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Abstract: Interpretation of the Bible passed considerable evolution 

in history. Big evolution of methods of interpretation was in 20. century, 
when a notice started on various acsesses the Bible. These methods com-
prised facts from theology and humane learning. We busy at meaning of 
word in the Bible and contribute this interpretation in the diference of 
education reader. Problem of interpretation the Bible has roots from first 
Christians. Interpretation of the Bible require skilled knowlwdge of his-
torical continuites times, wherethe the Bible rise in a literary form . We 
must take into the consideration fact: The Bible is inspirated of Saint 
Spirit.  
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Moj✁i� 
 
 
Interpretácia textov svätého Písma má svoje korene u✂ v kres✄an-

skom staroveku. Ale aj vo vtedaj☎ej dobe interpretátori ✆erpali in☎piráciu 
k interpretácii z vtedaj☎ej tradície. Myslitelia a otcovia ako boli napríklad 
Origenes a Augustín neza✆ínali od za✆iatku, ale ✆asto nadväzovali na 
rôzne ✂idovské interpreta✆né metódy. Evidentne to vidíme u✂ u apo☎tola 
Pavla, ktorý v Liste Hebrejom1 pou✂íva ✂idmi zau✂ívaný haggadický a 
halachický výklad2, týkajúci sa náuky, ktorá na jednej strane predstavuje 
ur✆itú teóriu a na druhej vyzýva ✆itate✝a ku praktickému konaniu. 

V Cirkvi sa interpretácia Písma ✞alej rozvíjala a postupom ✆asu 
nadobúdala stále ☎ir☎í rozmer a mo✂nosti. Ve✝ký posun v tejto oblasti 
nastal a✂ v 20. storo✆í. ✟Prvé exegetické dielo s imprimatur, ktoré mohlo 
otvorene hovori✄ o teórii prame✠ov, bola Jeruzalemská Biblia vo svojom 

                                                 
1 Aj ke✡ je v☛eobecne prijatá téza, ☞e List Hebrejom nie je priamo Pavlovým dielom, je 
zrejmé, ☞e prinajmen☛om pochádza z pavlovskej ☛koly a tradície. 
2 Porov. HERIBAN, J.: Príru✌ný lexikón biblických vied. Rím : SÚSCM, 1992, s. 432-433. 
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prvom vydaní z r. 1956. Postupne sa prichádza na to, ✁e kritická 
exegéza neohrozuje depositum fidei.✂3 To v✄etko pripravilo pôdu pre 
exegetické bádanie, ktoré sa za☎alo najviac rozvíja✆ po Druhom vatikán-
skom koncile. Významné ovplyvnenie mala kon✄itúcia Dei Verbum 
(1964), ktorá poukázala na problém dejinného odstupu a z toho vy-
plývajúce úlohy interpretátorov. V ☎lánku 12. mô✁eme ☎íta✆: ✝Ke✞✁e v✄ak 
vo svätom Písme Boh prehovoril prostredníctvom ✟udí a ✟udským 
spôsobom, aby vysvet✟ovate✟ svätého Písma dobre pochopil, ☎o nám 
chcel Boh poveda✆, musí pozorne skúma✆, ☎o vlastne mali svätopisci 
v úmysle vyjadri✆ a ☎o Boh uznal za dobré prejavi✆ ich slovami.✂4 Do-
kument preto ✞alej zdôraz✠uje potrebu v✄íma✆ si literárne druhy textov, 
rozli☎né zmysly textu, kultúru a tradíciu, v ktorej text vznikal. 

 Koncil v✄ak predchádzala dôle✁itá encyklika Leva XIII. Providentis-
simus Deus z roku 1893 a encyklika Pia XII. Divino afflante Spiritu 
z 30.septembra 1943, kde pápe✁ podal ve✟mi pozitívne povzbudenie 
oh✟adom výsledkov moderných interpreta☎ných metód pre porozumenie 
Biblie. Encyklika Pia XII., podobne ako ak neskor✄ia kon✄titúcia Dei 
Verbum, hovorí o legitimite prístupu zalo✁eného na literárnych druhoch. 

