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Žd 10,19 Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít 
do svatyně 
20 cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest 
obětováním svého těla. 
21 Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, 
22 přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se 
srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. 
23 Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo 
nám dal zaslíbení, je věrný. 
 
Žd 4,14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží 
tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. 
15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi 
slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil 
se hříchu. 
16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a 
nalezli milost a pomoc v pravý čas. 
 
Žd 5,1 Každý velekněz, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce lidí 
před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. 
2 Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá 
slabosti. 
3 A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za 
sebe. 
4 Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho 
Bůh jako kdysi Árona. 
5 Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který 
řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.' 
6 A na jiném místě říká: 'Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.' 
7 Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami 
oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před 
smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. 
8 Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 
9 tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem 
věčné spásy, 
10 když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. 
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Ježíš – náš velekněz 
pohled do Starého zákona 

 v ráji má člověk osobní vztah s Hospodinem, (hovoří spolu, prochází se po Edenu, Bůh 
naplňuje duchovní potřeby…) 

 Pád (hřích) tento vztah přerušil, vyhnán z ráje, ztratil vztah s Bohem, pohanství = hledání 
náhražky za vztah s Hospodinem 

 Hospodin si vybral Abrahama, a jeho potomky, aby se stal jejich Bohem a oni jeho lidem, 
chce obnovit zaniklý vztah. A dává zaslíbení, že pošle proroka (Mesiáše), který umožní 
obnovení vztahu každému člověku 

 Mojžíš a Izrael na Sinaji dostávají zákon. Je zde slib božího požehnání, ale i varování před 
neuposlechnutím. 

 Hospodin ví, že člověk je vystaven pokušení a hřeší, proto ustanovil kněze, který přináší oběti 
za hřích, a který je prostředníkem mezi člověkem a Bohem.  
 

 
 
Žd 5,1 Každý velekněz, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel 
dary i oběti za hříchy. 
2 Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. 
3 A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. 
4 Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona. 
5 Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem 
tě dnes zplodil.' 
6 A na jiném místě říká: 'Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.' 
7 Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých 
proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. 
8 Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 
9 tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, 
10 když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. 
 
Velekněz je člověk, který  

 je povolaný Bohem (nemůže se do této role jmenovat sám – Žid.5,4) 
 zastupuje lidi před Hospodinem (Žid.5,1), zástupně obětuje oběti za jejich hříchy (s tím, že 

nejprve musí obětovat za sebe, protože sám je také hříšník – Žid.5,3) 
Poznámka: když čteme o obětech za hříchy a Božím odpuštění, pak SZ (ale i Židům 10,26-27) 
myslí na nevědomé hříchy. Pokud někdo hřeší svévolně = vědomě, pak mu oběť nepomůže, 
od viny ho neočistí. (4. Mojž. 15,22-31, 5.M. 17,12) 
Rabíni vysvětlovali: je zde ještě hřích pod vlivem návalu emocí. Například hněv, touha po 
pomstě, silné pokušení, kterému člověk podlehl. Důležité bylo (a je), jestli takovýto člověk 
činil pokání. Pokud ano, pak i tento hřích byl skrze oběť očištěn. 
Hřích, pro který nebylo odpuštění, byl promyšlený skutek učiněný s chladnou hlavou, 
cílevědomě, přestože hříšník dobře věděl, že se tím vědomě staví proti Hospodinu.  
To je to, co má na mysli apoštol Pavel:   
Žd 10,26-27 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 ohně, který stráví Boží 
odpůrce'. 
 

 má s lidmi soucit, (Žid.5,2)protože i on sám chybuje a podléhá slabosti. 
Nejprve tedy velekněz obětoval za sebe, uvědomoval si svá selhání, své hříchy, a pak obětuje 
za lid. Ne sebevědomě, ale má hluboký soucit s těmi, které před Hospodinem zastupuje. 
Je zde použito řecké slovo metriopatein které je nesnadné přeložit.  
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Soucit, trpělivost, zármutek nad hříchem druhého, aniž bychom ho odsuzovali, vnitřní 
vyrovnanost (která se nenechá rozhodit hloupým člověkem, který stále nechápe a dělá stejný 
hřích), nekonečná trpělivost, která stále znovu směruje hříšníka na cestu k Bohu. 
Metriopatein se nehněvá, nepohoršuje nad neustálými chybami člověka, ale s hlubokou 
empatií ho celý den provází, aby mu pomohla dostat se blíž k Bohu. 

 
A toto vše vidíme u Pána Ježíše. 
Je povolán Bohem  
Žid 5,5-6 Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: 'Ty jsi můj Syn, 
já jsem tě dnes zplodil.' A na jiném místě říká: 'Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.' 
Zastupuje nás před Bohem, ne tím, že by za nás obětoval znovu a znovu oběti, ale sám sebe za nás 
vydal… Jednou provždy. Spravedlivý za nespravedlivé a tak na věky usmířil Boží hněv. 

1P 3,18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby 
nás přivedl k Bohu.  
Ef 5,1-2 Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a 
sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. 

