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� Texty na tento týden - Žd 9:19–22; Ef 3:14–19; Žd 7:26–28; 10:9–12; 9:22–28; � 3:21–26 
 

� Základní verš 
„Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cuje.“ (Žd 10:14) 
 

   Myšlenka, že by �lov�k, který byl shledán vinným a byl popraven na k�íži, m�l být uctíván jako B�h, byla 
pro starov�ké uvažování urážející. Ojedin�lé zmínky o k�íži v �ímské literatu�e jsou sv�dectvím o odporu k 
této myšlence. Pro Židy to bylo stejné – ve Starém zákon� je psáno: „... ten, kdo byl pov�šen, je zlo�e�ený 
Bohem“ (Dt 21,23). 
   Mezi motivy k�es�anských kreseb v katakombách nacházíme páva (pravd�podobn� symbol nesmrtelnos-
ti), holubici, vít�znou palmovou ratolest a rybu. Pozd�ji se objevují další témata: Noemova archa, Abraham 
ob�tující berana namísto Izáka, Daniel v jám� se lvy, Jonáš v b�iše velryby, pastý� nesoucí jeh�átko nebo 
zobrazení zázrak� jako uzdravení ochrnutého �i vzk�íšení Lazara. To vše byly symboly záchrany, vít�zství  
a pé�e. K�íž však vyjad�oval porážku a hanbu. P�esto se však práv� k�íž stal znakem k�es�anství. Pavel 
dokonce ozna�il evangelium jako „slovo o k�íži“ (1K 1,18). 
   Tento týden se podíváme na symbol k�íže, jak o n�m hovo�í list Žid�m. 
 

� Osnova lekce: 
   Devátá lekce našeho uvažování nad listem Žid�m se zam��uje na význam Kristova k�íže ve sv�tle 
starozákonních rituálních ob�tí. Uvidíme v ní, jaký byl p�vodní smysl ob�tí, jak se tato myšlenka 
projevila v tom, co pro nás ud�lal Ježíš, a co z toho pro nás plyne. 
 

• Žd 9:19–22: Pro� je ob�� tak d�ležitá (ned�le) 
• Ef 3:14–19: Ob�ti jako prost�edek k pochopení Kristova poslání (pond�lí) 
• Žd 7:26–28; 10,9–12: Ježíšova dokonalá ob�� (úterý) 
• Žd 9:22–28: Kristova ob�� a o�išt�ní �lov�ka od h�íchu (st�eda) 
• � 3:21–26: Kristova ob�� a „o�išt�ní“ Božího jména (�tvrtek) 
 

NE 20. února – D�LEŽITOST OB�TÍ 
Žd 9:19-22  „19Když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka p�ikázání podle zákona, vzal krev telat a kozl�, 
vodu, �ervenou vlnu s yzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid. A �ekl jim: 20„Toto je krev smlouvy, 
kterou s vámi uzav�el B�h.“ 21Podobn� pokropil krví i stánek a všecko bohoslužebné ná�iní. 22Podle 
zákona se skoro vše o�iš�uje krví, a bez vylití krve není odpušt�ní.“ 
Žd 9:15  „Proto je Kristus prost�edníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, p�ijali v��né d�dictví, které 
jim bylo zaslíbeno – nebo� jeho smrt p�inesla vykoupení z h�ích�, spáchaných za první smlouvy.“ 
Gn 15:6-21  „6Abram Hospodinovi uv��il a on mu to p�ipo�etl jako spravedlnost. 7A �ekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem 
t� vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ 8Abram odv�til: „Panovníku Hospodine, podle �eho 
poznám, že ji obdržím?“ 9I �ekl mu: „Vezmi pro mne t�íletou krávu a t�íletou kozu a t�íletého berana, hrdli�ku a holou-
b�.“ 10Vzal tedy pro n�ho to všechno, rozp�lil a dal vždy jednu p�lku proti druhé; ptáky však nep�lil. 11Tu se na ta mrtvá 
t�la slétli dravci a Abram je odhán�l. 12Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na n�ho 
p�ístrach a veliká temnota. 13Tu Hospodin Abramovi �ekl: „V�z naprosto jist�, že tvoji potomci budou žít jako hosté         
v zemi, která nebude jejich; budou tam otro�it a budou tam poko�ováni po �ty�i sta let. 14Avšak proti pronárodu, jemuž 
budou otro�it, povedu p�i. Potom odejdou s velkým jm�ním. 15Ty vejdeš ke svým otc�m v pokoji, budeš poh�ben v ut�še-
ném stá�í. 16Sem se vrátí teprve �tvrté pokolení, nebo� dosud není dovršena míra Emorejcovy nepravosti.“ 17Když pak 
slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi t�mi rozp�lenými kusy prošla ohnivá pochode�. 
18V ten den uzav�el Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od �eky Egyptské až k �ece veliké, 
�ece Eufratu, 19zemi Kénijc�, Kenazejc� a Kadmónc�, 20Chetejc�, Perizejc� a Refájc�, 21Emorejc�, Kenaanc�, Girgašejc� 
a Jebúsejc�.““ 
 
 

1 

 
 
 

 
                                    

�  0   9 

  JERRY  
 

Ježíš – dokonalá ob�� 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2022 - verše         

Ježíš – dokonalá ob�� Týden od 20.02. do 26.02. 

