé, nýbrž jisté nebeské mocnosti a jejich neprozřetelné činy (‚chybný krok‘ Moudrosti – 
Sofie, Demiurgovo velikášství apod.).“ – TRÖGER, Karl-Wolfgang, Das Christentum im zweiten 
Jahrhundert, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1988, s. 119.

13 „Druhá část (18–20) staví před křesťany rozhodnutí mezi dvěma cestami, světla a tmy. Toto učení 
o dvou cestách pochází ze židovství a podruhé je možno ho nalézt ve více systematizované podobě 
v Didaché.“ – DROBNER, Hubertus, Lehrbuch der Patrologie, Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2011, s. 87–88. 

14 „Je zajímavé, že vypočítává témata misijního kázání z nejranějšího křesťanského období, a také že 
bez výjimky obsahuje prvky židovské víry a praxe. Proto by jejich nový křesťanský obsah obtíž-
něji ocenili ti, jimž byly již důvěrně známé, než pohané, kteří se s nimi setkali poprvé.“ – NEIL, 
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Autor listu Židům ovšem věnuje právě objasnění specificky křesťanského po-
hledu na Kristovu oběť své vlastní pojednání, nabízí tak onen „hutný pokrm“ 
nad rámec základních článků, a to v podobě svého jedinečného výkladu Kristova 
velekněžství. Tím spíše je také třeba pojímat katechetické články, které uvádí, 
v kontextu spásné události Ježíše Krista. Nápadná je například dvojice obráce-
ní a víry (metanoia – pistis), jak je použita autorem listu Židům v pořadí učení 
„o pokání z mrtvých skutků – o víře v Boha“,15 obdobně jako zaznívá z úst Ježíše 
v Markově podání: „obraťte se (čiňte pokání) a věřte evangeliu“.16

3. Obsah křesťanské nauky
V seznamu katechetických témat v listu Židům následuje po víře křest. Autor listu 
používá pojmu baptismos, který opět v kontextu Markova evangelia může zname-
nat židovské rituální omývání.17 Na samém konci Markova evangelia se ovšem 
objevuje formule, svědčící o křesťanském křtu jako kroku následujícímu po přijetí 
víry v Ježíše: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen.“18 Křestní praxe v počátcích 
církve mohla být vzhledem k dobovým okolnostem velmi mnohovrstevná a jistě 
bylo zapotřebí katechetického vysvětlování, proč taková je v případě křesťanů 
pocházejících ze židovství, či naopak z pohanského prostředí.19

Proto hovoří seznam listu Židům o „křtech“, čili obsahem odlišných rituálech, 
spojovaných s omýváním či ponořováním, a navíc spojuje tyto křty do jedné dvo-
jice spolu se „vzkládáním rukou“. Lukášovy Skutky svědčí o spojení položení 
rukou bezprostředně se křtem v epizodě o Pavlově pokřtění skupiny efezských 
věřících: „Pavel řekl: ‚Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?‘ Oni řekli: ‚Křtem 

William, The Epistle to the Hebrews. Introduction and Commentary, London: SCM Press, 1955, 
s. 66. 

15 „Metanoia je v této souvislosti specificky misijně teologický termín, ‚odvrácení‘, ‚odklon‘ (nebo též 
‚obrácení‘!) od ‚mrtvých skutků‘ (tj. modloslužby) a tím rovněž přilnutí k úctě pravého a jediného 
Boha.“ – WEIß, Hans-Friedrich, Der Brief an die Hebräer, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1991, s. 337. 

