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� Texty na tento týden - Žd 5 a 7 
 

� Základní verš 
„To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od h�íšník� a vyvý-
šený nad nebesa.“ (Žd 7:26) 
 

   H�ích vytvo�il propast mezi Bohem a �lov�kem. Problém se ješt� znásobil, protože h�ích negativn� po-
znamenal i naši p�irozenost. B�h je svatý a v jeho p�ítomnosti h�ích nem�že existovat. Naše p�irozenost nás 
odd�lila od Boha podobn�, jak se navzájem odpuzují dva magnety oto�ené k sob� stejnými póly. Naše 
lidská p�irozenost nám znemožnila �ídit se Božím zákonem. K h�íchu pat�í i nedorozum�ní. Lidé ztratili ze 
z�etele Boží lásku a milosrdenství a za�ali Boha vnímat jako pomstychtivého a náro�ného. 
   Tento týden budeme studovat, co vše Otec a Syn ud�lali, aby p�eklenuli propast mezi námi. Kapitoly Žd 
5–7 poskytují d�kladný popis Ježíšova kn�žství. Autor ukazuje na jeho p�vod a cíl (Žd 5,1–10). Vybízí 
�tená�e, aby nezapomínali (Žd 5,11–6,8) a drželi se jistoty nad�je, kterou nám dává Hospodin (Žd 6,9–20). 
List Žid�m také popisuje podstatu Ježíšova kn�žství (Žd 7,1–10) a jeho d�sledky pro vztah Boha k v��ícím 
(Žd 7,11–28). Tento týden se zam��íme konkrétn� na Žd 5,1–10 a Žd 7,1–28. 
 

� Osnova lekce: 
   Pátá a sedmá kapitola listu Žid�m p�edstavují jedine�nou roli Pána Ježíše srovnáním se službou, 
která byla sv��ena izraelským kn�žím. V tomto srovnání vyniká to, co pro nás ud�lal, d�lá a ješt� 
ud�lá. 
 

• Žd 5:1–10: Ježíš – kn�z, který zná lidské slabosti (ned�le) 
• Žd 7:1–3: Ježíš – kn�z Melchisedechova typu (pond�lí) 
• Žd 7:11–16: Ježíš – kn�z, který zprost�edkovává dokonalé odpušt�ní (úterý) 
• Žd 7:14–22: Ježíš – kn�z, který žije a slouží nav�ky (st�eda) 
• Žd 7:26–28: Ježíš – kn�z, který je dokonalý a bezh�íšný (�tvrtek) 
 

NE 30. ledna – KN�Z, KTERÝ SE P�IMLOUVÁ 
Žd 5:1-10  „1Každý velekn�z, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce lidí p�ed Bohem, aby p�inášel 
dary i ob�ti za h�íchy. 2Má mít soucit s t�mi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti.     
3A proto je povinen p�inášet ob�ti za h�ích nejenom za lid, ale i sám za sebe. 4Hodnost velekn�ze si nikdo 
nem�že p�isvojit sám, nýbrž povolává ho B�h jako kdysi Árona. 5Tak ani Kristus si nep�isvojil slávu 
velekn�ze sám, ale dal mu ji ten, který �ekl: „Ty jsi m�j Syn, já jsem t� dnes zplodil.“ 6A na jiném míst� 
�íká: „Ty jsi kn�z nav�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 7Ježíš za svého pozemského života p�inesl           
s bolestným voláním a slzami ob�� modliteb a úp�nlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit p�ed 
smrtí; a B�h ho pro jeho pokoru slyšel. 8A�koli to byl Boží Syn, nau�il se poslušnosti z utrpení, jímž 
prošel, 9tak dosáhl dokonalosti a všem, kte�í ho poslouchají, stal se p�vodcem v��né spásy, 10když ho B�h 
prohlásil velekn�zem podle �ádu Melchisedechova.“ 
Žd 4:15  „Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� na sob� zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu.“ 
Žd 7:26-28  „26To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od h�íšník� a vyvýše-
ný nad nebesa, 27který nemusí jako d�ív�jší velekn�ží denn� p�inášet ob�ti nap�ed za vlastní h�íchy a pak teprve za h�íchy 
lidu. Ježíš to u�inil jednou provždy, když ob�toval sebe sama. 28Zákon totiž ustanovuje za velekn�ze lidi, podléhající 
slabosti, ale slovo p�ísahy, dané až po zákonu, ustanovuje Syna nav�ky dokonalého.“ 
Žd 13:20  „A B�h pokoje, který pro krev stvrzující v��nou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastý�e ovcí, našeho Pána 
Ježíše.“ 
Žd 2:17  „Proto musel být ve všem jako jeho brat�í, aby se stal velekn�zem milosrdným a v�rným v Boží služb�, a mohl 
tak smí�it h�íchy lidu.“ 
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1Pt 2:9  „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn�žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky 
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv�tla.“ 
 

