
Levitikus 

27.2. 
Lv 1 - V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, 

povedal: „Hľa, Boží Baránok. Jn 1, 35 - 36 

28.2. 
Lv 2 - Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 

a jedzte: toto je moje telo.“ Mt 26, 26 

1.3 
Lv 3 - Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv 

novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Mt 26, 27 - 28 

2.3. 
Lv 4 - Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie 

porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného 

Baránka. 1 Pt 1, 18 - 19 

3.3. Lv 5 - Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Lk 23, 34 

4.3. 
Lv 6 - Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste 

budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, 

hovorí Pán zástupov. Mal 1, 11 

5.3. 
Lv 7 - Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, 

čo onemie pred svojím strihačom. Iz 53, 7 

6.3. Lv 8 - Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. Hebr 5, 6 

7.3. 

Lv 9 Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, 

oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň 

prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď 

obetoval seba samého. Hebr 7, 26 - 27 

8.3. Lv 10 - Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. Ž 16, 5 

9.3. Lv 11 - Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Mt 15, 18 

10.3. 
Lv 12 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby 

ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono 

matky, bude zasvätené Pánovi,“ Lk 2, 22 - 24 

11.3. Lv 13 – Porov. Uzdravenie malomocných Lk 17, 11 - 19 

12.3. Lv 14 – Porov. Uzdravenie malomocných Lk 17, 11 - 19 

13.3. Lv 15 – Porov. Uzdravenie malomocných Lk 17, 11 - 19 

14.3. Lv 16 - Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! 2 Kor 6, 2 

15.3. Lv 17 - Na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu. Mal 1, 11 

16.3. Lv 18 - Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Mt 5, 48 

17.3. Lv 19 - Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.1 Jn 4, 12 

18.3. Lv 20 - Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň Jn 8, 7 

19.3. Lv 21 - Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden... Mt 10, 37n.  

20.3. Lv 22 – Judáš vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. Jn 13, 30 

21.3. 
Lk 23 - Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy 

a vstal, aby čítal. Lk 4, 16 

22.3. 
Lv 24 - Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!« No ja vám hovorím: Neodporujte 

zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé... Mt 5, 38n. 

23.3. 
Lv 25 - Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal 

ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu 

a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Lk 4, 18-19 

24.3. 
Lv 26 - Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého 

milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Lk 16, 13 

25.3. 
Lv 27 - On bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho 

naplní Duch Svätý. Lk 1, 15 

 


