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ABRAHAMŮV KNĚZ (GN 14,17–24) 

Melchisedech 
 

Dneska se zaměříme na postavu Melchisedecha, který se v našem příběhu 

objevuje zdánlivě znenadání a překvapuje nás především tím, že je 

knězem nejvyššího Boha. Žehná Abrahamovi a má s ním společenství. 

V Novém zákoně je na této jediné a velmi okrajové postavě postaveno 

zásadní učení o kněžství Pána Ježíše Krista. 
 

Text Písma – Genesis 14,17–24, ČEP: 
17Když se vracel po vítězství nad Kedorlaómerem a nad králi, kteří stáli na jeho 

straně, vyšel mu vstříc král sodomský k dolině Šáve, což je Dolina královská. 18A 

šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. 
19Požehnal mu: „Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i 

země. 20Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“ 

Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. 21Pak řekl Abramovi král Sodomy: „Dej mi 

lidi, a jmění si nech.“ 22Abram však sodomskému králi odvětil: „Pozdvihl jsem ruku 
k přísaze Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, 23že z ničeho, 

co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl: ‚Já jsem učinil 

Abrama bohatým.‘ 24Sám nechci nic, jen to, co snědla družina, a podíl pro muže, 

kteří šli se mnou; Anér, Eškól a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl.“ 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je postava Melchisedecha tak důležitá? 

2. Jak Melchisedech ukazuje na Pána Ježíše ve spravedlnosti a pokoji? 

3. Na co ukazuje Melchisedechovo kněžství? 
 

UCTÍVÁNÍ BOHA 

 Co všechno v životě křesťana je uctíváním Boha? 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Sk 2,42; Ř 12,1–2;  



 

 

 

I. MELCHISEDECH, JEHO PŮVOD A POVOLÁNÍ 

 Kdo byl tento Melchisedech, který se setkal s Abrahamem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

    Žd 7,3; J 1,1;  
 

II. MELCHISEDECH, KRÁL SPRAVEDLNOSTI A POKOJE 

 Jak může světská vláda vládnout spravedlivě a pokojně? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Žd 7,2; 1Te 1,10; Iz 42,2–8;  



 

 

 

III. MELCHISEDECH, KNĚZ NEJVYŠŠÍHO BOHA 

 Jak se mohl Melchisedech stát knězem nejvyššího Boha?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 2Pa 3,1; Ž 110; Za 6,13; Žd 5,8–10; Zj 1,5–6; Žd 13,15–16; 
 

  

 

 
   ADAT, AKÁTY, AUTOSTOP, BLUES, 

BOLTCE, COUL, CTNOST, DĚVY, 

DÍRY, DROZD, DUSNO, ESTROGENY, 

EURO, GRIZZLY, GYPS, CHLADIČ, 

KIRA, KRYPTOGRAFIE, LOTR, LUKY, 

LUŠTITI, MÁTA, NIZOZEMSKO, 

PAZDERNÍK, PAZOURKY, PLUIE, 

PRÁM, PROREKTOR, SAZE, SEPTET, 

SIOUX, SOUTOKY, STON, STRŽ, 

SUPI, ŠMIRGL, ŠTÍTY, TEST, VZKAZ, 

WOOD, ZÁKUP 

Osmisměrka 

Tajenka 1Pt 2,9 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby  Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 

 

Kuba: Sbor zůstává věrný navzdory útlaku 

Pastor David Walter Fis vede baptistický sbor na Kubě, který je neustále 

obtěžován vládními úřady. Nejprve státní bezpečnostní složky zdemolovaly jejich 

sborovou budovu. Když se sbor nadále scházel, úředníci vydali na pastora Fise a 

sbor soudní příkaz k zadržení. Navzdory pokusům vlády umlčet jejich svědectví 

církev nadále roste, schází se v domech členů sboru nebo na polích a členové 

nedávno oslavili křest nových věřících. Chvála Bohu za odhodlání tohoto sboru 

následovat Krista uprostřed komunistického útlaku. Modlete se, aby jejich věrné 

svědectví i nadále vedlo ostatní k užšímu společenství s Kristem. 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň: Ježíši, můj Pane 

Ježíši, můj Pane, ty jsi králů Král, tys za mne život svůj dal.  

Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh náš a Pán. 

 
 

 

Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás 

královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. 

Amen. 

Zjevení 1,5–6    