PO 31. ledna – KN�Z PODOBNÝ MELCHISEDECHOVI 
Žd 7:1-3  „1Tento Melchisedech, král Sálemu a kn�z nejvyššího Boha, vyšel vst�íc Abrahamovi, když se 
vracel po vít�zství nad králi. Požehnal mu 2a Abraham mu z veškeré ko�isti dal desátý díl. Jméno Melchi-
sedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje. 3Je bez otce, bez matky, 
bez p�edk�, jeho dny nemají po�átek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu z�stává kn�-
zem navždy.“ 
Gn 14:18-20  „18A šálemský král Malkísedek p�inesl chléb a víno; byl totiž kn�zem Boha nejvyššího. 19Požehnal mu: 
„Požehnán bu� Abram Bohu nejvyššímu, jemuž pat�í nebesa i zem�. 20Požehnán bu� sám B�h nejvyšší, jenž ti vydal do 
rukou tvé protivníky.“ Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho.“ 
Žd 1:3  „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o�išt�ní od 
h�ích�, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“ 
Žd 7:26-28  „26To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od h�íšník� a vyvýše-
ný nad nebesa, 27který nemusí jako d�ív�jší velekn�ží denn� p�inášet ob�ti nap�ed za vlastní h�íchy a pak teprve za h�íchy 
lidu. Ježíš to u�inil jednou provždy, když ob�toval sebe sama. 28Zákon totiž ustanovuje za velekn�ze lidi, podléhající 
slabosti, ale slovo p�ísahy, dané až po zákonu, ustanovuje Syna nav�ky dokonalého.“ 
Žd 7:15  „To vše je ješt� z�ejm�jší, když podobn� jako Melchisedech je ustanoven jiný kn�z.“ 
Žd 5:6  „A na jiném míst� �íká: ‚Ty jsi kn�z nav�ky podle �ádu Melchisedechova.‘“ 
Žd 7:11  „Kdyby služba levitských kn�ží, která vedla lid k poslušnosti zákona, p�inesla dokonalost, na� by ješt� bylo 
t�eba ustanovovat jiného kn�ze podle �ádu Melchisedechova, a nez�stat p�i kn�žství podle �ádu Áronova?“ 
 