� 

0     9 

 

PÁ 25. února – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „P�e�ti 78. kapitolu „Uk�ižování“ (DA 741–757; TV 476–486) a 79. kapitolu „Význam Ježíšovy ob�ti“ 
(DA 758–764; TV 487–491) v knize Touha v�k�. 
   Profesor Ji�í Moskala vysv�tluje povahu p�edadventního soudu následovn�: B�h „není u soudu proto, aby 
vystavil všechny mé h�íchy jako ve výkladní sk�íni. Naopak, v první �ad� poukáže na svou úžasnou prom�-
�ující a mocnou milost. Potom p�ed celým vesmírem jako v�rný Sv�dek mého života vysv�tlí moje postoje 
v��i Bohu, moje vnit�ní pohnutky, moje uvažování, moje skutky, moje sklony a sm�rování mého života. To 
vše vyjeví. Ježíš dosv�d�í, že jsem ud�lal mnoho chyb a že jsem p�estoupil jeho svatý zákon. Zárove� však 
vydá sv�dectví o tom, že jsem �inil pokání, prosil jsem o odpušt�ní a že m� jeho milost zm�nila. Potom 
prohlásí: ‚Moje krev je dostate�ná pro h�íšníka Moskalu. Ve svém život� sm��oval ke mn�, je laskavý ke 
mn� i k lidem, koná nesobecky, dá se mu d�v��ovat, je mým dobrým a v�rným služebníkem.‘“ („Toward    
a Biblical Theology of God´s Judgment: A Celebration of the Cross in Seven Phases of Divine Universal 
Judgment“, Journal of the Adventist Theological Society 15, Spring 2004: s. 155) 
   „Pro vykoupené stejn� jako pro nepadlé bytosti bude Krist�v k�íž p�edm�tem hloubání i radosti. Ukáže se, 
že sláva, která vyza�uje z Ježíšovy tvá�e, je slávou ob�tavé lásky. Ve sv�tle Golgoty všichni pochopí, že 
zákon lásky, která zapírá sama sebe, je zákonem života na zemi i v nebi. Láska, která ‚nehledá sv�j pro-
sp�ch‘, pochází od Boha. V tichém a pokorném Kristu se zjevil B�h, jenž p�ebývá ve sv�tle, k n�muž se 
nikdo nem�že p�iblížit.“ (DA 19.20; TV 9) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Lidé m�li vždy sklony nabízet Bohu r�zné druhy ob�tí jako vým�nu za odpušt�ní nebo spasení. N�kte�í 
nabízejí Bohu skutky pokání (nap�íklad dlouhé pout�), jiní nabízejí život napln�ný službou nebo život          
v od�íkání. Jak bychom m�li takové jednání vnímat ve sv�tle Ježíšovy ob�ti a prohlášení Písma, že k�íž 
p�inesl konec všem ob�tem (Da 9,27; Žd 10,18)? 
 

