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Bible nám ?íká, že když Kristus vystoupil do nebe, vzal na sebe službu velekn?ze za všechny, kte?í k n?mu s vírou
p?icházejí. „Ježíšovo kn?žství však nep?echází na jiného, protože žije nav?ky.“ (Žid?m 7,24). Ježíš je nem?nný –
stejný v?era, dnes i navždy! Dokud budete žít, bude vaším velekn?zem v nebi a bude se za vás p?imlouvat.
Ježíš sedí po pravici Otce, v sídle autority: „Máme velekn?ze, který usedl po pravici Božího tr?nu v nebesích“
(Žid?m 8,1). Veškerou moc a autoritu má na Boží p?íkaz.
Ježíš je práv? te? p?ed Otcem a konfrontuje našeho žalobce, ?ábla: „Kárám t?, satane! Tento ?lov?k je m?j,
protože je obmytý mou krví. Je pod mou ochranou, jeho dluh je pln? splacen, je volný!“
Ve Starém zákon? bylo povinností a výsadou velekn?ze, aby, když vyjde z nejsv?t?jší svatyn?, požehnal lidu. Pán
p?ikázal Mojžíšovi, aby ?ekl Áronovi a jeho syn?m: „Budete žehnat syn?m Izraele t?mito slovy: ‚Hospodin t?
požehná a ochrání t?, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvá? a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tob? svou tvá? a
zahrne t? pokojem.‘“(Numeri 6,23-26)
Záv?re?ným aktem služby nejvyššího kn?ze, když vyšel z nejsv?t?jší svatyn?, bylo, aby pozvedl ruce a požehnal
lidem. A toto je nem?nná služba našeho velekn?ze podle Božího na?ízení. Ježíš ?íká: „Zakryju t? svou krví. Budu
se za tebe p?imlouvat, vyjdu a požehnám ti.“
Požehnání velekn?ze Starého zákona se týkala pozemských v?cí – B?h zaslíbil požehnat úrodu, hospodá?ská
zví?ata, m?sta a veškerou ?innost lidí. Ale požehnání, které nám dává Ježíš, jsou duchovní povahy: „Blahoslavený
B?h a otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním nebeských
dar?“ (Efezským 1,3).
Raduj se, drahý svatý! Pokud jsi slabý, zlomený, smutný nebo se rmoutíš nad svým h?íchem, m?žeš si být jist, že
tv?j velekn?z ti požehná vším duchovním požehnáním. P?ij? k n?mu ve ví?e. Je pro n?j radost žehnat t?!
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