ÚT 1. února – KN�Z, KTERÝ P�INÁŠÍ DOKONALÉ ODPUŠT�NÍ 
Žd 7:11-16  „11Kdyby služba levitských kn�ží, která vedla lid k poslušnosti zákona, p�inesla dokonalost, 
na� by ješt� bylo t�eba ustanovovat jiného kn�ze podle �ádu Melchisedechova, a nez�stat p�i kn�žství 
podle �ádu Áronova? 12Avšak m�ní-li se kn�žství, nutn� nastává i zm�na zákona. 13A ten, na n�jž se to 
slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z n�hož nikdo nekonal službu u oltá�e. 14Je dob�e známo, že 
náš Pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kn�žích z tohoto pokolení. 15To vše je ješt� z�ejm�jší, 
když podobn� jako Melchisedech je ustanoven jiný kn�z 16ne podle zákona o t�lesném p�vodu, nýbrž na 
základ� svého nepomíjejícího života.“ 
Žd 7:18.19  „18Tím se ovšem ruší p�edchozí p�íkaz jako neú�inný a neužite�ný – 19zákon totiž nic nep�ivedl k dokonalosti 
– avšak na jeho místo p�ichází lepší nad�je, jejíž mocí p�istupujeme až k Bohu.“ 
Žd 9:14  „�ím více krev Kristova o�istí naše sv�domí od mrtvých skutk� k služb� živému Bohu! Vždy� on p�inesl sebe 
sama jako neposkvrn�nou ob�� Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ 
�d 10:1-3  „1V zákon� je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skute�nost. Proto stále stejné ob�ti, p�inášené 
každoro�n� znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale o�istit ty, kdo s nimi p�icházejí. 2Kdyby ti, kdo je p�inášejí, nem�li už 
v�domí h�íchu, protože byli jednou provždy o�išt�ni, dávno by byly tyto ob�ti p�estaly. 3Ale t�mito ob��mi se h�íchy 
naopak každoro�n� p�ipomínají.“ 
Žd 10:10-14  „10Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo. 11Každý kn�z stojí a koná 
denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší tytéž ob�ti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit h�íchy. 12Kristus však p�inesl 
za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží 13a hledí vst�íc tomu, ‚až mu budou nep�átelé dáni za podnož jeho 
tr�nu‘. 14Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cuje.“ 
J 1:29  „Druhého dne spat�il Jan Ježíše, jak jde k n�mu, a �ekl: „Hle, beránek Boží, který snímá h�ích sv�ta.“ 
Nu 3:10  „Árona pak a jeho syny pov��íš, aby st�ežili své kn�žství. Jestliže se p�iblíží n�kdo nepovolaný, zem�e.“ 
Nu 17:4.5  „4Kn�z Eleazar tedy vzal m�d�né kadidelnice, které p�inesli ti, kdo byli spáleni, a vytepali z nich obložení 
k oltá�i 5jako výstražnou p�ipomínku pro Izraelce, aby nikdo nepovolaný, kdo by nepocházel z potomstva Áronova, nep�i-
stupoval a necht�l pálit p�ed Hospodinem kadidlo, nebo dopadne jako Kórach a jeho skupina, jak mu to �ekl Hospodin 
prost�ednictvím Mojžíše.“ 
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Žd 10:17.18  „17Na jejich h�íchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.‘ 18Tam, kde jsou h�íchy odpušt�ny, není už t�eba 
p�inášet za n� ob�ti.“ 
 