2. Jaká je role sebeob�tování v život� v��ícího? Co m�l Ježíš na mysli, když �ekl, že máme vzít sv�j k�íž        
a následovat ho (Mt 16,24)? Jak chápat slova apoštola Pavla, když �ekl, že máme ob�tovat naše t�la „jako 
živou, svatou, Bohu milou ob��“ (	 12,1)? Jaký je vztah mezi výzvou Ježíše (Mt 16,24), Pavla (	 12,1)        
a textem Žd 13,15.16? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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Žd 6:1.2  „1Proto nez�stávejme již u po�áte�ního u�ení o Kristu, ale sm��ujme k dosp�losti. Nevracejme se k základním 
�lánk�m o pokání z mrtvých skutk�, o ví�e v Boha, 2k u�ení o k�tu a vzkládání rukou, o vzk�íšení z mrtvých a o posledním 
soudu.“ 
Žd 9:27.28  „27A jako každý �lov�k jen jednou umírá, a potom bude soud, 28tak i Kristus byl jen jednou ob�tován, aby na 
sebe vzal h�íchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kv�li h�íchu, ale ke spáse t�m, kdo ho o�ekávají.“ 
Žd 10:25-27  „25Nezanedbávejte spole�ná shromážd�ní, jak to n�kte�í mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, �ím 
více vidíte, že se blíží den Krist�v. 26Jestliže svévoln� h�ešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nem�žeme po�ítat            
s žádnou ob�tí za h�íchy, 27ale jen s hrozným soudem a ‚žárem ohn�, který stráví Boží odp�rce‘.“ 
Da 7:9-28  „9Vid�l jsem, že byly postaveny stolce a že usedl V�kovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako 
�istá vlna, jeho stolec – plameny ohn�, jeho kola – ho�ící ohe�. 10	eka ohnivá proudila a vycházela od n�ho, tisíce tisíc� 
sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc� stály p�ed ním. Zasedl soud a byly otev�eny knihy. 11Tu jsem vid�l, že pro ta trou-
falá slova, která roh mluvil, vid�l jsem, že to zví�e bylo zabito, jeho t�lo zni�eno a dáno k spálení ohn�m. 12Zbylým zví�a-
t�m od�ali jejich vlada�skou moc a byl jim ponechán život do ur�ité doby a �asu. 13Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle,          
s nebeskými oblaky p�icházel jakoby Syn �lov�ka; došel až k V�kovitému, p�ivedli ho k n�mu. 14A byla mu dána vlada�ská 
moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných národností a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která 
nepomine, a jeho království nebude zni�eno.“ 15M�j duch, m�j, Daniel�v, byl uvnit� své schránky zmatený a vid�ní, která 
mi prošla hlavou, m� naplnila hr�zou. 16P�istoupil jsem k jednomu z t�ch, kte�í tam stáli, a prosil jsem ho o hodnov�rný 
výklad toho všeho. 	ekl mi to a oznámil mi výklad té v�ci: 17„Ta �ty�i veliká zví�ata, to �ty�i králové povstanou v zemi. 
18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na v�ky, totiž až na v�ky v�k�.“ 19Cht�l jsem 
mít jistotu o tom �tvrtém zví�eti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimo�ádn� strašné: m�lo železné zuby, 
bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama, 20i o deseti rozích, které m�lo na hlav�, a o dalším, 
který vyrostl a p�ed nímž t�i spadly, totiž o tom rohu, který m�l o�i a ústa mluvící troufale a jevil se v�tší než ostatní. 
21Vid�l jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a p�emáhal je, 22až p�išel V�kovitý a soud byl p�edán svatým Nejvyššího; 
nadešla doba a království dostali do držení svatí. 23	ekl toto: „�tvrté zví�e – na zemi bude �tvrté království, to se bude 
ode všech království lišit; poz�e celou zemi, podupe ji a rozdrtí. 24A deset roh� – z toho království povstane deset král�. 
Po nich povstane jiný, ten se bude od p�edchozích lišit a sesadí t�i krále. 25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit 
svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny 
�asu, 26avšak zasedne soud a vlada�skou moc mu odejmou, a bude úpln� vyhlazen a zahuben. 27Království, vlada�ská moc 
a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království v��né   
a všechny vlada�ské moci ho budou uctívat a poslouchat.“ 28Zde kon�í to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil t�ch 
myšlenek, barva mé tvá�e se zm�nila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. 
Mt 22:1-14  „1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: 2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král 
vystrojil svatbu svému synu. 3Poslal služebníky, aby p�ivedli pozvané na svatbu, ale oni necht�li jít. 4Poslal znovu jiné 
služebníky se slovy: ‚	ekn�te pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, bý�ci a krmný dobytek je poražen, všechno je p�ipra-
veno; poj�te na svatbu!‘ 5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. 6Ostatní chytili jeho 
služebníky, potupn� je ztýrali a zabili je. 7Tu se král rozhn�val, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich m�sto vypálil. 
8Potom �ekl svým služebník�m: ‚Svatba je p�ipravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; 9jd�te tedy na rozcestí, a koho najdete, 
pozv�te na svatbu.‘ 10Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební sí� se naplnila 
stolovníky. 11Když král vstoupil mezi stolovníky, spat�il tam �lov�ka, který nebyl oble�en na svatbu. 12	ekl mu: ‚P�íteli, 
jak ses sem dostal, když nejsi oble�en na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. 13Tu �ekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce   
i nohy a uvrhn�te ho ven do temnot; tam bude plá� a sk�íp�ní zub�.‘ 14Nebo� mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude 
vybrán.““ 
Zj 14:7  „Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed 
tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.““ 
Iz 49:7  „Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, který je v opovržení, jehož má kdejaký pronárod         
v ohavnosti, služebníku vládc�: „Spat�í t� králové a povstanou, a velmožové se skloní, kv�li Hospodinu, který je v�rný, 
kv�li Svatému Izraele, který t� vyvolil.““ 
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Jr 34:8-22  „8Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi, když král Sidkijáš uzav�el s veškerým lidem v Jeruzalém� 
smlouvu o vyhlášení svobody: 9„Každý a� propustí svého hebrejského otroka a každý svou hebrejskou otrokyni na svobo-
du, aby nikdo z Judejc� neotro�il svému bratru.“ 10Všichni velmožové i všechen lid, kte�í p�istoupili k smlouv�, uposlechli 
a každý propustil svého otroka i svou otrokyni na svobodu, takže jim už nesloužili. Uposlechli a propustili je . 11Ale potom 
zas obrátili a donutili k návratu otroky a otrokyn�, které propustili na svobodu. Podmanili si je op�t za otroky a otrokyn�. 
12I stalo se od Hospodina k Jeremjášovi slovo Hospodinovo. 13„Toto praví Hospodin, B�h Izraele: Já jsem uzav�el smlou-
vu s vašimi otci v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské zem�, z domu otroctví: 14‚Koncem sedmého roku propustíte každý 
svého hebrejského bratra, který se ti prodal. Bude ti sloužit šest let a pak ho propustíš od sebe na svobodu.‘ Ale vaši 
otcové m� neposlechli a nenaklonili ucho. 15Vy jste dnes obrátili a u�inili jste, co je správné v mých o�ích, když jste každý 
vyhlásil svému bližnímu volnost. Smlouvu jste uzav�eli p�ede mnou v dom�, který se nazývá mým jménem. 16Ale pak jste 
op�t obrátili a mé jméno jste znesv�tili. Donutili jste k návratu každý svého otroka a otrokyni, které jste propustili na 
svobodu. Podmanili jste si je op�t , aby byli vašimi otroky a otrokyn�mi. 17Proto Hospodin praví toto: Protože jste m� 
neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám, je výrok Hospodin�v, volnost 
me�i, moru a hladu. U�iním vás obrazem hr�zy pro všechna království zem�. 18Vydám muže, kte�í p�estupují mou smlou-
vu, kte�í neplní slova smlouvy, kterou p�ede mnou uzav�eli. Roz�ali bý�ka na dv� poloviny a prošli mezi jeho díly. 
19Velmožové judští i velmožové jeruzalémští, dvo�ané i kn�ží a všechen lid zem� prošli mezi díly bý�ka. 20Vydám je do 
rukou jejich nep�átel, do rukou t�ch, kte�í jim ukládají o život. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu            
a zemskému zví�ectvu. 21I Sidkijáše, krále judského, a jeho velmože vydám do rukou jejich nep�átel, do rukou t�ch, kte�í 
jim ukládají o život, do rukou vojska babylónského krále, které od vás odtáhlo. 22Hle, dám p�íkaz, je výrok Hospodin�v,   
a p�ivedu je zp�t na toto m�sto. Budou proti n�mu bojovat, dobudou je a vypálí je. Z judských m�st u�iním zpustošený 
kraj, budou bez obyvatele.““ 
Žd 9:25.26  „25Není t�eba, aby sám sebe ob�toval vždy znovu, jako když velekn�z rok co rok s cizí krví vchází do svatyn�; 
26jinak by musel trp�t mnohokrát od založení sv�ta. On se však zjevil jen jednou na konci v�k�, aby svou ob�tí s�al 
h�ích.“ 
� 3:21-26  „21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosv�d�ovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedlnost 
skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou daleko od Boží slávy; 24jsou 
ospravedl�ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 25Jeho ustanovil B�h, aby svou vlastní smrtí se stal 
smírnou ob�tí pro ty, kdo v��í. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již d�íve trp�liv� promíjel h�íchy. 26Svou spravedl-
nost prokázal i v nyn�jším �ase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedl�uje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“ 
 