16 Srov. Mk 1,15b.
17 Srov. Mk 7,4, viz též Žd 9,10.
18 Srov. Mk 16,16a.
19 „Nesmíme zapomenout, že křesťanští konvertité mohli v minulosti projít křtem proselytů, podstou-

pit obřízku, potom přijmout Janův křest a nato být pokřtěni ve společenství Ježíšových učedníků. 
V poučování o křtu se mohlo tehdy vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi křesťanským křtem a ostatními 
podobnými obřady.“ – BROŽ, Jaroslav, List Židům…, s. 95–96.
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Janovým.‘ Tu jim Pavel prohlásil: ‚Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, 
a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.‘ Když to uslyšeli, 
dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na 
ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.“20

Je zřejmé, že vzkládání rukou bylo přítomno v praxi církve také při jiných úko-
nech než po udělení křtu, jak je zřejmé z bezprostřední souvislosti v listu Židům, 
a v církevním životě se ujalo především jako účinné znamení zprostředkování 
 Ducha pro církví pověřené služebníky, jak o tom výslovně svědčí Pavlovo napo-
menutí Timoteovi: „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, 
kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.“21 Vzkládání rukou stvrzuje působení 
životodárného Ducha a propůjčuje vnější, viditelný ekleziální charakter.22

Seznam katechetických témat listu Židům je konečně završen eschatologickými 
událostmi, totiž učením „o vzkříšení mrtvých a o posledním soudu“. I tyto skuteč-
nosti náležely do souboru nauk, jichž se držela alespoň část soudobého židovstva, 
jak o tom svědčí například Lukášovými Skutky přiblížená věroučná rozepře: „Sa-
duceové totiž říkají, že není zmrtvýchvstání a že nejsou andělé a duchové, kdežto 
farizeové vyznávají obojí.“23 Také víra v završení běhu dějin Božím soudem se stala 
pevnou součástí židovské apokalyptiky, jak ukazuje již Daniel: „Viděl jsem, že byly 
postaveny stolce a že usedl Věkovitý […]. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“24 
Taju plná postava „někoho jako Syna člověka“,25 jíž je předáno věčné panování, 
nabývá v křesťanském chápání pevnějších obrysů v osobě Ježíše, který zjevuje 
Boha jako svého otce a je mu nejen dáno věčné panování bez konce,26 nýbrž také 
pověření k výkonu Božího soudu: „Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do 
rukou Synovi. […] A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.“27 Toto 
křesťanské přeznačení židovské apokalyptiky nevyplývá přímo z obecné zmínky 

20 Sk 19,3–6.
21 2Tim 1,6.
22 „Církevní rozměr daru je zvýrazněn zmínkou o vkládání rukou, což se stalo obřadem ustanovení 

do úřadu v církvi.“ – TRSTENSKÝ, František, Pavlove pastorálne listy. Exegeticko-teologická 
analýza, Ružomberok: Katolícke biblické dielo, 2015, s. 199.

23 Sk 23,8.
24 Da 7,9a.10b.
25 Srov. Da 7,13–14.
26 Srov. L 1,33.
27 J 5,22.27.
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autora listu Židům o vzkříšení a soudu, avšak lze jej přijmout v celkovém kon-
textu, je-li seznamu položek katechetické nauky předřazeno, že se jedná o „slovo 
o Kristu“. Pro specificky křesťanské chápání Kristovy úlohy při eschatologickém 
dovršení však svědčí ještě širší christologický záběr celého listu. Budoucí svět totiž 
nepodřídil Bůh andělům, nýbrž samotnému Synu: „Když mu tedy podrobil všecko, 
znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno.“28

4. Obtížnost pokání
Přijetí „slova o Kristu“ vede toho, kdo uvěřil, k „osvícení“ (fótismos), jak byl ve 
staré církvi často označován křest. Avšak toto rozhodnutí musí být definitivní a není 
cesty zpět ke hříchu odpadnutí: „Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského 
daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc 
budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, 
protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.“29 K objasnění tohoto 
na první pohled tvrdého postoje rovněž pomůže náhled na celkový christologický 
kontext listu. Tak, jako je jedinečná sama Kristova oběť přinesená jednou provždy 
(efʼhapax),30 obdobně je jedinečná cesta každého člověka ke křtu, v němž věřící 
osobně přijímá tuto spásnou událost. Proto i odpad od víry je třeba nekompromisně 
kvalifikovat jako definitivní odmítnutí této jedinosti nabízené spásy.