✡al✄ím dôle✁itým dokumentom bol pokoncilový dokument Pápe✁-
skej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi (1993), ktorý predsta-
vuje mnohé metódy a prístupy k výkladu a ☎ítaniu Písma. Jediný druh 
výkladu, ktorý odmieta je fundamentalistický prístup, ktorý pod✟a do-
kumentu ✝ponúkne síce zbo✁né, ale iluzórne výklady namiesto toho, 
aby povedal, ✁e Biblia neobsahuje bezpodmiene☎ne okam✁ité a priame 
odpovede na ka✁dý problém. Bez toho, ✁e by to povedal, fundamenta-
lizmus vyzýva ✟udí k istému druhu sebazni☎enia mysle. Tým, ✁e neve-
dome zamie✠a ✟udské hranice biblického posolstva s bo✁ským obsahom 
tohto posolstva, priná✄a len klamnú istotu.✂5 

V biblickej oblasti nastal posun a preh☛benie rôznych metód 
a prístupov, ☎o dáva mnoho príle✁itosti k hlb✄iemu chápaniu zmyslu 
samotného Písma. Principiálne mô✁eme hovori✆ o dvoch základných 
metodologických prístupoch, ktoré ozna☎ujeme ako diachrónia 
a synchrónia. 

Diachronický aspekt textu sa zameriava na vývoj textov a tradícii 
v priebehu ☎asov. Dovo✟uje ☎itate✟ovi pochopi✆ napísaný text tak, ✁e 
osvet✟uje celý historický proces, ktorý na text pôsobil. Tento aspekt po-
tom zah☞✠a: kritiku textu, literárnu kritiku, kritiku tradícii a kritiku re-
dakcie. Takýmto prístupom sa zaoberá historicko-kritická metóda. 

                                                 
3 RINDO✌, J.: Exegetický k✍ú✎ k Pentateuchu. Bratislava : TFTU, 2000, s. 40. 
4 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I., Dei Verbum, 12. 
5 Pápe✏ská biblická komisia: Interpretácia Biblie v Cirkvi. Spi✑ská Kapitula : K✒azský 
seminár biskupa J. Vojta✑áka, 1995, s. 76. 
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Synchrónny aspekt textu zdôraz�uje rozli✁né aspekty antropológie, 
sociológie, filozofie, psychológie..., ktoré sa v texte vyskytujú 
a napomáhajú jeho chápaniu. Taktie✂ sa sústre✄uje na samotné ☎túdium 
☎truktúry textu. Synchrónne ☎túdium teda zah✆�a lingvistiku textu, ☎truk-
turálnu analýzu textu, sémantiku a pragmatiku. ✝túdium historickej ✁asti 
textu, ako to bolo pri diachrónnom prístupe, tu tvorí akýsi úvod. Ne-
mo✂no tieto dve ✁asti od seba odde✞ova✟, preto✂e hrozí riziko, ✂e syn-
chrónny prístup ostane pri izolovanom skúmaní textu. V synchrónnom 
prístupe je v☎ak podstatné odha✞ova✟ tie stránky textu, ktoré historicko-
kritická metóda necháva akoby bokom, vzh✞adom k tomu, ✂e takáto 
analýza nie je zámerom historicko-kritickej metódy.6  

 
Zásady sémantickej analýzy 
Sémantická analýza patrí k metódam, ktoré sa pokú☎ajú o✂ivi✟ inter-

pretáciu textu cez synchrónny prístup. Táto metóda sa zameriava viac 
na obsahovú stránku textu. Zmysel sémantickej analýzy je v lingvistic-
kom kontexte odhali✟ význam jednotlivých slov v texte. Toto odhalenie 
pouká✂e na bohatos✟ textu, na významovú ☎írku, ktoré by mohli pri 
historicko-kritickej metóde osta✟ nepov☎imnuté. ✠Synchrónny prístup 
k textom v☎ak musí by✟ dop✡�aný diachrónnymi výskumami.☛7, ako to 
zdôraz�uje aj dokument Pápe✂skej biblickej komisie Interpretácia Biblie 
v Cirkvi. Ak by sme sa obmedzili len na synchrónny prístup, mohli by 
sme sk✡znu✟ do subjektivistických interpretácii, pred ktorými dokument 
varuje.8 Takto sa oba prístupy vzájomne dop✡�ajú. 

Sémantická analýza teda mô✂e napomôc✟ pri odha✞ovaní zmyslu 
samotných výrazov, ktoré majú v texte k✞ú✁ové postavenie. Takýmto 
spôsobom poukazuje na bohatstvo ✠k✞ú✁ových slov☛ a sna✂í sa ich ana-
lýzou odha✞ova✟ zámer autora pri ich po✂ití v konkrétnom texte. 