PO 21. února – R�ZNÉ DRUHY OB�TÍ 
Ef 3:14-19  „14Proto klekám na kolena p�ed Otcem, 15od n�hož pochází každý nebeský i pozemský rod,     
a prosím, 16aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil „vnit�ní �lov�k“ 17a aby 
Kristus skrze víru p�ebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zako�en�ni a zakotveni v lásce 18mohli spolu se 
všemi brat�ími pochopit, co je skute�ná ší�ka a délka, výška i hloubka: 19poznat Kristovu lásku, která 
p�esahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.“ 
Fp 2:5-8  „5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6Zp�sobem bytí byl roven Bohu, a p�ece na své 
rovnosti nelp�l, 7nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� �lov�ka 8se 
ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
J 6:35.48  „35Ježíš jim �ekl: „Já jsem chléb života; kdo p�ichází ke mn�, nikdy nebude hladov�t, a kdo v��í ve mne, nebu-
de nikdy žíznit. … 48Já jsem chléb života.“ 
Iz 53:5  „Jenže on byl proklán pro naši nev�rnost, zmu�en pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizva-
mi jsme uzdraveni.“ 
� 5:1  „Když jsme tedy ospravedln�ni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ 
Ef 2:14  „14V n�m je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbo�il ze�, která rozd�luje a p�sobí svár. Svou ob�tí odstranil 
15zákon ustanovení a p�edpis�, aby z t�ch dvou, z žida i pohana, stvo�il jednoho nového �lov�ka, a tak nastolil pokoj.“ 
J 6:51-56  „51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude nav�ky. A chléb, který já dám, 
je mé t�lo, dané za život sv�ta.“ 52Židé se mezi sebou p�eli: „Jak nám ten �lov�k m�že dát k jídlu své t�lo?“ 53Ježíš jim 
�ekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst t�lo Syna �lov�ka a pít jeho krev, nebudete mít v sob� život. 54Kdo jí mé 
t�lo a pije mou krev, má život v��ný a já ho vzk�ísím v poslední den. 55Nebo� mé t�lo je pravý pokrm a má krev pravý 
nápoj. 56Kdo jí mé t�lo a pije mou krev, z�stává ve mn� a já v n�m.“ 
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Lv 4:1-35  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Mluv k Izraelc�m: Když se n�kdo neúmysln� proh�eší proti kterémukoli 
p�íkazu Hospodinovu n��ím , co se d�lat nesmí, a dopustí se n��eho proti n�kterému z nich, pak platí : 3Jestliže se pro-
h�eší pomazaný kn�z a uvalí tím vinu na lid, a� p�ivede Hospodinu za sv�j h�ích, jehož se dopustil, mladého bý�ka bez 
vady k ob�ti za h�ích. 4Dovede bý�ka ke vchodu do stanu setkávání p�ed Hospodina, vloží ruku na hlavu bý�ka a porazí 
jej p�ed Hospodinem. 5Pak vezme pomazaný kn�z trochu krve z bý�ka a p�inese ji ke stanu setkávání. 6Kn�z namo�í prst   
v krvi a sedmkrát z ní st�íkne p�ed Hospodinem na oponu svatyn�. 7Trochou krve pot�e kn�z též rohy oltá�e pro pálení 
kadidla z vonných látek p�ed Hospodinem, oltá�e , který je ve stanu setkávání; všechnu ostatní krev toho bý�ka pak vyleje 
ke spodku oltá�e pro zápalné ob�ti, jenž je u vchodu do stanu setkávání. 8Všechen tuk z bý�ka ob�tovaného za h�ích         
z n�ho odstraní, tuk pokrývající vnit�nosti i všechen tuk, který je na vnit�nostech, 9dále ob� ledviny s tukem, který je na 
nich i na slabinách, a jaterní lalok; odejme jej nad ledvinami, 10jak to bývá odstra�ováno z býka pro hod ob�ti pokojné. 
Kn�z to na oltá�i pro zápalné ob�ti obrátí v ob�tní dým. 11K�ži z bý�ka a všechno maso z n�ho v�etn� hlavy a hnát�          
i vnit�nosti a vým�ty, 12celý zbytek bý�ka vynese ven za tábor na �isté místo, kam se sype popel z tuku, a na d�íví jej spálí 
ohn�m; kam se sype popel z tuku, tam bude spálen. 13Jestliže se celá izraelská pospolitost neúmysln� n��eho dopustí        
a z�stane shromážd�ní skryto, že se dopustili proti kterémukoli p�íkazu Hospodinovu n��eho, co se d�lat nesmí, p�ece se 
provinili. 14Když vyjde najevo h�ích, kterého se dopustili proti p�íkazu , p�ivede shromážd�ní mladého bý�ka k ob�ti za 
h�ích           a dovedou jej p�ed stan setkávání. 15Starší pospolitosti vloží p�ed Hospodinem ruce na hlavu bý�ka a porazí 
jej p�ed Hospodinem. 16Pak p�inese pomazaný kn�z trochu krve z bý�ka ke stanu setkávání. 17Kn�z namo�í v krvi prst       
a sedmkrát  z ní st�íkne p�ed Hospodinem na oponu. 18Trochou krve pot�e též rohy oltá�e, který je p�ed Hospodinem ve 
stanu setkávání; všechnu ostatní krev pak vyleje ke spodku oltá�e pro zápalné ob�ti, jenž je u vchodu do stanu setkávání. 
19Všechen tuk z n�ho odstraní a na oltá�i jej obrátí v ob�tní dým. 20Naloží s bý�kem jako s bý�kem ob�tovaným za h�ích, 
stejn� s ním naloží. Kn�z za n� vykoná smír�í ob�ady , a bude jim odpušt�no. 21Bý�ka vynese ven za tábor a spálí jej 
stejn�, jako spálil p�edešlého bý�ka. To bude ob�� za h�ích shromážd�ní. 22Proh�eší-li se p�edák a dopustí se neúmysln� 
proti kterémukoli p�íkazu Hospodina, svého Boha, n��eho, co se d�lat nesmí, provinil se. 23Je-li mu oznámeno, že se 
dopustil h�íchu, p�ivede jako dar kozla, samce bez vady. 24Vloží ruku na hlavu kozla a porazí ho na míst�, kde se poráží 
dobytek pro zápalnou ob�� p�ed Hospodinem. To bude ob�� za h�ích. 25Pak vezme kn�z trochu krve z ob�ti za h�ích na 
prst a pot�e rohy oltá�e pro zápalné ob�ti; ostatní krev vyleje ke spodku oltá�e pro zápalné ob�ti. 26Všechen tuk na oltá�i 