Také jiná novozákonní svědectví připouštějí nenapravitelnost a neodpustitel-
nost některých hříšných postojů nebo činů, avšak neuvádí konkrétněji, o jaké hří-
chy by se mělo jednat. Takové svědectví pochází i ze samotných Ježíšových úst: 
„Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechny možná 
rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, 
ale je vinen věčným hříchem.“31 Je zřejmé, že Ježíšův výrok zapříčinil spekulace 
ohledně povahy takového hříchu, a není divu, že také zde padá velké podezření 
především na apostazi,32 ačkoli nejstarší svědectví o jeho výkladu, obsažené ve 

28 Žd 5,8b.
29 Žd 6,4–6.
30 Srov. Žd 7,27; 10,10.12.
31 Mk 3,28–29.
32 „Jedna linie výkladů obrací tento výrok proti pronásledovatelům církve (protože ti se protiví proti 

Duchu svatému, kterého my přece máme). Druhá linie je vůči pronásledovatelům vstřícnější (pro-
tože nepřátelé církve Ducha svatého nikdy nepoznali a neměli, nemohou tedy proti němu zhřešit) 
a interpretuje ho jako hřích, kterého se může dopustit jedině křesťan, tím, že už Ducha svatého 
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spisu Didaché, kvalifikuje tento hřích jako neúctu k pravému proroctví: „Žádného 
proroka mluvícího v Duchu nebudete pokoušet ani kritizovat, neboť každý hřích 
bude odpuštěn, onen hřích však odpuštěn nebude.“33 To je dáno mimořádnou úctou, 
jíž se podle didachisty těšili charismatičtí kazatelé, avšak jde o jedinečný a zřejmě 
dobově podmíněný doklad takovéto interpretace.34 Neprobádatelný je smysl výroku 
prvního Janova listu: „Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není 
k smrti, ať za něho prosí. Jest ovšem hřích, který je k smrti (pros thanaton); o tako-
vém neříkám, abyste za něj prosili.“35 Je zde svědectví o kající praxi církve, která 
však nemůže zabránit Božímu záměru, jedná-li se o mimořádně závažný hřích.36

V listu Židům je to ovšem právě uvedená jedinečnost díla spásy v Kristu, která 
nepřipouští reálné uskutečnění představy opětovného křižování. Z toho plyne, že 
spása získaná Kristovou obětí je definitivní a univerzálně daná, zatímco paušální 
odsouzení za každou apostazi dáno být nemůže. Rozhodně se nejedná o kanonic-
koprávní normu, jež by stanovila absolutní zákaz znovupřijetí kajícníka, nýbrž 
především o přísné varování před zatvrzelým odpadem.37 Později autor listu ještě 
zdůrazňuje na základě své nauky o nadřazenosti Kristovy oběti nad obětnictvím 
staré smlouvy: „Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, 
nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem 

měl, ale potom ho zapřel a odpadl – například v pronásledování.“ – MRÁZEK, Jiří, Markovo 
evangelium 1–8, Jihlava: Mlýn, 2018, s. 74–75.

33 Did 11,7, in: VARCL, Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy apoštolských otců, Praha: 
Kalich, 2004, s. 20.

34 „S prorokováním je spjato zkoumání Ducha Božího, což nelze brát na lehkou váhu vzhledem 
k tomu, že nejzazším důsledkem pro církevní shromáždění by bylo chybné rozhodnutí. Bylo by 
zhoubné, rozsoudit falešného proroka jako pravého, a obdobně scestné, rozsoudit pravého jako 
falešného.“ – JEFFORD, Clayton N., Prophecy and Prophetism in the Apostolic Fathers, in: 
VERHEYDEN, Joseph, ZAMFIR, Korinna, NICKLAS, Tobias, Prophets and Prophecy in Jewish 
and Early Christian Literature, Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 300.