✝truktúra sémantickej analýzy je následovná: 
1. Delimitácia analyzovaného textu ☞ tento krok sa sna✂í zaisti✟, 

aby ✁itate✞ a interpretátor neprehliadol podstatnú ✁as✟ textu a nesústredil 
sa na vlastnos✟, ktorá nie je pre autora podstatná. Ka✂dý úryvok musí 
by✟ v prvom rade kompletný vzh✞adom na text. Ide teda o správne 
ohrani✁enie úryvku pod✞a istých kritérií. Nemô✂eme vybra✟ úryvok 
z celého textu len tak náhodne, bez nejakých záva✂nej☎ích dôvodov.9 Je 
to teda isté vymedzenie úryvku, v ur✁ení jeho za✁iatku a konca. Sna✂í-
me sa pritom nevychádza✟ z rozdelenia, ktoré nám ponúkajú moderné 
preklady Písma, ale z pozorného ✁ítania. 

                                                 
6 Porov. TYROL, A.: Poznámky k ✌túdiu biblickej exegézy. Svit : KBD, 1999, s. 15. 
7 Pápe✍ská biblická komisia: Interpretácia Biblie v Cirkvi, s. 49. 
8 Porov. Pápe✍ská biblická komisia: Interpretácia Biblie v Cirkvi, s. 34. 
9 Porov. TYROL, A.: Poznámky k ✌túdiu biblickej exegézy, s. 37. 
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2. Ur✁i✂ blízky a vzdialený kontext textu ✄ tento krok má zaisti☎ 
jednotu s úmyslom biblického autora. Celý text biblickej knihy sa nesie 
v ur✆itom kontexte. To platí aj pre jednotlivé ✆asti textu. Ur✆enie vzdia-
leného kontextu mô✝e by☎ toto✝né z kontextom celého diela, zatia✞ ✆o 
blízky kontext sa mô✝e týka☎ len pasá✝e, v ktorej sa úryvok nachádza. 
Tento krok nám pomáha odhali☎, ✆o mal svätopisec na mysli pri písaní 
samotného textu. Pod✞a sp texeho ur✆enia kontextu mô✝eme správne 
porozumie☎ skúmaný text. 

3. Vyselektova✂ a analyzova✂ k✟ú✁ové slová ✄ tie tvoria akoby ✠srd-
ce✡ textu. Naj✆astej☛ie ide o slová alebo slovné spojenia, ktoré sa najviac 
vyskytujú a tvoria pilier my☛lienky. Niekedy to v☛ak mô✝e by☎ slovo, 
ktoré sa vyskytuje len raz. Pri tomto kroku pou✝ijeme biblické slovníky, 
konkordanciu a synopsu. Na základe biblických slovníkov mô✝eme 
odhali☎ významové bohatstvo k✞ú✆ových slov, ✆o nám pomô✝e objavi☎ 
bohatstvo celého textu. Pri sémantickej analýze je dôle✝ité sledova☎ po-
✝itie k✞ú✆ových slov aj v iných textoch Písma. Tu nám pomáha práca 
s konkordanciou. Taktie✝ pri synoptických evanjeliách porovvanjme 
paralelné texty navzájom, ✆o nám pomáha vidie☎ teologický akcent jed-
notlivých evanjelistov. Pri novozákonných textoch v☛ak nesmieme za-
búda☎ ani na starozákonný kontext, ktorý tvorí dejinné, kultúrne a ná-
bo✝enské pozadie textu. 

4. Na základe predchádzajúcich postupov interpretova✂ 
a aktualizova✂ text ✄ aktualizácia znamená, ✝e ✠star☛ie texty sa ✆ítajú 
v nových súvislostiach a aplikujú sa na prítomnú situáciu✡10 ✆itate✞a. 
Aktualizácia je nevyhnutná, preto✝e sa sna✝í o priblí✝enie významu tex-
tu jazykom dne☛ka. Poukazuje na význam biblického posolstva pre 
konkrétnu situáciu ✆itate✞a. Uskuto✆☞uje sa to na základe presved✆enia, 
✝e Bo✝ie slovo nie je len lingvistický znak, ale ako pí☛e Pavol: ✠✌ivé je 
Bo✍ie slovo, ú✁inné a ostrej✎ie ako ka✍dý dvojse✁ný me✁; preniká a✍ po 
oddelenie du✎e od ducha a k✏bov od ✎piku a rozsudzuje my✎lienky 
a úmysly srdca.✡ (Hebr 4,12) 

