
Obeta každodenná 

Suspírium: „Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení: milosrdenstvo vám 

i pokoj a láska v hojnosti!“ (Jud 3a.2) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 512:2: „Tvoje slovo jasné je...“ 

Pozdrav: „Hospodin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa…” (Iz 25,1a) Amen. 

 

Suma evanjelia je zapísaná vo Svätom Písme ako čítame v Liste Rimanom v 8. 

kapitole v dvadsiatom siedmom a ôsmom verši takto: “Ale ten, čo skúma srdcia, 

pozná zmýšľanie Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. Vieme, 

že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho 

predsavzatia. (R 8,27-28) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 607: „,Bože, žiara slnka Tvojho...“  

 

Vzdych: „Jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá 

zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6,3) Amen. 

 

Lekcia: Druhá Kniha Mojžišova 29, 38-46 

„Na oltár prinášaj toto: každý deň dva jednoročné baránky. Jedného obetuj ráno 

a druhého večer. K prvému baránkovi pridaj desatinu jemnej múky zamiesenej so 

štvrtinou hínu vylisovaného oleja a s nápojovou obetou zo štvrtiny hínu vína. 

Druhého baránka obetuj večer takisto ako rannú obetu s príslušnou nápojovou 

obetou, čo bude príjemná vôňa ohňovej obety na počesť Hospodina. To bude vaša 

každodenná spaľovaná obeta a budete ju prinášať pri vchode do stanu 

stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Tam sa budem s vami 

stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával. Tam sa budem stretávať s 

Izraelitmi, to miesto bude posvätené mojou slávou. Posvätím stan stretávania i 

oltár, posvätím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. Budem bývať medzi 

Izraelitmi a budem im Bohom. Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich 

vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ja som Hospodin, ich Boh.” 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde, modlíme sa. 

 

Modlitba:  

Boh nekonečného milosrdenstva v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme, že nás 

všetkých miluješ: Tvoj ľud, Izrael, Tvoju cirkev i celý svet. Keď nás trápi hlboké 

utrpenie a vidíme neznesite1né problémy okolo nás, prosíme hovor k nám 

intenzívne a impulzívne, že Tvoja láska nikdy nezanikne. Všetko, čo znamená a 

teraz je postavené od základov len na tom môže stáť, čo si vykonal Ty, Skala 



vekov jediná. Tvoje Slovo sa dotýka našich sŕdc, Tvoje Slovo uzdravuje naše telo 

a našu dušu, Tvoje Slovo rozradostňuje naše vnútro a Tvoje Slovo dáva útechu a 

požehnanie. Prosíme Ťa, nebeský Otče náš v mene Ježiša Krista, aby si za nás 

dnes bojoval bez zbraní, ale stále s Tvojím pokojom namiereným do nášho života, 

aby sme sa na Teba pozerali ako na Pána, Ktorý túži nielen po nedeľnej úcte, ale 

chce byť Pánom i našich všedných dní ako Majestátny Kráľ každodenného života. 

Vznešený Kristus, drž nás na našej ceste každý deň a nikdy nás nenechaj 

zablúdiť. Nedovoľ, aby sa naše nohy potkýnali alebo zastavovali na Tvojich 

cestách. Trojjediný Bože náš, naplň naše telá a duše mocným nebeským 

vyžarovaním, aby sme cítili a videli, že si dobrý a že to, čo ponúkaš, je pre náš 

duchovný život skutočný život. Štít prepevný náš, formuj z nás – prosíme - teraz 

vďačné spoločenstvo a čo bolesť nedokáže umlčať, postav ju na jej miesto, lebo v 

Tebe nájdeme všetko. Prosíme v mene Pána Ježiša, vypočuj našu modlitbu. 

Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 1: „Kto nepočúva rady  bezbožných...“ 

 

Vzdych: „No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom 

svojom počínaní.” (IPt 1,15) Amen. 

 

Biblický text: Druhá Kniha Mojžišova 29. kapitola, 42. verš 

„To bude vaša každodenná spaľovaná obeta a budete ju prinášať pri vchode do 

stanu stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Tam sa budem s 

vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával.“ 

Toľko slov Písma Svätého 

 

Milí bratia a milé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi! 

Na záver všetkých predpisov a nariadení, Boh sa prejaví ako skutočný nebeský 

Otec Izraela. Pravidelná každodenná obeť nie je len nariadením, ale hlavne 

životným cieľom každého Izraelitu. Prečo? Každodenná spaľovná obeta sa týkala 

každého domu a v dome žijúceho dospelého muža. Ten, kto si založil rodinu, mal 

za úlohu sa s Bohom stretávať každodenne a to vo forme spaľovnej obety. Každý 

deň, ráno a aj večer. Každé ráno a každý večer má byť obetovaný jeden baránok. 