35 1J 5,16b.
36 „Doslovné znění nikde nesvědčí o určité zpovědní praxi vyznání a rozhřešení. Pokud si však 

uvědomíme, jakou váhu zde má niterné a intenzivní uskutečňování bratrského společenství, je 
těžko představitelné, že by těmto duchovním zkušenostem neodpovídala duchovní setkávání a pas-
týřská péče, jak se později objevuje například v raném mnišství.“ – CAMPENHAUSEN, Hans 
von, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1953, s. 151.

37 „Text nelze chápat jako právní normu pro jednání s odpadlíky ani jako reprobační teologickou 
výpověď, nýbrž jako rétoricky dramatický projev kazatele, který usiluje o probuzení svědomí těch, 
kdo jsou ve vážném ohrožení spásy.“ – BROŽ, Jaroslav, List Židům…, s. 98–99.
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ohně, který stráví Boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedo-
jde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, 
oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev 
smlouvy, jíž byl posvěcen, a tak se vysmívá Duchu milosti.“38

První svědectví o „institucionalizovaném“ odpuštění hříchů po křtu je ovšem 
obsaženo již ve spisu Pastýř Hermův, sepsaném pravděpodobně v Římě okolo 
roku 140: „[b]ude-li po onom velkém a šlechetném povolání někdo ďáblem pokou-
šen a zhřeší, má jednu (možnost) obrácení; bude-li nadále hřešit a obracet se, není 
to takovému člověku nic platné – těžko bude žít“.39 Představa neodpustitelnosti 
zcela konkrétního druhu hříchu se ovšem již v prvních křesťanských staletích 
stala cizí hlavnímu a pravověrnému proudu křesťanstva. Například pro Tertulli-
ana, afrického církevního spisovatele počátku třetího století, teprve v době jeho 
postupného příklonu ke schizmatickému montanistickému hnutí byly společně 
s apostazí neodpustitelné hříchy cizoložství a vraždy (peccata irremisibilia).40 
Lpění církve na odpustitelnosti apostaze stálo církev v dobách pronásledování 
mnoho sil, které se vyčerpávaly v beztak již těžké situaci represí ze strany řím-
ského impéria. Drahou cenou byla schizmata, jak novaciánské ve třetím století, 
tak později donatistické, které přerostlo do doby, kdy církev po konstantinovském 
obratu nabyla svobody. Schizmatické skupiny byly rigoristické a vymezovaly se 
proti ochotě představitelů většinové církve ke kompromisům.

5. Církevní shromažďování
Biskup a mučedník Ignác z Antiochie počátkem druhého století pozoroval, že 
schizmatické jednání pramenilo v jeho době především z dokétistické hereze, po-
pírající Kristovu reálnou tělesnost, a viditelně se projevovalo především absencí na 
společných shromážděních křesťanů: „Vyhýbají se slavení eucharistie i modlitbě, 
protože nevyznávají, že eucharistie je tělo spasitele našeho Ježíše Krista, které 
trpělo za naše hříchy a které otec ve své dobrotě vzkřísil.“41 Na absence však 

38 Žd 10,26–29.
39 Pastor Hermae, Mand. 4,3,6, in: MIGNE, J.-P., Patrologia graeca 2, s. 919–922; in: VARCL, 

Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy apoštolských otců…, s. 214.
40 De pudicitia, in: MIGNE, J.-P., Patrologia latina 2, s. 1029–1084.
41 IgnSm 7,1, in: VARCL, Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy apoštolských otců…, s. 136.
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poukazuje rovněž již autor listu Židům: „Nezanedbávejte společná shromáždění, 
jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se 
blíží den Kristův.“42