obrátí v ob�tní dým jako tuk z hodu ob�ti pokojné. Pro jeho h�ích vykoná za n�ho kn�z smír�í ob�ady , a bude mu odpuš-
t�no. 27Jestliže se neúmysln� proh�eší n�kdo z lidu zem� a dopustí se proti n�kterému p�íkazu Hospodinovu n��eho, co se 
d�lat nesmí, provinil se. 28Je-li mu oznámeno, že se dopustil h�íchu, p�ivede jako sv�j dar kozu, samici bez vady, za h�ích, 
kterého se dopustil. 29Vloží ruku na hlavu zví�ete ob�tovaného za h�ích a porazí ob�� za h�ích na míst� pro zápalné ob�ti. 
30Pak vezme kn�z trochu krve na prst a pot�e rohy oltá�e pro zápalné ob�ti; všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltá�e. 
31Všechen tuk odejme, jako bývá od�at tuk z hodu ob�ti pokojné, a kn�z jej na oltá�i obrátí v ob�tní dým, v libou v�ni pro 
Hospodina. Kn�z za n�ho vykoná smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no. 32Jestliže p�ivede jako dar k ob�ti za h�ích jehn�, 
p�ivede sami�ku bez vady. 33Vloží ruku na hlavu zví�ete ob�tovaného za h�ích a porazí je v ob�� za h�ích na míst�, kde se 
poráží dobytek pro zápalné ob�ti. 34Pak vezme kn�z trochu krve z ob�ti za h�ích na prst a pot�e rohy oltá�e pro zápalné 
ob�ti; všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltá�e. 35Všechen tuk odejme, jako bývá od�at tuk z beránka pro hod ob�ti 
pokojné, a kn�z jej na oltá�i obrátí v ob�tní dým jako ohnivou ob�� pro Hospodina. Pro h�ích, jehož se dopustil, vykoná 
za n�ho kn�z smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no.“ 
Lv 5:1-13  „1Proh�eší-li se n�kdo tím, že slyšel vyslovit kletbu a byl toho sv�dkem, a� už to vid�l nebo se o tom dozv�d�l, 
jestliže to neoznámí, ponese svou vinu. 2Anebo když se n�kdo dotkne �ehokoli ne�istého, bu� zdechliny ne�istého divoké-
ho zví�ete nebo zdechliny ne�istého domácího zví�ete nebo zdechliny ne�isté drobné hav�ti, i když mu to nebylo známo, je 
ne�istý a provinil se. 3Anebo když se n�kdo dotkne lidské ne�istoty, jakékoli ne�istoty, jíž se m�že zne�istit, i když mu to 
nebylo známo, ale potom se to dozví, provinil se. 4Anebo když n�kdo nerozvážn� pronese p�ísahu, že ud�lá n�co zlého 
nebo dobrého, vším, k �emu se �lov�k p�ísahou nerozvážn� zavázal, i když mu to nebylo známo, ale potom se to dozví, 
každou jednotlivostí se provinil. 5Když se tedy �ímkoli z toho provinil, a� vyzná, �ím se proh�ešil, 6a p�ivede Hospodinu 
jako pokutu za proh�ešek, jehož se dopustil, samici z bravu, ovci nebo kozu, v ob�� za h�ích. Pro jeho h�ích vykoná za 
n�ho kn�z smír�í ob�ady . 7Jestliže není v jeho možnostech ob�tovat beránka nebo k�zle, p�inese Hospodinu jako pokutu 
za sv�j proh�ešek dv� hrdli�ky nebo dv� holoubata, jedno k ob�ti za h�ích, druhé k ob�ti zápalné. 8Donese je kn�zi. Ten 
bude nejprve ob�tovat to, které je ur�eno k ob�ti za h�ích. Zespodu mu nehtem natrhne hlavu, ale neodtrhne ji. 9Trochu 
krve ob�ti za h�ích st�íkne na st�nu oltá�e a zbytek krve nechá vykapat ke spodku oltá�e. To bude ob�� za h�ích.  
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18Potom vyjde k oltá�i, který je p�ed Hospodinem, a vykoná smír�í ob�ady za n�j. Vezme trochu krve z bý�ka a krve         
z kozla a pot�e rohy oltá�e dokola. 19Sedmkrát na n�j st�íkne prstem trochu krve. Tak jej o�istí od ne�istot Izraelc�          
a posv�tí ho. 20Když dokon�í smír�í ob�ady za svatyni, za stan setkávání a za oltá�, p�ivede živého kozla. 21Áron vloží ob� 
ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelc� a všechna jejich p�estoupení se všemi jejich 
h�íchy a vloží je na hlavu kozla; pak ho dá p�ipraveným mužem vyhnat do poušt�. 22Kozel na sob� ponese všechny jejich 
nepravosti do odlehlé zem�. Toho kozla vyžene na pouš�.“ 
Ex 25:9  „Ud�láte všechno p�esn� podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého p�íbytku i vzor všech bohoslužebných 
p�edm�t�.“ 
Žd 8:5  „Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyn� nebeské. Vždy� B�h uložil Mojžíšovi, když m�l 
z�ídit stánek: ‚Hle�, a� ud�láš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na ho�e.‘“ 
Lv 16:29-31  „29To bude pro vás provždy platné na�ízení. Desátého dne sedmého m�síce se budete poko�ovat a nebudete 
vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi p�ebývá jako host. 30V tento den za vás vykoná smír�í 
ob�ady a o�istí vás ode všech vašich h�ích�. Budete p�ed Hospodinem �isti. 31Bude to pro vás den odpo�inku, slavnost 
odpo�inutí. Budete se poko�ovat. To je provždy platné na�ízení.“ 
Lv 23:27-32  „27Desátého dne téhož sedmého m�síce bude den smí�ení. Budete mít bohoslužebné shromážd�ní; budete se 
poko�ovat a p�inesete ohnivou ob�� Hospodinu. 28Toho dne nebudete konat žádnou práci. Je to den smí�ení, kdy se za vás 
budou konat smír�í ob�ady p�ed Hospodinem, vaším Bohem. 29Kdo se toho dne nebude poko�ovat, bude vyobcován ze 
svého lidu. 30Kdyby n�kdo konal toho dne n�jakou práci, vyhubím ho ze spole�enství jeho lidu. 31Nebudete vykonávat 
žádnou práci! To je provždy platné na�ízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. 32Bude to pro vás den 
odpo�inku, slavnost odpo�inutí; budete se poko�ovat od ve�era devátého dne toho m�síce, od jednoho ve�era do druhého 
budete zachovávat sv�j den odpo�inku.““ 
 


