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29 A toto bude pro vás věčné ustanovení: sedmého měsíce, desátého dne 
toho měsíce budete pokořovat své duše a nebudete konat žádnou práci --

ani domorodec ani příchozí, který pobývá uprostřed vás. 30 Protože tohoto 
dne za vás vykoná obřad smíření, aby vás očistil od všech vašich hříchů. 

Budete před Hospodinem čistí. 31 Je to pro vás nejsvětější sobota a budete 
pokořovat své duše; to je věčné ustanovení. 32 Obřad smíření vykoná kněz, 
který je pomazán a zasvěcen, aby sloužil jako kněz namísto svého otce, a 
oblékl lněné roucho, svaté roucho. 33 Vykoná obřad smíření za nejsvětější 

místo i za stan setkávání a za oltář vykoná obřad smíření a za kněze a 
všechen lid shromáždění vykoná obřad smíření. 34 Toto bude pro vás věčné
ustanovení: vykonat obřad smíření za syny Izraele, za všechny jejich hříchy 

jednou za rok. A on učinil tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Leviticus 16,29–34



Den smíření (jóm kippur)
Leviticus 16

• Velekněz: Potřeba prostředníka

• Lněný šat: Jak přistoupit

• Smíření – otevřít cestu k Bohu



19 Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do 
svatyně Ježíšovou krví 20 cestou novou a živou, kterou nám otevřel 

skrze oponu, to jest skrze své tělo, 21 a když máme velikého kněze nad 

domem Božím, 22 přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se 

srdcem očištěným10 od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou 

vodou. 23 Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal 

slib, je věrný; 24 a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se 

rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. 25 Nezanedbávejme své 

společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme 

se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.

Židům 10,19–25
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