Tato společná shromáždění (episynagógé) nejsou blíže charakterizována, ani 
není udáno, zda jsou pravidelné dny, kdy k nim dochází, a zda se při nich slaví 
eucharistie, jako je tomu v Didaché: „V neděli – den Páně – se shromážděte, lámejte 
chléb, vzdávejte díky a vyznávejte své hříchy, aby vaše oběť byla čistá.“43 Lze 
poukázat na první Pavlův list Korinťanům, kde apoštol hovoří jednak o potřebě 
řádu při shromážděních, při kterých dochází k charismatickým projevům, přede-
vším k mluvení v jazycích,44 avšak předtím v témže listu Pavel pojednává rovněž 
eucharistická shromáždění bez přímého vztahu k těmto glosoláliím a profétickým 
vytržením. Při eucharistických setkáních má ovšem každý zúčastněný „rozpo-
znávat, že jde o tělo Páně“.45 Pokud by měla být shromáždění, o nichž hovoří list 
Židům, rovněž eucharistická, pak by spojnicí s listem Korinťanům byla souvislost 
přítomného eucharistického slavení s budoucností eschatologického očekávání. 
Eucharistickým činem se totiž podle Pavla „zvěstuje smrt Páně, dokud on nepři-
jde“46, a rovněž podle listu Židům se společná křesťanská shromáždění konají ve 
znamení blížícího se dne Kristova.

Důvodem absencí na těchto shromážděních by nemuselo být pouze ochabování 
horlivosti a zvlažnění víry, například kvůli pozdržení tolik očekávané Kristovy 
parusie. Mohlo již postupně docházet k tomu, co bylo později předmětem ostré 
kritiky Ignáce z Antiochie, totiž k přilnutí k herezi, ať raně gnostického nebo ju-
daizujícího typu.47 Pro znovu se objevující recidivy židovství svědčí v listu Židům 
polemika, která nezapře inspiraci v bojích samotného apoštola Pavla: „Je dobré 
spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech; kdo je dodržoval, nic 

42 Žd 10,25.
43 Did 14,1, in: VARCL, Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy apoštolských otců…, s. 22.
44 1Kor 12–14.
45 Srov. 1Kor 11,29.
46 Srov. 1Kor 11,26b.
47 „Je možné, že pokud měli čtenáři sklony ke gnosticismu, považovali se za nadřazené stádci prostých 

věřících a měli za to, že se bez veřejné bohoslužby obejdou. Pokud byli do minulosti zahleděný-
mi židokřesťany, což je pravděpodobnější, pak lze mít za to, že přestávali navštěvovat obvyklá 
shromáždění křesťanské církve a možná směřovali zpět do okruhu synagógy.“ – NEIL, William, 
The Epistle to the Hebrews…, s. 112.
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tím nezískal.“48 Některé gnostické proudy se pak odvracely ode všeho tělesného 
včetně samotného manželství, s čímž může souviset pozitivní ocenění manželství 
v listu Židům: „Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť 
neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.“49

6. Mučednické svědectví a představení církve
Tato aktuální schizmata či vnitřní rozmíšky se nevyhnuly církvi, která podstupovala 
pronásledování, a to ještě v době, než autor napsal svůj list: „Jen si vzpomeňte na 
dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utr-
pením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli 
při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že 
jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.“50 Určitý 
časový odstup od událostí, které autor shrnuje, mu dovoluje rozvinout teologickou 
reflexi křesťanského mučednictví. V ní lze najít styčné body s prvním Petrovým 
listem, totiž v motivu radosti, kterou utrpení a újma paradoxně přinášejí, a také 
v přítomnosti Ducha, který pronásledovaným přináší útěchu a posilu: „Jestliže 
jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, 
Duch Boží.“51

Pronásledování ovšem nadále nepolevovalo, někteří věřící museli snášet trestní 
sankce také v době sepsání listu: „Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni 
s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.“52 Pronásledo-
vání dopadala obzvláště tvrdě na představené církevních obcí: „Mějte na paměti 
ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, 
a následujte je ve víře!“53 Na jejich místě již stojí noví představení: „Poslouchejte 
ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás 
zodpovídat.“54 Dozorující služba představených bezesporu vyžaduje poslušnou 