ST 2. února – KN�Z NAV�KY 
Žd 7:14-22  „14Je dob�e známo, že náš Pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kn�žích z tohoto 
pokolení. 15To vše je ješt� z�ejm�jší, když podobn� jako Melchisedech je ustanoven jiný kn�z 16ne podle 
zákona o t�lesném p�vodu, nýbrž na základ� svého nepomíjejícího života, 17jak se o n�m sv�d�í: „Ty jsi 
kn�z nav�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 18Tím se ovšem ruší p�edchozí p�íkaz jako neú�inný a neuži-
te�ný – 19zákon totiž nic nep�ivedl k dokonalosti – avšak na jeho místo p�ichází lepší nad�je, jejíž mocí 
p�istupujeme až k Bohu. 20A navíc se to nestalo bez p�ísahy. Levité se totiž stávali kn�žími bez Boží p�ísa-
hy. 21Ježíš však se jím stal s p�ísahou; vždy� mu bylo �e�eno: „Hospodin p�ísahal a nebude toho litovat: 
Ty jsi kn�z nav�ky.“ 22Proto se Ježíš stal ru�itelem lepší smlouvy.“ 
Žd 7:25  „Proto p�ináší dokonalé spasení t�m, kdo skrze n�ho p�istupují k Bohu; je stále živ a p�imlouvá se za n�.“ 
Žd 4:12  „Slovo Boží je živé, mocné a ost�ejší než jakýkoli dvouse�ný me�; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí    
a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ 
Žd 9:14  „�ím více krev Kristova o�istí naše sv�domí od mrtvých skutk� k služb� živému Bohu! Vždy� on p�inesl sebe 
sama jako neposkvrn�nou ob�� Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ 
Žd 10:1-4  „1V zákon� je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skute�nost. Proto stále stejné ob�ti, p�inášené 
každoro�n� znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale o�istit ty, kdo s nimi p�icházejí. 2Kdyby ti, kdo je p�inášejí, nem�li už 
v�domí h�íchu, protože byli jednou provždy o�išt�ni, dávno by byly tyto ob�ti p�estaly. 3Ale t�mito ob��mi se h�íchy 
naopak každoro�n� p�ipomínají, 4nebo� krev býk� a kozl� není s to h�íchy odstranit.“ 
Žd 8:10-12  „10A toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony 
do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 11Pak už nebude u�it druh druha           
a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože m� budou znát všichni, od nejmenšího až po nejv�tšího. 12Slituji 
se nad jejich nepravostmi a na jejich h�íchy už nevzpomenu.‘“ 
Žd 3:7-11  „7Proto, jak �íká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den 
pokušení na poušti, 9kde si vaši otcové žádali d�kazy a tak m� pokoušeli, a� vid�li mé skutky 10po �ty�icet let. Proto jsem 
se na to pokolení rozhn�val a �ekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. 11Ve svém hn�vu jsem 
p�ísahal: Nevejdou do mého odpo�inutí!‘“ 
Žd 6:13-15  „13Tak dal B�h zaslíbení Abrahamovi. Pon�vadž p�i nikom vyšším p�ísahat nemohl, p�ísahal p�i sob� sa-
mém: 14‚Hojn� ti požehnám a dám ti mnoho potomk�.‘ 15A protože byl Abraham trp�livý, dosáhl spln�ní Božího slibu.“ 
Ga 3:29  „Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a d�dicové toho, co B�h zaslíbil.“ 
 

�T 3. února – KN�Z BEZ H�ÍCHU 
Žd 7:26-28  „26To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od 
h�íšník� a vyvýšený nad nebesa, 27který nemusí jako d�ív�jší velekn�ží denn� p�inášet ob�ti nap�ed za 
vlastní h�íchy a pak teprve za h�íchy lidu. Ježíš to u�inil jednou provždy, když ob�toval sebe sama. 
28Zákon totiž ustanovuje za velekn�ze lidi, podléhající slabosti, ale slovo p�ísahy, dané až po zákonu, 
ustanovuje Syna nav�ky dokonalého.“ 
Žd 2:18  „Protože sám prošel zkouškou utrpení, m�že pomoci t�m, na které p�icházejí zkoušky.“ 
Žd 4:15  „Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� na sob� zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu.“ 
Lv 1:3.10  „3Jestliže jeho darem bude zápalná ob�� ze skotu, p�ivede samce bez vady. P�ivede jej ke vchodu do stanu 
setkávání, aby došel zalíbení p�ed Hospodinem. … 10Jestliže jeho dar pro zápalnou ob�� bude z bravu, z ovcí nebo z koz, 
p�ivede samce bez vady.“ 
Žd 9:14  „�ím více krev Kristova o�istí naše sv�domí od mrtvých skutk� k služb� živému Bohu! Vždy� on p�inesl sebe 
sama jako neposkvrn�nou ob�� Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ 
Žd 12:1-3  „1Proto i my, obklopeni takovým zástupem sv�dk�, odho�me všecku p�ít�ž i h�ích, který se nás tak snadno 
p�ichytí, a vytrvejme v b�hu, jak je nám uloženo, 2s pohledem up�eným na Ježíše, který vede naši víru od po�átku až do 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. První citát �íká: „Jeho ústa jsou plná slov na naši obhajobu.“ Co pro vás znamená toto zaslíbení? Zamys-
lete se nad tím, co nás to u�í o Boží lásce k nám. Pro� je tato myšlenka tak povzbuzující? Pro� pot�ebujeme, 
aby nás n�kdo obhajoval? 
 