Podľa výpovede Knihy Proroka Ezechiela baránok bol obetovaný iba ráno: 

„Jednoročného bezchybného baránka priprav pre Hospodina každodenne ako 

spaľovanú obetu; každé ráno ho obetuj! K tomu priprav každé ráno ako 

pokrmovú obetu šestinu efy a k tomu tretinu hína oleja na pokropenie jemnej 



múky ako pokrmovú obetu pre Hospodina. To sú večne platné ustanovenia o 

ustavičnej spaľovanej obete. Teda pripravujte baránka, pokrmovú obetu a olej 

každé ráno ako ustavičnú spaľovanú obetu.‘” (Ez 46,13-15) K rannému patril i 

predpísaný obetný dar a o večernej počujeme, že Hospodinovi sa mala zaľúbiť 

vôňa prineseného daru. Dnešný človek by povedal: Toľko prípravy, toľko 

námahy, toľko služby na jeden deň, dokonca každý deň pre Hospodina. Toľko 

času stráveného na začiatku a na konci dňa práve s Hospodinom. Toľko všetkého. 

Oplatí sa? Má to zmysel? Akú výpovednú hodnotu mali tieto spaľovné obety? Za 

akým účelom sa konali? Boh Izraela uvádza dve: Stretnúť sa a porozprávať sa. 

Každodenný kontakt s Hospodinom. On tieto spaľovné obety nepotreboval. On 

potreboval premerať stav srdca dotyčného, zmerať tlak a premerať pulz, 

a povedať to najdôležitejšie vlastnému vyvolenému. Intímne miesto, príprava 

stretnutia a chod stretnutia. To je, načo upriamujeme svoju pozornosť 

i v súčasnosti, keď čakáme vzácnu návštevu. Boh sa chce s nami stretnúť 

a porozprávať sa. Tieto nariadenia sú dôležité pre každodenný správny chod 

života. Bez vlastnej komôrky, bez tichej hodiny, bez rodinnej pobožnosti ráno nie 

je ráno a večer nie je večer pre kresťana. To nie je vstávanie na budík, raz dva a do 

školy, príprava desiaty, hor sa do práce, a to nie je ani uspávanie: „Anjelíčku, môj 

strážničku, bledomodrému sníčku...“ Stretnúť sa s Bohom nie je ranná poviedka 

a večerná rozprávka na povel, ale ochota, láskavosť a najmä úprimnosť, že to 

potrebujem ja sám, že to skrze Pána Ježiša Krista je moje a môžem prehovoriť 

a vypočujem si Božiu odpoveď. Môj Baránok Boží sňal moje hriechy, obetoval sa, 

a ja mám tú možnosť prehovoriť v Jeho mene Pánovi. Môžem stáť zoči-voči Bohu 

Všemohúcemu. Už ráno začať tak, že vidím obetu Kristovu, vidím to, čo pre mňa, 

namiesto mňa a za mňa vykonal môj Pán. Vidím, prežívam, som za to vďačný 

a modlím sa, stretávam sa, porozprávam sa s Pánom o mojom dni, aby dával 

pozor na mňa, na mojich blízkych, na ktorých ja už neviem dozrieť tam, kde sa 

cez deň nachádzajú, ale môžem sa na začiatku dňa skloniť v modlitbe a prosiť 



o záchranu, o pomoc a o vyvedenie z problémov. Boh má čas na každého. Boh má 

otváracie hodiny stále. Boh je vždy pripravený sa s nami stretnúť a porozprávať 

sa, to len my potrebujeme predpisy a nariadenia k tomu, aby sme sa s Ním 

osamote, v jednoduchosti a v priamosti porozprávali a stretli. Pre nás čas letí a je 

nepostrádateľný, pre Boha je čas neuveriteľnou možnosťou byť s nami, a to znova 

a znova, veď On je nemenný. My máme i rána i večere naplánované. On je stále 

naprogramovaný len na nás. Martin Luther raz povedal: „Dnes budem mať viac 

úloh, musím sa viac modliť.“ Milý brat! Vôňa nášho života odrádza Hospodina, 

nášho Boha? Prijíma našu spaľovnú obetu Hospodin? Ako sa začínajú naše 

všedné dni a ako sa končia? Má Boh miesto pri našom stole, v našom srdci, pri 

raňajkách? Má Boh miesto pri večernom stolovaní, po umytí zubov a pred 

spaním? Raz v jednej chudobnej rodine sa pripravoval večerný stôl pre celú 

osemčlennú rodinu. Vôňa jedla naplnila miestnosť, a mamička si pospevovala 

žalmy a hymny, a popritom veľmi pekne sa chystala na spoločný večer. Jej 

najstarší syn totiž v ten deň oslávil svoje okrúhle dvadsiate narodeniny. Jej 

najmladší syn si práve vtedy všimol, že mamička urobila chybu. Prestrela 

o jedného viac. Ihneď sa obrátil smerom k mamičke a opýtal sa: „Mamička moja, 

Ty nevieš počítať?“ „Prečo synček môj?“ – odvetila úsmevom gazdiná domu. „Je 

nás o jedného menej, azda príde niekto ešte na večeru?“ – Áno, pozvala som 

Vznešeného Hosťa. „A to KOHO, znova suseda?“ Nie, Pána Ježiša Krista, aby 

stoloval s nami, aby si prisadol k nám, aby si nás všímal, aby bol prítomný, ako 

nám porozprávate, aký ste mali deň. On nám daroval všetko, i tento krásny deň, 

prečo by sme Ho mali vynechať z našich životov? Druhý moment záveru 

bohoslužobných predpisov je taktiež veľavravný. Častokrát, keď niekoho sme už 

dávno nevideli, ale je blízko k nášmu srdcu, je nám za ním smutno. 