48 Žd 13,9b.
49 Žd 13,4.
50 Žd 10,32–34.
51 1Pt 4,14.
52 Žd 13,3.
53 Žd 13,7.
54 Žd 13,17.
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 spoluúčast každého člena církevní obce.55 Také list Klementa Římského, nepo-
chybně inspirovaný listem Židům, vyzývá korintské adresáty, aby se „podřizovali 
svým vedoucím a starším (presbyterům), prokazujíce jim úctu“,56 a navíc rozeznává 
ještě církevní služby biskupů a diakonů – jáhnů.

List Židům, na rozdíl od Klementa a některých dalších novozákonních či raně 
křesťanských spisů, nerozeznává jednotlivé druhy hierarchických či charisma-
tických služeb v církvi. Všichni nositelé církevní odpovědnosti jsou označeni 
jako „ti, kdo vedou“ (hégoumenoi).57 Je zřejmé, že i nově ustanovení představení 
pokračují ve službě slova, které prvně zvěstovali jejich předchůdci. Není zde však 
ještě přítomna idea apoštolské posloupnosti, jak ji poprvé vykreslil právě Klement: 
„Také naši apoštolé zvěděli od našeho Pána Ježíše Krista, že dojde ke sváru o správ-
covskou hodnost. Z toho důvodu tedy, protože se jim dostalo předem dokonalé 
vědomosti, ustanovili ony dříve uvedené a napříště vydali nařízení, zesnou-li, aby 
jejich úřad přejali jiní vyzkoušení mužové.“58

Na rozdíl od Klementova listu chybí v listu Židům zmínka o tom, zda je služba 
vedoucích církve spojena s eucharistií. Možným náznakem eucharistického slavení 
je odmítnutí vzájemného společenství těm, kteří se účastní kultického obětnictví 
staré smlouvy: „Máme oltář (thysiastérion), z něhož nemají právo jíst ti, kdo při-
nášejí oběti ve stánku.“59 Svátostný život církve sice rozhodně není předmětem 
bezprostředního zájmu autora listu Židům,60 avšak metaforický způsob  vyjadřování 

55 „Požadovaná poslušnost jim je ve skutečnosti poslušností autoritě evangelia, jejíž zárukou je 
Kristus ‚velekněz hodný víry‘ (3,1–6). Navíc představení ztělesňují Kristovo milosrdenství (2,17; 
4,15–16), když ‚bdí nad vámi‘. Bez nadsázky lze říct, že ti, kdo vedou komunity, mají zvláštním 
způsobem podíl na Kristově kněžství, za nějž odpovídají přímo Pánu. Ostatní členové obce jim 
mají svou poslušností jejich úkol usnadňovat.“ – BROŽ, Jaroslav, List Židům…, s. 219–220. 

56 Srov. 1 Klem 1,3, in: VARCL, Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy apoštolských otců…, 
s. 66.

57 „Ty, které autor listu Židům označuje jako ‚vedoucí‘, je třeba chápat jako osoby trvale pověřené 
konkrétní službou. Nejedná se tak o funkci, která se proměňuje ve spleti rozmanitých charismat; 
podle 13,17 lze o vedoucích hovořit spíše v souvislosti s jejich úřadem, k němuž jsou pověřeni 
a z jehož vykonávání budou muset skládat účty.“ – ROLOFF, Jürgen, Die Kirche im Neuen Tes-
tament, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, s. 288.

58 1 Klem 44,1–2, in: VARCL, Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy apoštolských otců…, 
s. 84.