 
Sémantická analýza starozákonného textu Exodus 24, 12-18 
Udalos☎ opisuje Moj✝i☛ovu skúsenos☎ s Bohom na vrchu Sinaj pri 

odovzdávaní desatora pre izraelský národ. Sústredíme sa na tú ✆as☎ 
textu, ktorá opisuje Moj✝i☛ov výstup na horu a zostúpenie Pánovej slávy 
v podobe oblaku. Celá udalos☎ sa geograficky odohráva v Sinajskej pú☛ti 
pribli✝ne v druhej polovici 13. storo✆ia pr. Kr., na vrchu, ktorý je 
horským masívom na ju✝nom cípe Sinajského polostrova. Samotný vrch 
Sinaj, ako je opisovaný v Ex 19,18 sa dnes u✝ nedá lokalizova☎, ale 

                                                 
10 Pápe✑ská biblická komisia: Interpretácia Biblie v Cirkvi, s. 119. 
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pravdepodobne ide o vrch D�ebel Musa, Moj✁i✂ova hora vysoká 2244 
m., ktorá je v biblických atlasoch ozna✄ená menom Sinaj.11 

V samotnom texte 24,12-18 mô✁eme vidie☎ dva opisy tej istej 
udalosti, ✄o poukazuje na to, ✁e ✆ver✂e 12-15 a 18b by mohli by☎ 
elohistického pôvodu a ver✂e 15b-18a sú paralelným rozprávaním 
k✝azskej tradície.✞12 To potvrdzujú predov✂etkým ver✂e k✝azského 
prame✝a P, pre ktorý je charakteristická transcendentná vzdialenos☎ 
medzi ✄lovekom a Bohom, ktorý sa zjavuje ✄loveku cez slávu (kabód)13 
v podobe oblaku (porov. Ex 40,34; 1Kr 8,10-11). 

Celá ✄as☎ textu zapadá v ✂ir✂om kontexte do kapitol 19 a✁ 40, ktoré 
opisujú uzavretie zmluvy s Jahvem a vyhlásenie zákonov na Sinaji. 
V u✁✂om kontexte do ✄asti 24,12 a✁ po 31 kapitolu, kde sa opisuje 
udalos☎ Moj✁i✂ovej skúsenosti na vrchu Sinaj a prijatie kamenných tabú✟ 
so zákonom (31,18). Uzavretie zmluvy na Sinaji je základnou témou 
svätého Písma, preto✁e práve v nej je vyjadrené mimoriadne spojenie 
medzi Bohom a vyvoleným národom ✠ Izraelom. Boh sa o svoj ✟ud 
zaujíma a je Bohom iniciatívy. 

 
Rozdelenie textu 
Samotnú udalos☎ 24,12-18 mô✁eme rozdeli☎ na nieko✟ko ✄astí kvôli 

preh✟adu a hlb✂iemu pochopeniu. Bli✁✂ie sa sústredíme len na udalos☎ 
Moj✁i✂a v oblaku, predstavujúceho Pánovu slávu. 

1. Bo✁ia výzva Moj✁i✂ovi 12 ver✂ 
2. Vystupovanie na Bo✁í vrch 13-14 
3. Udalosti na vrchu 15-18 
 
Moj✡i☛ v oblaku 24,15-18 
V tejto naratívnej ✄asti je nieko✟ko miest, ktoré poukazujú na 

k✟ú✄ový bod celej udalosti ✠ stretnutie sa s Jahvem, ktorý prichádza 
k ✄loveku. 

Samotný vrch, na ktorom sa odohráva udalos☎ má aj symbolický 
význam. Vo vä✄✂ine nábo✁enstiev je vrch ako taký miestom, kde sa 
stretáva nebo so zemou. Pravdepodobne pre jeho vý✂ku a tajomstvo, 
ktorým je obklopený. Vrch Sinaj má pre Izraelitov hlboký nábo✁enský 
význam. Ako miesto zjavenia, je svätým miestom, ktoré Boh posvätil 
darom svojho zákona (24,12-18) a prítomnos☎ou svojej slávy (24,16).14 

Isté symbolické paralely mô✁eme nájs☎ aj v iných knihách Písma: 

