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Obetovanie 1 – Úvod do Božieho zákona, základy obetovania - Šabat 

 

História prvých dní po prechode cez Červené more 

3 dni po prechode púšť, voda v Máre horká – reptanie. 

Exodus 15:24-26  A ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: Čo budeme piť? 25  A Mojžiš kričal k Hospodinovi; a 

Hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu vydal ustanovenie a 

súd a tam ho skúsil. 26  A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť 

to, čo je spravodlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho 

ustanovenia, niktorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hospodin som 

len, ktorý ťa uzdravuje. 

Protozákon – Obriezka, Šema – Hospodin je jeden, Boh patriarchov (A, I,J) , až Mojžišovi sa zjavil ako Jahve 

– Som, ktorý som  

Úvod do Zákona – v. 26 – požehnanie Zákona, odpočinok v Élime 

Kap. 16: 1,5 mesiaca po vyjdení z Egypta, púšť Sín (medzi Élimom a Sinajom) – reptanie (Smäd a hlad) 

Dôvera v Božie zaopatrenie – základ služby Bohu. Poslušnosť (základ správneho obetovania).  Manna 

(nenazbierať do zásoby a nenechať cez noc). (Duch chudoby a duch sirotstva) 

Yahweh Nissi – Hosp. Prápor (po boji proti Amalechovi) – Palica (Jozue, Áron, húr) 

Zákon sobotného odpočinku 

Exodus 31:12-17  A ešte povedal Hospodin Mojžišovi a riekol: 13  A ty hovor synom Izraelovým a povedz: 

A však mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich 

pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posväcujem. 14  A budete ostríhať sobotu, 

lebo vám je svätá; kto by ju poškvrnil, istotne zomrie, lebo ktokoľvek by v nej robil nejakú prácu, tá duša 

bude vyťatá sprostred svojho ľudu. 15  Šesť dní sa bude robiť práca, a v siedmy deň je sobota odpočinutia, 

sväté Hospodinovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobotný deň, istotne zomrie. 16  Preto budú synovia 

Izraelovi ostríhať sobotu tak, aby svätili sobotu po svojich pokoleniach večnou zmluvou. 17  Je to 

znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky; lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem a 

siedmeho dňa prestal a oddýchol si. 

Podstata soboty – posvätenie od Hospodina (oddelenie od iných národov, pre Neho samého), sobota je 

svätá, je zakorenená v zmluve. Je viditeľným znamením medzi Bohom a Izraelom.   

Sobota zeme 

Leviticus 25:2-5  Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, svätiť 

bude zem sobotu Hospodinovi. 3  Šesť rokov budeš osievať svoje pole a šesť rokov budeš orezávať svoju 

vinicu a spratávať jej úrodu. 4  Ale siedmeho roku bude zemi sobota odpočinku, sobota Hospodinovi; 

nebudeš osievať svojho poľa ani nebudeš orezávať svojej vinice. 5  Toho, čo samo narastie tvojho žniva, 

nebudeš žať ani nebudeš oberať hrozna svojej neorezanej vinice. Rok odpočinku bude mať zem. 

Bezprecedentná výzva na dôveru 

Leviticus 25:19-21  A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtosti a budete v nej bývať bezpečne. 20  A 

keby ste povedali: A čože budeme jesť siedmeho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať 

svojej úrody? 21  Nuž rozkážem svojmu požehnaniu, aby prišlo hojne na vás šiesteho roku, a donesie vám 

úrodu na tri roku. 

Sobota zeme je podstatou pre schopnosť prepustiť dlžníkov a odpustiť dlhy (50. rok, jubilejný - Rok 

plesania)  
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Zasľúbenie požehnania pri dodržiavaní zákona soboty 

Leviticus 26:2-8  Moje soboty budete ostríhať a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin! 3  Ak 

budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť, 4  dám vám 

vaše dažde v ich čas, a zem vydá svoju úrodu, a poľný strom vydá svoje ovocie, 5  takže vám mlatba bude 

trvať do oberačky, a oberačka bude trvať do sejby, a najete sa svojho chleba do sýtosti a budete bývať 

bezpeční vo svojej zemi. 6  A dám pokoj v zemi, a budete ležať, a nebude toho, kto by prestrašil. A 

vyplienim zlú zver zo zeme, a meč neprejde vašou zemou. 7  A budete honiť svojich nepriateľov, a padnú 

pred vami pod meč. 8  Piati z vás budú honiť sto, a sto z vás bude honiť desať tisíc, a vaši nepriatelia padnú 

pred vami pod meč.  