Má s námi soucit – metriopatein – je s námi sjednocen. I když sám nikdy nezhřešil, ví o síle pokušení, 
o naší křehkosti, a přesto nás neodsoudí, ale přichází, aby nás vysvobodil z moci hříchu a dal nám sílu 
žít životem, který se líbí Bohu. 
 
Žid 5,7 Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a 
úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. 
8 Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 
9 tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, 
 
A toho všeho se Pán Ježíš naučil, říká Pavel 

 v modlitebním zápase v  Getsemane, kde s bolestným voláním, se slzami modliteb a 
úpěnlivých proseb volal k Otci 
volání „krauge“ je výkřik, který vychází z našeho nitra z nepředstavitelné bolesti a utrpení. 
tři druhy modlitby: modlitba – volání – slzy 
 modlitba je soustředění se v tichu, v bázni a pokoře před Bohem 
 volání, stále hlasitější volání k Bohu, výkřik duše, která neví jak dál, úpěnlivé prosby 

slzy, okamžiky, kdy nám schází slova, kdy nevíme jak dál, již Bohu nepředkládáme 
svoji vůli, ale vkládáme se do jeho rukou, kapitulace důvěry.  

 A tuto zkušenost Ježíš zná. Proto nám tak dokonale rozumí. 
 

 z utrpení, jímž prošel a v kterém se naučil poslušnosti.  
Utrpení vede buď ke vzdoru, nebo k poddání se Bohu. Ježíš šel tou druhou cestou. Poddal se 
Bohu. V utrpení se naučil poslušnosti. 
Na rozdíl od nás. My se často v utrpení bouříme, vzpíráme, voláme proč?! Mne, Bože, 
vynechej!  Pán Ježíš utrpením prošel vítězně. Tak dosáhl dokonalosti a stal se původcem 
věčné spásy. 

 
Pán Ježíš je velekněz, který jednou provždy zaplatil cenu. Za mne, za Tebe, za celé lidstvo. Pro jeho 
oběť smíme přistupovat k Bohu jako k Otci.  
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Žd 4,14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, 
držme se toho, co vyznáváme. 
15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil 
všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 
16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý 
čas. 
 

Ježíš – pravý Bůh 
Ježíš – pravý člověk 
Ježíš – který říká: přijď! 
 
 
Ježíš – pravý Bůh 
Pavel nám ukazuje na velikost a božství Pána Ježíše.  Syn Boží, velekněz, který vstoupil až před Boží 
tvář. (kral: pronikl nebesa; NS+Stud: prošel nebesy; Petrů: prošel až do nejvyššího nebe) 
 

Nebe – místo, kde sídlí Hospodin. Kde je Boží přítomnost, která vše naplňuje. Na tomto místě je náš 
Velekněz Ježíš. Nebe ho nemůže obsáhnout. 

F 2,9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - 
11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

Prošel, pronikl… nerozumíme tomu plně, ale vnímáme, že zde Bible zmiňuje jeho zápas. Jeho 
vítězství nad satanem, hříchem, smrtí. Byl to ďábel, který se ho snažil zdržet. Který mu bránil 
proniknout nebesy, dostat se před Boží trůn. 

 pokušení na poušti (chléb, sláva, zázraky) 
 provolání králem 
 snaha Ježíše zabít (shodit ze skály atd, ale dokud se nenaplnil čas, nestalo se to) 
 zrada Jidáše, jednoho z nejbližších, zapření Petra, učedníci se rozutekli, učedníci s ním v jeho 

zápase ani hodinu nebděli 
 Herodes – čekal na zázrak, a asi by ho osvobodil, Pilát – nenašel na něm vinu, a stačilo pár 

vět, propustil by ho 
 Sestup z kříže… 

To vše jsou jen fragmenty z Ježíšova zápasu. Každé vítězství jakoby ho posouvalo váš a výš, až pronikl 
nebesa a vstoupil před Boží trůn. Přimlouvá se za nás. Připravuje nám zde místo. 
 

Ř 8,34 Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 
 

Žd 7,24-27 Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky. Proto přináší 
dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. 
To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a 
vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní 
hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. 

 
 
Ježíš – pravý člověk 
Není nám vzdálený, ale blízký. Je jedním z nás. Je nejen pravý Bůh, ale i pravý člověk. Rozumí nám.  

Žid 4,15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na 
sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 

 
Soucit s našimi slabostmi… 
Řečtí stoici – bůh je apatický, nerozumí citům člověka. Pokud by se vcítil do někoho, pak tento někdo 
by ho ovlivnil. A tím by byl větší než on. Nikdo nemůže mít vliv na boha, a proto musí být bůh prostý 
jakéhokoliv soucitu. 
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Řečtí epikurejci – vnímali bohy jako ty, kteří žijí mimo realitu země. Mají svůj dokonalý božský svět, a 
problémy lidstva k nim nedosáhnou. Neslyší jejich volání, nevnímají jejich potřeby, nezajímají je. 
Židé – Hospodin je svatý, oddělený od hříchu. A proto nemůže rozumět člověku. Je nad ním jako Pán, 
a pokud se k němu člověk chce přiblížit, tak prostřednictvím úkonů, které on určil, Proto všechny ty 
oběti, proto velekněz, proto dodržování zákona. Člověk se musí snažit, přiblížit k Bohu, ale Bůh je 
svatý, jiný, a nemůže se proto vcítit do našich zápasů. 
 