59 Žd 13,10.
60 „Jsou zde přítomny terminologické náznaky křtu (Žd 3,14; výslovně pak v 6,2) a Pánovy večeře 

(Žd 6,4 a násl.; 9,20; 10,29; 13,9 a násl.), avšak nejsou dále teologicky zpracovány.“ – SCHNELLE, 
Udo, Theologie des Neuen Testaments, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, s. 609.
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o eucharistii se záhy nevyhýbá kultovnímu jazyku, jak je doloženo v Didaché, kde 
se eucharistie označuje jako oběť (thysia),61 tak také u Ignáce Antiochijského: 
„Snažte se tedy užívat jediné eucharistie, neboť jedno je tělo Pána našeho Ježíše 
Krista a jeden nápoj na sjednocení jeho krve, jeden oltář (thysiastérion), tak jako 
jeden episkop spolu se sborem presbyterů a diakonů […].“62

7. Závěrem
Je zřejmé, že význam listu Židům tkví především v jeho jedinečném teologickém 
uchopení Kristovy oběti, které nemá obdoby v Novém zákoně ani jinde v nejstarší 
křesťanské literatuře. Do života a praxe církve v době vzniku listu je čtenářům 
dáno nahlédnout spíše mimochodem. Je to církev vyznavačská, která ovšem podle 
autora stále potřebuje mnohá povzbuzení i varování, aby neochabovala. Tato církev 
se nemá orientovat pouze na soukromý duchovní a mravní život jednotlivců, nýbrž 
má oceňovat hodnotu společenství, ať manželského nebo bohoslužebného. V církvi 
se systematicky vyučuje nauka tolik důležitá pro spásu, že její definitivní přijetí 
je neslučitelné s pomyšlením na následnou apostazi. List je plný symbolického 
a metaforického způsobu vyjadřování, proto náznaky svědčící o vysluhování svá-
tostí v církvi postrádají konkrétnější podobu, obestírá je tajuplná disciplina arcani, 
velící zachovávat tajemství, která nejsou určena „nezasvěceným“. S tím souvisí 
také skutečnost, že z listu nelze zjistit, v čem především měla spočívat služba před-
stavených církve, které autor zmiňuje a za jejichž autoritu se staví. Žitá zkušenost 
ukázala a stále znovu se podle autora listu potvrzuje, že věřícím a zejména jejich 
představeným hrozí na tomto světě pronásledování. Definitivní završení života 
církve autor líčí jako úchvatný dynamický proces s eschatologickým přesahem: 
„Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, 
před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvoroze-
ných, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem všech, a před 
zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem 
nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než 
krev Ábelova.“63

61 Srov. Did 14,1.
62 IgnFil 4., in: VARCL, Ladislav, DRÁPAL, Dan, SOKOL, Jan, Spisy apoštolských otců…, s. 133.
63 Žd 12,22–24.
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Resumé
List Židům je posledním ze čtrnácti spisů, tvořících v Novém zákoně sbírku listů apoštola 
Pavla (corpus paulinum). Článek poukazuje na skutečnost, že již v patristickém období 
církve byla autenticita Pavlova autorství listu zpochybňována. Vzhledem k tomu, že autorem 
není sám apoštol, je zřejmé, že rovněž autorovy narážky na církevní život a praxi se již 
netýkají situace církve, kdy Pavel žil a psal své autentické listy. List Židům je především 
christologickým pojednáním, avšak obsahuje pasáže, které vyzývají křesťany k horlivosti, 
v nichž se objevují zmínky například o obsahu křesťanské katecheze, o potřebě pravidelných 
bohoslužebných shromáždění, o úctě k instituci manželství. Zdá se, že autor nepřipouští 
novou možnost kajícího návratu po odpadu jednotlivce od víry. V církvi působí představení, 
jejichž kompetence autor neupřesňuje, vyzývá však věřící k tomu, aby je poslouchali. Sami 
představení byli příkladem vytrvalosti v pronásledování. Život církve se završí v naplnění 
eschatologického očekávání.