                                                 
11 Porov. KYSELICA, J.: ☞tudijný materiál k úvodu do Pentateuchu. Bratislava : Aloisia-
num, 1996, s. 89. 
12 Komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie k Pentateuchu. Bratislava : Aloisianum, 
1998, s. 125. 
13 Porov. KYSELICA, J.: ☞tudijný materiál k úvodu do Pentateuchu, s. 24. 
14 Porov. DUFOUR, X. L. et al.: Slovník biblickej teológie. Trnava : Dobrá kniha , 2003, s. 
953. 
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Gn 8,4 ✁ kde sa hovorí o korábe, ktorý na siedmi de✂ zastal na 
vrchu Ararat. Koráb bol aratranou pre Noema a jeho rodinu tak, ako je 
zákon záchranou pre Izrael. 

✄ 3,5 ☎Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho 
vrchu.✆ ✁ vrch tu predstavuje prítomnos✝ Pána a jeho silu a ochranu. 

✄ 15,1 ☎Pane kto smie býva✞ v tvojom stánku? Kto mô✟e nájs✞ 
odpo✠inok na tvojom svätom vrchu?✆ 

Ez 40,2 ✁ videnie Ezechiela o Bo✡om krá☛ovstve ☎a postavil ma na 
ve☞mi vysoký vrch.✆ 

Vrch je teda symbol prítomnosti Boha a jeho ochrany. Tá je 
podmienená predov✌etkým tým, ✡e ✍lovek ✡ije v súlade s Bo✡ou vô☛ou. 

 
V na✌om texte sa vrch zaha☛uje do oblaku, ✍o je opä✝ vyjadrením 

hlbokého symbolu odkazujúceho na samotného Boha. Oblak v SZ má 
nieko☛ko významov. ☎Je nosite☛om da✡✎a, zvlá✌✝ ak prichádza zo západu 
(2Sam 22,12; 1Kr 18,44; Lv 12,54), rovnako obrazom ☛udskej nestálosti 
v s☛uboch (Oz 6,4), tak✡e sú podobné oblaku bez vody. Ale i ☛udská 
pominute☛nos✝ je pripodob✂ovaná k oblaku (Job 7,9; Oz 13,3) práve tak, 
ako ☛udská pýcha.✆15 

Ex 14,20 ✁ opis obla✍ného st✏pu, ktorý odde☛oval utekajúcich 
Izraelitov pre faraónovým vojskom. Obla✍ný st✏p vyjadruje Bo✡iu 
prítomnos✝. 

Ex 34 5 ☎Pán sa zniesol v oblaku✆ ✁ Moj✡i✌ sa rozprával s Bohom, 
ktorého prítomnos✝ bola vyjadrená prítomnos✝ou oblaku. Bolo to aj 
potvrdenie Bo✡ej blízkosti. Podobne to opisuje Kniha krá☛ov: 

1Kr 8,10 ☎Pánov dom naplnil oblak✆ ✁ bolo to potvrdenie 
prítomnosti Pána v chráme. 

Oblak vyjadruje vidite☛nú prítomnos✝ nevidite☛ného Boha a zárove✂ 
je symbolom jeho tajomnosti a neuchopite☛nosti. Je to opak toho, o ✍o 
sa sna✡ili Izraeliti, ke✎ zostrojili zlaté te☛a ako podobu Boha. S Bohom 
nemo✡no manipulova✝, ako to nie je mo✡né ani s oblakom. 

Oblak zárove✂ prístupný a nepreniknute☛ný umo✡✂uje dosiahnu✝ 
Boha bez toho, ✡e by to bolo videnie z tváre do tvárez tvoré oby✍ajne 
znamená smr✝ (Ex 33,20). Preto je oblak obrazne povedané akousi 
ochranou pred priamym poh☛adom na samotného Jahveho. Pod☛a 
jahvistickej a elohistickej tradície je symbolom Bo✡ej slávy a tak slú✡i na 
vyzdvihnutie Bo✡ej transcendencie.16 

Zvlá✌tny význam v✌ak oblak dostáva v izraelských dejinách 
putovania pú✌✝ou. V pú✌ti sa stáva symbolom Bo✡ieho putovania 
s ☛udom, ktorý tento ☛ud chráni, sprevádza a ukazuje mu cestu 
v oblakovom st✏pe (Ex 13,21n; Nu 10,34). Boh v podobe oblaku 

                                                 
15 NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník. Praha : Kalich, 1992, s. 523. 
16 Porov. DUFOUR, X. L. et al.: Slovník biblickej teológie, s. 486. 
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zostupuje na stánok (Ex 40,34) práve tak ako neskôr zostúpi aj na 
samotný chrám (1Kr 8,10-11). Prítomnos� Bo✁ia je takýmto spôsobom, 
cez oblak, znázornená aj pri odovzdávaní zákona (Ex 19,16; 24,15n). 