Jak jiný je Ježíš! Má soucit s našimi slabostmi. Není velekněz, kterému by byl soucit cizí. 
Je milosrdný. Všechno ví, ale přesto nás neodsuzuje, ale přichází, aby nás vysvobodil, aby nám 
pomohl, aby nás vrátil k Bohu. 
 
Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení. 
John Foster v jedné ze svých knih popisuje tuto situaci: 
uviděl svou dceru, jak stojí před rádiem a pláče. Chtěl se zeptat co se děje, proč pláče, když najednou 
z rádia uslyšel tuto zpráva: „dnes vtrhly do čínského Kantonu japonské tanky“. 
Tuto zprávu slyšelo mnoho lidí, ale proč by někdo z nich měl kvůli tomu plakat? Většina lidí tuto 
zprávu přijímá jen jako informaci toho, co se děje ve světě. 
Proč to jeho dceru dojalo k pláči? 
Protože se v tomto městě narodila a žila zde. Kanton pro ni znamenal její dětství. Vybavovala si dům, 
kde bydlela, školku, školu, kam chodila, kamarády, přátele… 
Rozdíl mezi ní a ostatními byl v tom, že ONA TAM BYLA. A pokud bys tam byl, nebylo by ti lhostejné, 
co se děje. 
 
Zakusil na sobě všechna pokušení… 
Není žádné situaci v našem životě, o které by Ježíš nemohl prohlásit: TAM JSEM BYL. 
Když prožíváme hluboký zármutek, když jsou naše oči plné slz, když prožíváme strach, obavy, 
frustraci, když jsme se vzdálili Bohu – v každé této situaci nám Ježíš říká: TAM JSEM BYL. 
 
A právě proto nám může pomáhat. Zná naše zápasy, problémy, úzkosti. Je nejlepším průvodcem 
cesty našeho života, protože TAM BYL. 
Cítí s námi, protože prošel stejnými zápasy.  
Prošel i pokušením. Proto nám rozumí, když i my prožíváme pokušení. 
Rozdíl je v tom, že on jim nepodlehl, zatím co my často ano. 
Myslel jsem si, ano, Ježíš zakusil pokušení, ale nepodlehl jim, jak tedy může rozumět tomu, když jsem 
podlehl já?  
 
Ale tento oddíl mne naučil vidět věc úplně jinak. 
Procházíme pokušením. Satan se snaží, aby nás dostal, Ustojím pokušení, jednou, přijde silnější, 
záludnější, intenzivnější. Satan stupňuje útoky, a pak nastane okamžik, kdy podlehnu. 
Stejně to prožíval i Pán Ježíš. Satan stupňoval útoky, ale Ježíš znovu a znovu obstál. A tak satan bere 
větší a větší kalibr. Vše, co má v zásobě, vše na co si vzpomene, vše co za ta tisíciletí zkoušel na lidi a 
co účinkovalo. Ale Ježíš stále vítězí. Jak se asi cítil satan frustrovaný, že se mu nepodařilo Ježíše svést 
k hříchu. 
Myslím, že to polední pokušení pro Ježíše bylo, když slyší na kříži: sestup z kříže, pomoz sobě i nám! 
Ale on to neudělal. 
 
Není pokušené, kterým by Ježíš neprošel. Ať přijde cokoliv, Ježíš to prožil. 
Někdy se srovnáváme s lidmi. ano to můžeme. A buď obstojíme víc, nebo méně. 
Ale ve srovnání s Ježíšem, není nic, čím by on neprošel. A neprohrál. 
 
Nejsou mu cizí pokušení, kterými procházíme. Rozumí, proč jsme podlehli. Neodsuzuje, ale nabízí 
svou pomoc! Proč ji nepřijmout? 
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Žd 10,22 přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od 
zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. 
23 Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. 
 
Žd 4,16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v 
pravý čas. 
 
 
Přistupme! 
Proč o tom všem Pavel hovoří? Aby nám dal odvahu přijít k Ježíši! 
V modlitbě, v tichu, v křiku, v slzách… 
 
A jestliže přijdeme k Ježíši, pak nás On zahrne svým milosrdenstvím a najdeme u něj v pravý čas 
pomoc! 
Protože ten, který nám to slibuje, je věrný. 
 
A jsme u modlitby! 
Jak přistupovat? (Židům 10,22-23) 
 

 opravdové srdce 
 plná jistota víry 
 s nadějí, že ten kdo nám dal zaslíbení je věrný 

 
 


