LEKCE 27: LEVITICUS 1 – OBĚŤ A JEJÍ VÝZNAM
Biblický text k lekci: Leviticus 1 - 5
Cíle lekce:








Dítě vyjmenuje 5 typů obětí
Dítě vlastními slovy stručně popíše jednotlivé oběti (k čemu sloužily)
Dítě ví, že k Bohu může člověk přistoupit jedině skrze oběť
Dítě ví, že žádná zvířecí oběť nemůže úplně odstranit hřích člověka
Dítě vnímá smrt Krista na kříži jako dokonalou oběť, díky které se již nemusí konat zvířecí oběti
Dítě chápe, že oběť něco stojí a že záchrana člověka před smrtí nebyla zadarmo
Dítě ví, že nejvyšší oběť je položit za někoho život

Klíčové verše:
Leviticus 1,3-4: „Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke
vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta
mu získá zalíbení a zprostí ho viny.“
Leviticus 2,1: „Když někdo přinese Hospodinu darem přídavnou oběť, bude jeho darem bílá mouka.
Poleje ji olejem, vloží na to kadidlo.“
1. Petrova 2,24: „On (Ježíš) na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi
spravedlnosti.“
Biblická fakta:
Typ oběti
Zápalná (ohnivá) oběť

Přídavná oběť
vůně Bohu)

Popis oběti
Dobrovolná, skot nebo
brav (samec) či kůzle,
holoubě – celé zvíře se
spálilo, krví se pokropil
oltář

Přesah do NZ
Ježíš je dokonalá
zápalná oběť –
vydává se za nás,
Ježíš jako jediný
člověk bez hříchu
(vady).
(libá Mouka, olej a kadidlo.
Ježíšův svatý život,
Mouka
bez
kvasu v něm Otec nalezl
(způsobil by zkažení).
zalíbení – pravé
naplnění lidství.

Pokojná
(děkovná)

oběť Opět zvíře se skotu,
bravu nebo koz. Část se
spálila (vnitřnosti) a část
jedli obětující (kněží) a
ti, kdo oběť přinesli.

Oběť
za
(neúmyslný)

hřích Mladý býček bez vady
(nebo jehně, koza či
hrdlička), krev stříknout
na oltář, tuk z býčka
nechá dýmat na oltáři,

V Ježíši se setkává na
kříži
Bůh
s člověkem, dochází
k propojení, proto i
na této oběti měl
podíl jak Bůh, tak
člověk.
Ježíš se stal obětí za
hřích – Bůh jej
ztotožnil s hříchem,
Bůh soudil Ježíše
(smrt) jako by byl
hříšný. Vzal na sebe

Proč se obětovalo
Dobrovolná oběť –
naznačuje
to,
že
iniciátorem záchrany je
Bůh sám.

Pro Boha jako libá vůně,
potvrzení toho, že
Kristovu oběť přijal
(toto je můj milovaný
syn).
Cílem Boha je záchrana
člověka – Bůh po nás
touží a chce s námi mít
společenství – toto
symbolizovala pokojná
oběť. Člověk vyjadřuje
díky za záchranu.
Základní oběť, aby
člověk mohl přistoupit
k Bohu – uspokojuje
Boží hněv, odstranění
viny (podstata hříchu).
Jde o smíření.

zbytek zvířete vynese za
tábor a tam jej spálí.
Oběť
za
hříchy Jen samec – beran bez
(provinění) – úmyslný vady. Žádné možnosti
hřích
pro chudé jako u oběti
za nevědomý hřích.
Ruku na hlavu zvířete a
to bylo poraženo, krev
na rohy oltáře. Tuk
spálen na oltáři a zbytek
za táborem.

hřích lidstva, jehož
původ je v ráji.
Kristus je zárukou
odpuštění – maže
dlužní
úpis,
přimlouvá se za nás,
odpouští,
když
vyznáváme hříchy.

Jde
o
odpuštění
hříšných skutků (např.
závist, krádež, pomluva
aj.). Každodenní prosba
o odpuštění udržuje náš
život ve svatosti, tzn.
čistý pro Boha.