T 24. února – SOUD A BOŽÍ CHARAKTER 
� 3:21-26  „21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosv�d�ovaná zákonem i proroky, 
22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili     
a jsou daleko od Boží slávy; 24jsou ospravedl�ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 
25Jeho ustanovil B�h, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou ob�tí pro ty, kdo v��í. Tak prokázal, že byl 
spravedlivý, když již d�íve trp�liv� promíjel h�íchy. 26Svou spravedlnost prokázal i v nyn�jším �ase, aby 
bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedl�uje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“ 
� 1:16.17  „16Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo v��í, p�edn� pro 
Žida, ale také pro �eka. 17Vždy� se v n�m zjevuje Boží spravedlnost, která je p�ijímána vírou a vede         
k ví�e; stojí p�ece psáno: „Spravedlivý z víry bude živ.““  
� 5:8  „B�h však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zem�el, když jsme ješt� byli h�íšní.“ 
Sk 2:38  „Petr jim odpov�d�l: „Obra�te se a každý z vás a� p�ijme k�est ve jménu Ježíše Krista na odpušt�ní svých 
h�ích�, a dostanete dar Ducha svatého.““ 
Sk 5:31  „Ježíše, toho B�h vyvýšil jako v�dce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby p�inesl Izraeli pokání           
a odpušt�ní h�ích�.“ 
Žd 8:10-12  „10A toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony 
do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 11Pak už nebude u�it druh druha          
a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože m� budou znát všichni, od nejmenšího až po nejv�tšího. 12Slituji 
se nad jejich nepravostmi a na jejich h�íchy už nevzpomenu.‘“ 
Ez 36:25-27  „25Pokropím vás �istou vodou a budete o�išt�ni; o�istím vás ode všech vašich ne�istot a ode všech vašich 
hnusných model. 26A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho t�la srdce kamenné   
a dám vám srdce z masa. 27Vložím vám do nitra svého ducha; u�iním, že se budete �ídit mými na�ízeními, zachovávat 
moje �ády a jednat podle nich.“ 
Žd 2:1-4  „1Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. 2Jestliže už slovo 
zákona, které vyslovili and�lé, bylo pevné a každý p�estupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, 3jak bychom 
mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zv�stoval sám Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosv�d�ili toto 
spasení i nám; 4B�h potvrzoval jejich sv�dectví znameními, divy i rozli�nými projevy své moci a rozdílením Ducha svaté-
ho podle své v�le.“ 
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Žd 10:1-10  „1V zákon� je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skute�nost. Proto stále stejné ob�ti, p�inášené 
každoro�n� znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale o�istit ty, kdo s nimi p�icházejí. 2Kdyby ti, kdo je p�inášejí, nem�li už 
v�domí h�íchu, protože byli jednou provždy o�išt�ni, dávno by byly tyto ob�ti p�estaly. 3Ale t�mito ob��mi se h�íchy 
naopak každoro�n� p�ipomínají, 4nebo� krev býk� a kozl� není s to h�íchy odstranit. 5Proto Kristus �íká, když p�ichází na 
sv�t: ‚Ob�ti ani dary jsi necht�l, ale dal jsi mi t�lo. 6V zápalné ob�ti ani v ob�ti za h�ích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 7Proto 
jsem �ekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou v�li, jak je o mn� v tvé knize psáno.‘ 8P�edn� �íká: ‚Ob�ti ani dary, ob�ti 
zápalné ani ob�ti za h�ích jsi necht�l a nenašel jsi v nich zalíbení‘ – totiž v takových, jaké se ob�tují podle zákona. 9Potom 
však �ekne: ‚Zde jsem, abych konal tvou v�li.‘ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš 
Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo.“ 
Žd 10:11-14  „11Každý kn�z stojí a koná denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší tytéž ob�ti, ale ty nikdy nemohou 
navždy zahladit h�íchy. 12Kristus však p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží 13a hledí vst�íc tomu, 
‚až mu budou nep�átelé dáni za podnož jeho tr�nu‘. 14Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cuje.“ 
Žd 9:26  „Jinak by musel trp�t mnohokrát od založení sv�ta. On se však zjevil jen jednou na konci v�k�, aby svou ob�tí 
s�al h�ích.“ 
Žd 10:19-23  „19Protože Ježíš ob�toval svou krev, smíme se, brat�í, odvážit vejít do svatyn� 20cestou novou a živou, 
kterou nám otev�el zrušením opony – to jest ob�továním svého t�la. 21Máme-li tedy tak velikého kn�ze nad celým Božím 
domem, 22p�istupujme p�ed Boha s opravdovým srdcem a v plné jistot� víry, se srdcem o�išt�ným od zlého sv�domí          
a s t�lem obmytým �istou vodou. 23Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, 
je v�rný.“ 
1Pt 2:9  „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn�žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky 
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv�tla.“ 
Žd 12:1-4  „1Proto i my, obklopeni takovým zástupem sv�dk�, odho�me všecku p�ít�ž i h�ích, který se nás tak snadno 
p�ichytí, a vytrvejme v b�hu, jak je nám uloženo, 2s pohledem up�eným na Ježíše, který vede naši víru od po�átku až do 
cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil k�íž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího tr�nu. 
3Myslete na to, co všecko on musel snést od h�íšník�, abyste neochabovali a neklesali na duchu. 4Ješt� jste v zápase         
s h�íchem nemuseli prolít svou krev.“ 
Žd 13:12.13  „12Proto také Ježíš trp�l venku za branou, aby posv�til lid svou vlastní krví. 13Vyjd�me tedy s ním za hradby, 
nesouce jeho potupu.“ 
 