2. V druhém citátu se píše: „V Kristu je však naše spojení s Bohem ješt� t�sn�jší, než by bylo, kdybychom 
byli nikdy nepadli.“ Co to znamená? Jak m�žeme tuto blízkost zažívat a jaké povzbuzení m�žeme �erpat      
z této zkušenosti? Popište, co tato blízkost pro vás znamená. Jak nám pomáhá prožívat tuto zkušenost v�do-
mí, že Ježíš je naším Obhájcem? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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 cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil k�íž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího tr�nu. 
3Myslete na to, co všecko on musel snést od h�íšník�, abyste neochabovali a neklesali na duchu.“ 
Ž 57:6.12  „6Povznes se až nad nebesa, Bože, a� nad celou zemí vzejde tvoje sláva! … 12Povznes se až nad nebesa, Bože, 
a nad celou zemí a� je tvoje sláva!“ 
Ž 108:6  „Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí a� je tvoje sláva!“ 
Žd 2:14-16  „14Protože d�ti spojuje krev a t�lo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí 
vládne, totiž �ábla, 15a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem p�ed smrtí drženi po celý život v otroctví. 16Neujímá se 
p�ece and�l�, ale ‚ujímá se potomk� Abrahamových‘.“ 
Žd 12:1-4  „1Proto i my, obklopeni takovým zástupem sv�dk�, odho�me všecku p�ít�ž i h�ích, který se nás tak snadno 
p�ichytí, a vytrvejme v b�hu, jak je nám uloženo, 2s pohledem up�eným na Ježíše, který vede naši víru od po�átku až do 
cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil k�íž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího tr�nu. 
3Myslete na to, co všecko on musel snést od h�íšník�, abyste neochabovali a neklesali na duchu. 4Ješt� jste v zápase          
s h�íchem nemuseli prolít svou krev.“ 
1Pt 2:21-23  „21K tomu jste p�ece byli povoláni; vždy� i Kristus trp�l za vás a zanechal vám tak p�íklad, abyste šli v jeho 
šlép�jích. 22On ‚h�íchu neu�inil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. 23Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trp�l, 
nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedliv�.“ 
 

PÁ 4. února – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Kristus se dívá. Ví vše o našich b�emenech, nástrahách a potížích. Jeho ústa jsou plná slov na naši obha-
jobu. P�imlouvá se za každého h�íšníka jednotliv�. Zná jeho pot�eby, podobn� jako tomu bylo v p�ípad� 
Petra. [...] Náš obhájce p�ichází s argumenty, které mají jeho unaveným a pokoušeným dodat odvahu           
v zápase se satanovými útoky. Odhaluje každý krok nep�ítele a má ve svých rukou to, co se d�je.“          
(7BC 931) 
   „Svým životem a smrtí dosáhl Kristus mnohem více než pouhé obnovy toho, co zni�il h�ích. Satanovým 
cílem bylo navždy odd�lit �lov�ka od Boha. V Kristu je však naše spojení s Bohem ješt� t�sn�jší, než by 
bylo, kdybychom byli nikdy nepadli. [...] To je zárukou, že B�h své slovo splní. ‚Nám se narodí dít�, bude 
nám dán syn, na jehož rameni spo�ine vláda‘ (Iz 9,5). B�h v osob� svého Syna p�ijal lidskou podstatu a 
p�enesl ji do nebe. ‚Syn �lov�ka‘ sedí na tr�nu vesmíru. Jemu ‚bude dáno jméno: Divuplný rádce, Božský 
bohatýr, Otec v��nosti, Vládce pokoje‘ (Iz 9,6). JSEM je prost�edníkem a spojením mezi Bohem a �lov�-
kem. Je ‚svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od h�íšník�‘, a p�itom ‚se nestydí nazývat je svými bratry‘ 
(Žd 7,26; Žd 2,11). V Kristu se spojuje zem� s nebem. Oslavený Kristus je naším bratrem. Nebe je v lidstvu 
a lidstvo je v objetí Nekone�né lásky.“ (DA 25.26; TV 13) 
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