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Anotace
Ježíš Kristus v předvečer smrti kříže smluvně zajistil s Církví skrze apoštoly
aktualizaci své osobní oběti Kříže v Eucharistii, která zjednává věčný život všem přijímajícím.
Kristus Ježíš osobně prošel utrpením a smrtí kříže a zmrtvýchvstáním svou oběť zajistil.
Nabídl tak věřícím možnost odpuštění hříchů a osobního zdokonalení každého věřícího skrze
pokračování obětní činnosti kněží až do svého druhého příchodu určeného pro spásu všech
věřících.

Abstrakt
V této práci je probrána osobní Kristova oběť života utrpení a smrti z několika
základních hledisek. Kristus se stal a zůstává veleknězem navěky. Svou smlouvou uzavřenou
s lidmi zajistil spásu člověka a smlouvu potvrdil svou smrtí kříže. Svou oběť kříže přinesl za
hříchy lidstva a ke zdokonalení každého věřícího. V Eucharistii zpřítomňuje Kristus skrze
kněze svou oběť kříže. Kněžská služba každého kněze se děje v osobě Krista Kněze. Kněz
takto zpřítomňuje uzavřenou smlouvu pro věřící. Oběť pak kněz přináší za hříchy svěřených
duší a ke zdokonalení věřících. Obojí vede věřící ke zdokonalení na tomto světě, získání
pokoje srdce a života věčného.
Jako prvý připravil obětní hostinu Kristus, přinesl svou osobní oběť kříže, vyučil
a poslal apoštoly a další generace kněží a služebníků. Oběť Eucharistie v sobě integruje
všechny probrané aspekty Kristovy oběti i každého věřícího a koná se od Kristovy smrti na
každém místě světa a v každém čase až do konce světa. Kristus zve na Eucharistickou hostinu
k účasti každého člověka a každý tak může přinést svou oběť života Kristu a zdokonalovat se
v ní.
Kompletní učení o obětním charakteru kněžské služby na Kristově příkladu podal list
Židům. Struktura tohoto učení je analyzována podle výše uvedených hledisek. V této práci pak
jde o teologicko exegetickou analýzu obsahu obětního charakteru obsaženou v listu Židům se
zaměřením na obětní funkci kněze z výše uvedených hledisek. Jsou vybrány citace z listu
Židům a jiných míst Písma. Výklad míst listu Židům je proveden podle dvou spisů
patristických otců Homilie k listu Židům od sv. Jana Zlatoústého a De civitate Dei od sv.
Augustina.