Leviticus 26:11-13  A dám svoj príbytok do vášho stredu, a nebude si vás oškliviť moja duša. 12  A budem 

sa prechádzať medzi vami a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom. 13  Ja som Hospodin, váš Boh, 

ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme, aby ste im neboli sluhami, a polámal som ihlice vášho jarma a 

dal som vám, aby ste chodili priami. 

Varovanie pred hrôzami pre nedodržiavanie Zákona, náhradný Šabat zeme 

Leviticus 26:34-39  Vtedy sa bude zem tešiť svojim sobotám po všetky dni, v ktorých bude spustošená, a vy 

budete v zemi svojich nepriateľov. Vtedy si teda odpočinie zem a bude sa tešiť svojim sobotám. 35  Po 

všetky dni, v ktorých bude spustošená, bude odpočívať to, čo neodpočívala vo vašich sobotách, keď ste 

bývali na nej. 36  A tým, ktorí pozostanú z vás, dám chabosť do srdca v zemiach ich nepriateľov, takže ich 

bude honiť šust listu, hnaného vetrom, a budú utekať, ako utekajú pred mečom, a padnú, hoci nikto 

nebude honiť. ... 

Jeden z dôsledkov prekliatia zákona na ľude Božom je ustráchanosť, slabosť a úpadok.  

Dôvera v Boha vs. v človeka – nosenie bremien 

Jeremiáš 17:4-7  A tak vypadneš, a to pre svoju vlastnú vinu, zo svojho dedičstva, ktoré som ti bol dal, a 

spôsobím to, že budeš slúžiť svojim nepriateľom v zemi, ktorej neznáš, lebo ste zanietili oheň v mojom 

hneve, ktorý bude horieť až na veky. 5  Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka 

a kladie telo za svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina! 6  A bude ako vres na púšti a neuvidí, 

keď príde dobré, ale bude obývať vypálené miesta na púšti, slatinnú zem a takú, v ktorej sa nebýva. 

7  Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin! 8  A bude ako strom, 

zasadený nad vodami, a ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď príde horúčava, ale 

jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane rodiť ovocie.  

Jeremiáš 17:20-26  A povieš im: Počujte slovo Hospodinovo, kráľovia Júdovi i celý Júda i všetci obyvatelia 

Jeruzalema, ktorí vchádzate týmito bránami! 21  Takto hovorí Hospodin: Vystríhajte sa pre svoje duše a 

nenoste bremena v sobotný deň ani nevnášajte bránami Jeruzalema! 22  Ani nevynášajte bremena zo 

svojich domov v sobotný deň ani nekonajte nijakej práce, ale budete svätiť sobotný deň tak, ako som 

prikázal vašim otcom. 23  Avšak neposlúchli ani nenaklonili svojho ucha, ale zatvrdili svoju šiju, aby 

nepočuli a aby neprijali naučenia. 24  Ale stane sa, ak budete naozaj počúvať na mňa, hovorí Hospodin, 

aby ste nevnášali bremena bránami tohoto mesta v sobotný deň a aby ste svätili sobotný deň, tak aby ste 

nekonali v ňom nijakej práce, 25  že budú vchádzať bránami tohoto mesta kráľovia i kniežatá, ktorí budú 

sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a 

obyvatelia Jeruzalema, a toto mesto bude stáť na veky. 26  A budú prichádzať ľudia z miest Júdových a z 

okolia Jeruzalema i zo zeme Benjaminovej, z roviny a z pohoria i z juhu donášajúc zápalnú obeť a bitnú 

obeť, obilný dar a kadivo, ako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hospodinovho. 27  Ale ak 

nebudete počúvať na mňa, aby ste svätili sobotný deň a aby ste nenosili bremena a nevchádzali bránami 

Jeruzalema v sobotný deň, vtedy zanietim oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a 

nezhasne.  

2 Kronická 36:21  aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané skrze ústa Jeremiášove, dokiaľ sa 

nenakochala zem svojich sobôt; po všetky dni, ktoré ležala púšťou, odpočívala, aby sa vyplnilo 

sedemdesiat rokov.  (Jeremiáš 25:11) 