Porozmýšľame o tom, ako sa mu vodí bez nás, prečo nie je s nami, prečo nás 

nenavštívi, prečo nás zanechal a žije sám, a jeho miesto by bolo pri nás a medzi 

nás. Boh, Hospodin, to OBROVSKÉ JA takto rozmýšľa. Ja, Hospodin budem 



s vami. Hospodin sa bude zjavovať pri stane stretávania, a toto uistenie je ešte 

podčiarknuté aj použitím prvej osoby jednotného čísla. Je to vyvrcholením 

všetkých predpisov a nariadení. Oltár, svätyňa, nádvorie, rúcho kňazské a všetky 

jeho komponenty majú jeden cieľ: „BUDEM S VAMI A VAŠE NOVÉ EGYPTY 

ODSTRÁNIM!“ Božie bydlisko je vždy medzi nami. Teda ani nedeľa nebude iná 

ako každodennosť. Stánok nášho stretávania je na Námestí Slovenského 

národného povstania č. 4. Teda, celý týždeň budeme spolu. Nedeľa bude taktiež 

posvätená. Prvý deň v týždni bude aj pre nás sviatok s Hospodinom. Prvý deň po 

sobote, bude aj pre nás sviatkom Vzkriesenia Ježiša Krista. Uprostred ľudu bude 

bývať náš Záchranca, Spasiteľ a Vykupiteľ našich životov. Náš šabbat, naše 

sviatky, naša všednosť a každodennosť sa bude týkať len Jedného a Jediného, a to 

Hospodina. Uprostred našich životov bude stáť Pán. To je zasľúbenie nielen pre 

najbližšie dni, roky rokúce, ale aj pre našu budúcnosť. To je výhľad do zajtrajška, 

cieľ večného života: „Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, 

ich Boh, bude s nimi.” (Zjav 21,3) Atribútom nového neba a novej zeme je práve 

toto zasľúbenie: Boh s nami, a to vždy a stále. Uprostred: Miesto, ktoré nemôžeme 

Pánovi zazlievať a prebrať už vonkoncom nie. Uprostred, teda v centre diania. 

Uprostred, teda Hýbateľ našich životov. Uprostred, teda Prvý, na prvom mieste 

Stojaci, Ktorý nás osobne volá: „JA SOM HOSPODIN, TVOJ BOH.“ Ku komu sa 

musíme prispôsobiť / prispôsobovať my ak ide o nedeľu? Stánok stretávania sa je 

pre nás chrám Boží, alebo niečo celkom iné? Nedeľa patrí len Hospodinovi? 

Komu patrí náš najväčší sviatok? Tomu, KTO ho v skutočnosti ustanovil? Komu 

patríme my osobne? Múdrosťou človeka je bázeň Božia. Uprostred našich životov 

nech stojí vždy Hospodinovo JA, Ktoré nám jasne a zreteľne povie pravdu, prečo 

je potrebná každodenná spaľovná obeta, prečo je potrebné obetovať vlastné rána 

a večere Hospodinovi, aby „sa ti dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti 

to sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov.” (VMojž 6,3) Posvätiť každodennosť 

a požehnať sobotný deň vie len ten, KTO stojí po našom boku: Božie JA. Ten, 



s Ktorým počítame, pred Ktorým sa klaniame, pred Ktorým vyznáme svoje 

hriechy a od Koho čakáme, že všetko sa bude diať v láske, veď „Boh je láska.“ 

(IJn 4,16) Stretnúť sa a porozprávať sa v láske a v prívetivosti nech je našim 

životným cieľom. Amen. 

Modlitba: „Tvoje slová sú mi rozkošou a radosťou srdca, veď sa nazývam 

tvojím menom, Hospodin, Bože zástupov.“ (Jer 15,16) 

„Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.“ (Lk 1,68) 

„Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, pozri, prichádzam a budem bývať uprostred teba,“ 

znie výrok Hospodina. V ten deň sa pripoja k Hospodinovi mnohé národy a 

budú mojím ľudom a budem bývať uprostred teba.“ Vtedy spoznáš, že ma k tebe 

poslal Hospodin zástupov.“ (Zach 2,14-15) 

„Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko.“ (Žid 2,8)  

„Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja 

som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.“ (Jn 15,10) 

„V tvojej ruke je moc a sila, nikto ti nemôže vzdorovať.“ (IIKron 20,6c) 

„Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, 

ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké 

iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi 

Kristovi, našom Pánovi.“ (R 8,38-39).“ 

„Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k 

svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti 

odplatí.“ (Mt 6,6)  

„A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh 

odpustil v Kristovi.“ (Ef 4,32) Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách 

má Boh záľubu.“ (Žid 13,16)  

 

Požehnanie: „Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.” (Ž  90,12) 

Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 253: „Buďže so mnou Pane, buď so mnou vždy...“ 