Další informace pro zvídavé:
 Když se provinil kněz, byly přísnější pravidla pro oběti (např. dražší zvíře)
 Mouka k oběti měla být jemná (hladká) – obětovaly se nekvašené bochánky z této mouky nebo
nekvašené placky
 Nejcennější část zvířete byl tuk kolem vnitřností
 Obětující (lidé) nikdy nesměli jíst tuk a krev (odlišnost od pohanských zvyků)
 Při provinění kněze se mělo stříknout 7x na oltář
Myšlenky k 27. lekci (aplikace):







Systém pěti obětí ukazuje na cestu hříšníka k Bohu, ke kterému nelze přijít jen tak
Po pádu člověka v ráji si člověk zvolil vlastní cestu, bez Boha, a přitom si dělá, co chce, a
projevuje se to také špatnými skutky (hřích)
Bůh však touží po společenství s člověkem, se svým lidem Izraele (v době SZ), a proto udělal
systém obětí
Tyto oběti ukazují, jak svatý je Bůh na jedné straně, a jak zkažený (hříšný) člověk na straně
druhé
Odplatou za hřích je smrt, která byla přítomna u zvířecích obětí – člověk u toho viděl, jak milé
zvířátko umírá – došlo mu, jak na tom je
V novozákonní a dnešní době už Bohu můžeme přijít bez zvířecích obětí, které byly
nedokonalé, ale musely se stále opakovat – to díky oběti Ježíše Krista za hřích světa – více viz
níže

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: KRISTUS JAKO DOKONALÁ OBĚŤ
Biblický text: 1. Petrova 1,18-19 a 2,21b-25
Kristus byl jako jediný člověk zcela bez hříchu (Božská přirozenost) a nikdy neučinil nic špatného – proto
mohl být obětován jako „beránek bez vady“ (zápalná oběť) – Bůh v něm našel zalíbení (libá vůně,
přídavná oběť). V Ježíši Kristu také Bůh smiřuje člověka sám se sebou, na kříži se s člověkem setkává
(pokojná oběť). Po smrti Ježíše se roztrhla opona v chrámu rozdělující svatyni od svatyně svatých – Ježíš
tak znovu otevírá uzavřenou cestu do ráje. To byl od počátku Boží záměr – mít společenství s člověkem
(to ale nejde s hříchem – je to jako olej a voda). Ježíšova oběť na kříži se nemusí opakovat jako zvířecí
oběti, jednou provždy vzal hřích (hříšnou přirozenost člověka) na sebe – oběť za hřích, jeho krev
uspokojila Boží hněv proti člověku a přikrývá nás lidi – Bůh se díky Ježíši na nás dívá jako na čisté. Přesto
žijeme na zkažené zemi a stále pácháme věci, co se Bohu nelíbí, ale i v tomto případě existuje řešení
v Kristu Ježíši – přimlouvá se za nás, když hříchy (špatné skutky) vyznáváme, ta nám odpouští.
Starozákonní oběti tedy jasně ukazují na dokonalost Syna Božího Ježíše, díky kterému máme volný
přístup k Bohu a řeší naši hříšnou minulost, současnost a budoucnost.

Náměty pro aktivity s dětmi:
1. Střelba vodní stříkačkou – motiv stříkání krve na oltář. Nejlépe obarvenou vodou mají děti za úkol
strefit terč (oltář).
2. Zapalování svíček – motiv zapalování obětí. Úkolem je s pomocí 1 zapálené sirky zapálit co nejvíce
čajových svíček.
3. Kříž a vyznávání – motiv Krista na kříži jako toho, kdo odpouští. Vyrobíme malý kříž, ke kterému
dáme sklenici. Děti mohou na papírek napsat zlé skutky, které udělaly a pak ho spolu s vyznáváním
hodí do sklenice, kde hoří svíčka. Poprosí Boha o odpuštění.
4. Nápisy z mouky – motiv moučné oběti. Úkolem dětí je vytvořit co nejrychleji s mouky zvolené
slovo či krátkou větu. Hodnotí se i vzhled.
5. Olej a voda – ukážeme dětem, jak není možné, aby Bůh existoval s hříšným člověkem – nikdy se
nesmíchá. Vezmeme sklenici a do ní nalijeme olej a vodu (nejlépe obarvenou potravinářským
barvivem. Zamícháme. Olej a voda se rozdělí.
6. Stavění oltáře – z kostek či plechovek má dítě co nejrychleji postavit oltář (daný tvar), pro ztížení
lze pracovat např. jen nohama, nebo jednou rukou apod.

