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JEŽÍŠ KRISTUS, NÁŠ VELEKNĚZ (Ž 110,4) 
Pán Ježíš naplnil úřad kněze 

 

Pán Ježíše je dokonalým veleknězem podle Melchisedechova řádu: Přinesl 

dokonalou oběť, dal sám sebe jako oběť smíření za naše hříchy, dokonale 

nás usmířil s Bohem a očistil od našich hříchů a dokonale nás posvětil. 
 

Texty Písma: Žalm 110,1–6 (ČEP) 
1Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti 

položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ 2Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze 

Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel! 3Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy 

pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo. 
4Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu. 
5Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále. 6Bude 

soudit pronárody – plno mrtvol všude –, on rozdrtí hlavu velké země. Cestou z 

potoka pít bude, proto vztyčí hlavu. 

Židům 5,1–6 a 9,11–13 (ČEP) 
1Každý velekněz, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, 

aby přinášel dary i oběti za hříchy. 2Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, 

protože sám také podléhá slabosti. 3A proto je povinen přinášet oběti za hřích 

nejenom za lid, ale i sám za sebe. 4Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit 

sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona. 5Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu 

velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes 

zplodil.‘ 6A na jiném místě říká: ‚Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.‘ 

…  
11Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel 

stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem 

větším a dokonalejším. 12A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou 

provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak byl Ježíš jako člověk učiněn dokonalým? 

2. Jak to, že Ježíšova oběť může zakrýt všechny naše hříchy? 

3. Co všechno vyplývá z toho, že Ježíš je náš velekněz? 
 



 

 

I. JEŽÍŠ JE DOKONALÝ VELEKNĚZ 

 V čem všem nám Ježíš jako velekněz rozumí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Žd 5,10; 2Te 2,9–12; 1Tm 2,5;  
 

II. JEŽÍŠ JE DOKONALÁ OBĚŤ 

 Na jaké hříchy se nevztahuje Ježíšova oběť? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 7,26–27; Žd 10,5; Gn 22,8; J 1,29;   
 



 

 

III. JEŽÍŠ PŘINÁŠÍ DOKONALÉ SPASENÍ 

 K čemu nás vede Ježíšovo kněžství? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Žd 7,25; Mt 7,23; Ef 2,10; Tt 2,14; Zj 12,10; Ef 6,16nn; Žd 7,27; Žd 10,8–10; Fp 2,13; 

2Pt 1,5nn  
 

  

 

 
   AKÁTY, AKTA, ANTIKATODA, ARIE, 

ATEST, AUTOKAR, BODY, CEDR, 

CESTIČKA, DEKA, DÝKY, GÁŽE, 

HÁBIT, HALUZE, HORA, KADEŘ, 

KNÍRAČ, KULT, MODRÁK, MSTA, 

NAIVA, NIKDO, OPERETY, PLAZ, 

POLE, POPULARITA, RITO, SEDM, 

SEKTOR, SKUTKY, SLON, STRBOUL, 

STUD, UJÍT, URNA, VANDLE, VIZE, 

VJEM, VOLEJ, ZÁRMUTEK, ZELÍ, 

ZUBR 

Osmisměrka 

Tajenka 1Pt 3,18 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

Indie: Křesťané vypuzeni z kmenové komunity 

4. prosince bylo v jedné vesnici v indickém státě Čhattísgarh násilně 

vypuzeno ze svých obydlí třináct křesťanských rodin, poté co se tito věřící 

odmítli zříci Krista. Šestašedesát rodinných příslušníků těchto křesťanských 

rodin bylo předvoláno před shromáždění vesnické rady do města Mungwal. 

Vesničané, kterým se křesťanská víra svých soukmenovců nezamlouvala, se 

je snažili přinutit k tomu, aby se víry v Ježíše Krista zřekli a vrátili se ke 

svému bývalému kmenovému náboženství. 

Když se křesťané odmítli své víry vzdát, začali je rozhněvaní vesničané 

bít. Všechny rodiny pak byly ze své rodné vesnice vypovězeny a to včetně 

dětí a starých lidí. Vyhnaní křesťané tak byli přinuceni zanechat na místě 

své majetky a uchýlit se k ochotným příbuzným v jiných vesnicích. Třebaže 

byl celý incident oznámen na policii, úřady žádné opatření nepřijaly a 

nechaly věcem volný průběh. 

Událost z Mungwal je součástí série nedávných incidentů, ke kterým 

došlo na různých místech státu Čhattísgarh, při nichž došlo k vypuzení 

kolem 150 rodin z jejich kmenových vesnických komunit. 

 

 
 

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. 

Židům 10,21–23  