Summary
Church Practice in the Epistle to the Hebrews
The Epistle to the Hebrews is the last of the fourteen writings that make up the New Testa-
ment collection of letters of the Apostle Paul (corpus paulinum). The article points out 
that even in the patristic period of the Church, the authenticity of Paulʼs authorship was 
questioned. As the author is not the apostle himself, it is clear that the authorʼs allusions 
to ecclesial life and practice do not concern the situation of the Church at the period when 
Paul lived and wrote his authentic letters. Above all, the Epistle to the Hebrews is a Christo-
logical treatise, but it contains passages that invite Christians to be zealous, passages that 
mention, for example, the content of Christian catechesis, the need for regular worship 
services, respect for the institution of marriage. The author does not seem to accept a new 
possibility of repentant return after an individualʼs renunciation of faith. There are superiors 
in the Church whose competence is not specified by the author, but he encourages believers 
to obey them. The superiors themselves were examples of persistence in persecution. The 
life of the Church will be completed in fulfilling of eschatological expectations.

Zusammenfassung
Die im Brief an die Hebräer enthaltene kirchliche Praxis
Der Brief an die Hebräer ist der letzte von vierzehn Briefen, die im Neuen Testament die 
Sammlung von Briefen des Apostels Pauls (corpus paulinum) darstellen. Artikel weist da-
rauf hin, dass schon in der patristischen Epoche der Kirche die Authentizität des Pauls als 
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Verfasser infrage gestellt wurde. Da der Autor des Briefes nicht der Apostel selbst ist, ist 
es zugleich klar, dass dessen Anspielungen auf das kirchliche Leben und Praxis nicht mehr 
die Zeit, in der Paul gelebt und seine Schriften geschrieben hatte, betreffen. Der Brief an die 
Hebräer ist vornehmlich christologische Abhandlung, doch es enthält auch die Passagen, 
die die Christen zum Eifer auffordern, die unter anderem den Inhalt der christlichen Kate-
chese, den Bedarf von regelmäßigen Gottesdiensten oder die Würde der Ehe besprechen. 
Es scheint, dass der Autor eine Rückkehr eines bußfertigen Apostaten nicht zulässt. In der 
Kirche sind die Vorsteher tätig, deren Kompetenzen der Autor nicht feststellt, er fordert 
nur die Gläubigen auf, die Vorsteher zu folgen. Selbst die Vorsteher waren Vorbilder der 
Standhaftigkeit während der Verfolgung. Das Leben der Kirche wird durch die Erfüllung 
der eschatologischen Erwartung vollendet.

Riassunto
La pratica ecclesiastica nella Lettera agli Ebrei
La Lettera agli Ebrei è ultima dai 14 scritti che formano nel Nuovo Testamento una colle-
zione delle lettere dell’Apostolo Paolo (corpus paulinum). L’articolo accenna al fatto che 
già nel periodo patristico della Chiesa la paternità letteraria della lettera fu messa in dubbio. 
In riguardo al fatto che l’Apostolo non è autore della lettera, gli accenni del vero autore 
alla vita e pratica ecclesiastica non riguardarono la situazione della Chiesa durante la vita 
di Paolo. La Lettera agli Ebrei è soprattutto un trattato cristologico che contiene comunque 
anche parti che invitano i cristiani ad essere zelanti, alcuni brani sulla catechesi cristiana, 
sulla necessità delle assemblee liturgiche regolarmente tenute, sulla stima all’istituzione del 
matrimonio. Pare che l’autore non abbia ammesso il nuovo ritorno di un penitente dopo 
il suo individuale abbandono della fede. Nella Chiesa ci sono superiori le cui competenze 
l’autore comunque non precisa, invitando i credenti di obbedirli. I superiori stessi erano 
esempio di una perseveranza nella persecuzione. La vita della Chiesa si compie nella sua 
attesa escatologica.

Klíčová slova: Nový zákon, list, víra, křest, katecheze, eschatologie, apostaze, představený, 
eucharistie, shromáždění, manželství, mučednictví

Keywords: New Testament, letter, faith, baptism, catechesis, eschatology, apostasy, supe-
rior, Eucharist, congregation, marriage, martyrdom
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