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Prvá skúška; úvod do obetovania – poslušnosť v dôverovaní v Božie zaopatrenie. Manna z neba – 

zbierať len toľko, koľko zjedia za deň. Nezbierať viac; na sobotu nazbierať dvakrát toľko a odpočívať.  

Základ požiadavky dôverovať Bohu je nadprirodzené, zjavné a prehojné požehnanie. Boh od nás 

nežiada neopodstatnenú dôveru. Základom pre NZ je Kríž Pána Ježiša. Od neho sa odvíja celé dielo 

spásy o vykúpenia. 

 

Základy obetovania z Levitiku:  

Obetný dar:  

Zápalná obeť – z rožného statku, z drobného dobytka, z vtákov, obilná obeť 

Pokojná obeť bitná – z hoviad, z drobného dobytka 

Obeť za hriech – pomazaného kňaza, celej obce Izraelovej – junec; kniežaťa – kozla z kôz , človeka 

z ľudu – koza z kôz 

Obeť za vinu, nečistotu, zakliatie, nezmyselnú prísahu,  - samica drobného dobytka, 2 hrdličky, 

alebo holúbätá, desatina efy bielej múky jemnej 

Obeť za vinu, hriech – nevernosť pri posvätných veciach, vykonanie zákazu Hospodinovho – baran 

Zápalná obeť 

Obeť chvály (vďakyvzdania) 

Liata obeť  - Obilná obeť - Dobrovoľná obeť 

Povolanie kňazov 

2 Kronická 31:2 A teda Ezechiáš zase postavil oddelenia kňazov a Levitov po ich oddeleniach, každého 

podľa jeho služby, z kňazov a Levitov k zápalným a pokojným obetiam, aby svätoslúžili, oslavovali a 

chválili v bránach vojsk Hospodinových. 

 

Zasľúbenie ustavičnej obetnej služby 

Jeremiáš 17:26  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. 

 

Obeť chvály 

Žalmy 50:7  Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Izraelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, 

tvojím Bohom som ja! 8  Neviním ťa pre tvoje bitné obeti ani pre tvoje zápaly, ktoré sú stále predo 

mnou. 9  Nevezmem z tvojho domu junca a z tvojich chlievov kozlov. 10  Lebo veď moja je všetka 

lesná zver i hovädá na tisícich vrchoch. 11  Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov, a poľné zvieratá sú 

vo vedomí u mňa. 12  Ak zlačniem, nepoviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náplň. 13  A 

potom či azda jedávam mäso volov a pijem krv kozlov?  

14  Obetuj Bohu chválu a splň Najvyššiemu svoje sľuby. 15  A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a 

budeš ma oslavovať. 

Židom 13:10  Máme oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svätoslúžia stánu. 11  Lebo ktorých 

zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom. 

12  Preto i Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvätil ľud, trpel vonku za bránou. 13  Vyjdime teda za 

ním von za tábor nesúc jeho pohanenie. 14  Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce 

hľadáme. 15  Teda skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, 

vyznávajúcich jeho meno. 

 

Jediná, dostatočná obeť 

Židom 7:26-27  Lebo nám i svedčalo mať takého veľkňaza, svätého, prostého zla, nepoškvrneného, 

oddeleného od hriešnikov a ktorý sa stal vyšším nad nebesia, 27  ktorý nepotrebuje každého dňa ako 

najvyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil 

raz navždy tak, že obetoval sám seba. 
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Židom 9:11-14, 28  Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánom, 

nie učineným rukou, to jest nie stánom tohoto stvorenia, 12  ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou 

vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne vynajdúc večné vykúpenie. 13  Lebo ak krv kozlov a 

býkov a popol jalovice, kropiaci zobecnených, poškvrnených, posväcuje na čistotu tela, 14  o koľko 

viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše 

svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu. ... 28 tak i Kristus, raz obetovaný tým 

cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, 

na spasenie. 

Židom 10:9,10  potom riekol: Hľa, idem činiť, ó, Bože, tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé; 10  v 

ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy. 

 

Kde je dnes chrám, oltár, Sväté mesto?  

Kde bol Pán Ježiš ukrižovaný? Čo je to kríž? Kde je dnes? 

Židom 13:10  Máme oltár... 

Zjavenie 11:19  A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho zmluvy v jeho 

chráme, a povstalo blýskanie, a zazneli hlasy, a zaburácali hromy, a bolo zemetrasenie a veľké 

krupobitie. 

Zjavenie 11:8  A ich mŕtve telá budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá 

Sodoma a Egypt, kde bol i náš Pán ukrižovaný. 

 

Duchovná obeť 

1 Peter 2:5-9  i sami sa ako živé kamene buduj(e)te, duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať 

duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 6  Preto je aj napísané v Písme: Hľa, kladiem na 

Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený. 7  Teda vám 

veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a 

kameňom úrazu a skalou pohoršenia, 8  im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj 

určení. 9  Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím 

vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla 

 

Ako obeť dávame svoje telá/životy 

Rímskym 12:1  Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v 

živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu. 

Filipským 2:17  Ale ak aj budem vyliaty sťa liata obeť pri bitnej obeti a svätoslužbe vašej viery, 

radujem sa a spolu sa radujem so všetkými vami, 

2 Timoteovi 4:6  Lebo ja som už po kuse obetovaný liatou obeťou a čas môjho odchodu sa už 

dostanovil. 

 

Židom 13:16  A na dobročinnosť a na zdielnosť nezabúdajte, lebo v takých obetiach má Boh záľubu. 

Zákon siatia a žatia 

Marek 4:26-29  A vravel: S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semä na zem 27  a 

spával by a vstával vodne i vnoci, a semä by vzchádzalo a rástlo, že sám nevie ako; 28  lebo zem 

donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase. 29  A keď dozreje 

plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva. 

 

Zákon dávania a brania 

Lukáš 6:38  Dávajte, a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do 

vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. 