ST 23. února – K�ÍŽ A CENA ODPUŠT�NÍ 
Žd 9:22-28  „22Podle zákona se skoro vše o�iš�uje krví, a bez vylití krve není odpušt�ní. 23To, co je jen 
náznakem nebeských v�cí, bylo nutno o�iš�ovat takovým zp�sobem; nebeské v�ci samy však vyžadují 
vzácn�jších ob�tí. 24Vždy� Kristus nevešel do svatyn�, kterou lidské ruce ud�laly jen jako napodobení té 
pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil p�ed Boží tvá�í. 25Není t�eba, aby sám sebe 
ob�toval vždy znovu, jako když velekn�z rok co rok s cizí krví vchází do svatyn�; 26jinak by musel trp�t 
mnohokrát od založení sv�ta. On se však zjevil jen jednou na konci v�k�, aby svou ob�tí s�al h�ích.      
27A jako každý �lov�k jen jednou umírá, a potom bude soud, 28tak i Kristus byl jen jednou ob�tován, aby 
na sebe vzal h�íchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kv�li h�íchu, ale ke spáse t�m, kdo ho o�ekávají.“ 
Ž 97:2  „Oblak a mrákota jsou kolem n�ho, spravedlnost a právo jsou pilí�e jeho tr�nu.“ 
Ex 34:6.7  „6Když Hospodin kolem n�ho p�echázel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! B�h plný slitování a milostivý, 
shovívavý, nejvýš milosrdný a v�rný, 7který osv�d�uje milosrdenství tisíc�m pokolení , který odpouští vinu, p�estoupení     
a h�ích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otc� na synech i na vnucích do t�etího a �tvrtého pokolení .““ 
Nu 14:17-19  „17Nuže, nech� se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil. 	ekl jsi: 18‚Hospodin je shovívavý    
a nesmírn� milosrdný, odpouští vinu a p�estupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otc� stíhá na synech do t�etího         
i �tvrtého pokolení.‘ 19Promi� prosím tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství, jako jsi mu ji odpoušt�l od 
Egypta až sem.““ 
Lv 16:15-22  „15Pak porazí kozla, ob�� za h�ích lidu, a vnese jeho krev dovnit� za oponu. S jeho krví naloží stejn� jako    
s krví bý�ka; st�íkne ji na p�íkrov a p�ed p�íkrov. 16Tak vykoná smír�í ob�ady za svatyni pro ne�istotu Izraelc�, pro jejich 
p�estoupení a všechny jejich h�íchy. Stejn� bude postupovat p�i stanu setkávání, který stojí u nich, uprost�ed jejich ne�is-
tot. 17Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyn� k vykonávání smír�ích ob�ad� , dokud nevyjde. Tam 
vykoná smír�í ob�ady za sebe i za sv�j d�m a za celé izraelské shromážd�ní. 
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10To druhé p�ipraví podle �ádu zápalné ob�ti. Pro h�ích, jehož se dopustil, vykoná za n�ho kn�z smír�í ob�ady , a bude 
mu odpušt�no. 11Jestliže není s to dát ani dv� hrdli�ky nebo dv� holoubata, p�inese ten, kdo zh�ešil, jako dar desetinu éfy 
bílé mouky v ob�� za h�ích; nepoleje ji olejem a nedá na ni kadidlo, protože to je ob�� za h�ích. 12Donese ji kn�zi a kn�z   
z ní vezme plnou hrst na p�ipomínku a na oltá�i ji obrátí v ob�tní dým jako ohnivé ob�ti Hospodinovy. To bude ob�� za 
h�ích. 13Pro h�ích, jehož se �ímkoli z toho dopustil, vykoná za n�ho kn�z smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no; zbytek 
ob�ti bude pat�it kn�zi jako p�i ob�ti p�ídavné.““ 
Lv 17:11  „V krvi je život t�la. Já jsem vám ji ur�il na oltá� k vykonávání smír�ích ob�ad� za vaše životy. Je to krev; pro 
život, který je v ní , se získává smí�ení.“ 
Mt 26:28  „Nebo� toto jest má krev, která zpe�e�uje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpušt�ní h�ích�.“ 
Žd 9:14  „�ím více krev Kristova o�istí naše sv�domí od mrtvých skutk� k služb� živému Bohu! Vždy� on p�inesl sebe 
sama jako neposkvrn�nou ob�� Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ 
Lv 5:14-26  „14Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 15„Jestliže se n�kdo t�žce zpronev��í tím, že se neúmysln� proh�eší proti 
svatým v�cem Hospodinovým, jako pokutu p�ivede Hospodinu z bravu berana bez vady, jehož cenu stanovíš v šekelech 
st�íbra podle váhy ur�ené svatyní, jako ob�� za vinu. 16Nahradí také, �ím se proti svatým v�cem proh�ešil, a p�idá nad to 
p�tinu. Dá to kn�zi a kn�z za n�ho ob�tí berana za vinu vykoná smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no. 17Jestliže se n�kdo 
proh�eší a dopustí se n��eho proti kterémukoli Hospodinovu p�íkazu, co se d�lat nesmí, aniž to v�d�l, provinil se a pone-
se následky své nepravosti. 18P�ivede ke kn�zi z bravu berana bez vady, jehož cenu ur�íš, jako ob�� za vinu. Za neúmyslný 
p�estupek, jehož se dopustil, aniž v�d�l, vykoná za n�ho kn�z smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no. 19To bude ob�� za 
vinu. Jist�že se provinil proti Hospodinu.“ 20Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 21„Proh�eší-li se n�kdo a t�žce se zprone-
v��í Hospodinu tím, že zap�e svému bližnímu v�c, kterou m�l v úschov�, a� sv��enou �i zabavenou, nebo svého bližního 
vydírá 22nebo najde ztracenou v�c a k�ivop�ísežn� to zap�e, a� se �lov�k dopustí kterékoli z t�ch v�cí, zh�eší. 23Jestliže se 
tedy proh�ešil a provinil, navrátí, co násiln� zabavil nebo co uchvátil vydíráním nebo co mu bylo sv��eno do úschovy, 
anebo ztracenou v�c, kterou našel, 24anebo cokoli, o �em k�iv� p�ísahal. Pln� to nahradí a nad to p�idá p�tinu. Dá to 
tomu, �í to je, v den své ob�ti za vinu. 25Jako pokutu p�ivede Hospodinu z bravu berana bez vady, jehož cenu ur�íš; p�ive-
de jej ke kn�zi jako ob�� za vinu. 26Kn�z za n�ho vykoná p�ed Hospodinem smír�í ob�ady , a bude mu odpušt�no všechno, 
�eho se dopustil a �ím se provinil.““ 
Lv 6:1-7  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„P�ikaž Áronovi a jeho syn�m: Toto je �ád zápalné ob�ti: Zápalná ob�� 
bude na ohništi na oltá�i po celou noc až do rána a ohe� na oltá�i bude stále udržován. 3Kn�z si oble�e ln�ný šat a na 
t�lo si oble�e ln�né spodky. Vybere popel z tuku zápalné ob�ti strávené ohn�m na oltá�i a vysype jej vedle oltá�e. 4Pak si 
svle�e roucho, oble�e si jiné a vynese popel z tuku ven za tábor na �isté místo. 5Ohe� na oltá�i bude stále udržován, nesmí 
vyhasnout. Kn�z jím bude každé ráno zapalovat d�íví, narovná na n�m zápalnou ob�� a obrátí na n�m tuk z pokojných 
ob�tí v ob�tní dým. 6Ohe� na oltá�i bude stále udržován, nesmí vyhasnout. 7Toto je �ád p�ídavné ob�ti: Áronovci ji p�ine-
sou p�ed Hospodina k p�ední stran� oltá�e.“ 
 

