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Ježišova obeť na kríži ako jediná dostatočná obeť 

Efezským 5:2  a choďte v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a 

obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. 

Židom 10:1,5-14  Lebo zákon majúc iba tôňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy 

obeťami, tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. 

5  Preto vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a posvätného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. 6  V 

zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. 7  Vtedy som povedal: Hľa, idem - v 

záhlaví knihy je napísané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu. 8  Keď tu vyššie hovorí: Obetí a 

posvätného daru a zápalných obetí ani obetí za hriech si nechcel ani si v nich nemal záľuby, v 

obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona, 9  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. 11  A každý kňaz stojí svätoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu 

nikdy sňať hriechy. 12  Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej. 

13  A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh. 14  Lebo jednou 

obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú. 

Poslušnosť, nie (iba) obeť – počúvať, poslúchať 

Žalmy 40:7  Bitnej obeti a posvätného daru oltárneho si nechcel; uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a 

obeti za hriech si nežiadal. 8  Vtedy som povedal: Hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. 9  Činiť 

tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. 

Heb.: „Prepichol si moje uši“, t.j. urobil si ma poslušným a ochotným počúvať (angl. "You have 

pierced my ears through" that is, "you have made me obedient and willing to hear") 

Alt. Heb: Prihotovil si ma, uspôsobil, pripravil (angl. You have fitted me) 

Obeť poslušnosti je vždy spojená s chválou 

Žalmy 50:8, 14-15  Neviním ťa pre tvoje bitné obeti ani pre tvoje zápaly, ktoré sú stále predo mnou.  

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

budeš ma oslavovať. 

Žalmy 51:17-18  Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu! 18  Pretože si 

nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej obeti nemáš záľuby. 19  Obeti Božie sú skrúšený 

duch. Skrúšeným srdcom a zdrveným, ó, Bože, neopovrhuješ. 

Obeť poslušnosti je obeťou z vnútra, zo srdca 

Ján 4:34  Ale Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a 

dokonal jeho dielo. 

Každá novozmluvná obeť musí byť obeťou poslušnosti a musí prejsť cez Kríž 

1 Korintským 1:17  Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, 

aby nebol vyprázdnený kríž Kristov.  

Kolosenským 1:20  a aby skrze neho zmieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, 

skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, 