ÚT 22. února – JEŽÍŠ – DOKONALÁ OB�	 
Žd 7:26-28  „26To je ten velekn�z, jakého jsme pot�ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn�ný, odd�lený od 
h�íšník� a vyvýšený nad nebesa, 27který nemusí jako d�ív�jší velekn�ží denn� p�inášet ob�ti nap�ed za 
vlastní h�íchy a pak teprve za h�íchy lidu. Ježíš to u�inil jednou provždy, když ob�toval sebe sama. 
28Zákon totiž ustanovuje za velekn�ze lidi podléhající slabosti, ale slovo p�ísahy, dané až po zákonu, 
ustanovuje Syna nav�ky dokonalého.“ 
Žd 10:9-12  „9Potom však �ekne: „Zde jsem, abych konal tvou v�li.“ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. 
10Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo. 11Každý kn�z stojí a koná 
denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší tytéž ob�ti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit h�íchy. 
12Kristus však p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží.“ 
Žd 7:23-25  „23A dále: Levitských kn�ží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. 24Ježíšovo kn�žství 
však nep�echází na jiného, nebo� on z�stává nav�ky. 25Proto p�ináší dokonalé spasení t�m, kdo skrze n�ho p�istupují        
k Bohu; je stále živ a p�imlouvá se za n�.“ 
Žd 9:25  „Není t�eba, aby sám sebe ob�toval vždy znovu, jako když velekn�z rok co rok s cizí krví vchází do svatyn�.“ 
Žd 9:9  „To bylo podobenstvím pro nyn�jší �as, nebo� dary a ob�ti, které se tam p�inášely, nemohly dokonale o�istit 
sv�domí toho, kdo je ob�tuje.“ 
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