✂al✄ím dôle✁itým slovom je Pánova sláva. ☎Tu zostúpila na vrch 
Pánova sláva a oblak ho zaha✆oval ✝es✞ dní.✟(Ex 24,16) Bo✁ia sláva ✠ 
kabód ✡ vyjadruje v koreni k✡b✡d ☎by� �a✁ký✟ a v obraznom zmysle 
várazn� a úctu. ☎V hebrej☛ine na rozdiel od gré☛tiny i moderných re☛í 
sláva zna☛í nie nato☞ko vonkaj✄ie uznanie, dobré meno, ale reálnu 
hodnotu ur☛ovanú váhou bytosti.✟17 Preto nik nemô✁e vstúpi� do oblaku 
(Ex 24,14) okrem Moj✁i✄a (24,18), ktorý sa tak stáva priamym Bo✁ím 
poslom a sprostredkovate☞om pre ☞ud. To má vplyv aj na samotného 
Moj✁i✄a, ktorý sa stáva ú☛astný Bo✁ej milosti mimoriadnym spôsobom. 
☎K✌azský prame✌ predstavuje Moj✁i✄a ako mu✁a ur☛eného pre Bo✁iu 
slu✁bu, ktorého charakteristickou ☛rtou je ✍iariaca tvár (porov. Ex 
34,29).✟18  

Ex 40,34 ☎Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila 
Pánova sláva.✟ 

1Kr 8,11 ✎...tak✍e sa k✏azi pre oblak nemohli postavi✞ do slu✍by, lebo 
Pánov dom naplnila Pánova sláva.✟ ✠ sláva je vyjadrením Bo✁ej plnosti 
a dokonalosti. Boh sa v✄ak nezjavuje len preto, aby sa nechal oslavova� 
☞udskou slávou, ale aby urobil na svojej sláve ú☛astného ka✁dého, kto 
✁ije pod☞a jeho zákona: 

✑ 73,24 ☎Vedie✝ ma pod✆a svojho zámeru a nakoniec ma prijme✝ do 
slávy.✟ 

✑ 149,5a ☎Nech svätí jasajú v sláve...✟ 
 
Vstúpenie Moj✁i✄a do oblaku na siedmy de✒ je akýmsi návratom 

k stvorite☞skému rytmu z Gn 1. Na siedmy de✌ prichádza vrcholné slovo 
ohlasujúce ☎nové stvorenie✟, nový po☛iatok v ✁ivote Bo✁ieho ☞udu. 
Následný ✓tyridsa✔ denný pobyt na vrchu Sinaj je ✄ifrou vyzna☛ujúcou 
dobu skú✄ok a príprav k úlohám, ktorými svojich svedkov poveril Boh 
(porov. Gn 7,12.17; Ex 16,35; 1Kr 19,8; Jon 3,4; Mt 4,2; Sk 1,3).19  

✕íselná symbolika je vyjadrením istého pojmu alebo hlb✄ieho 
zmyslu biblického posolstva. ☎✕íselná symbolika slú✁i v✄ak najmä na 
vyjadrenie princípu poriadku, úplnosti a dokonalosti, a to najmä 
pomocou ☛ísla sedem.✟20 Toto ☛íslo nachádzame na viacerých miestach 
v Biblii: 

                                                 
17 DUFOUR, X. L. et al.: Slovník biblickej teológie, s. 757. 
18 HERIBAN, J.: Príru✖ný lexikón biblických vied, s. 706. 
19 Porov. Výklady ke Starému zákonu - I. Zákon (Gn-Dt). Praha : ✗eská biblická spole✘-
nost, 1991, s. 296. 
20 HERIBAN, J.: Príru✖ný lexikón biblických vied, s. 282. 
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Gn 1,1-2,4 ✁ vyjadruje Bo✂ie dielo stvorenia a siedmy de✄ patriaci 
Pánovi 

Ex 12,15 ☎Sedem dní budete jes✆ nekvasené chleby.✝ ✁ ✞o znamená aj 
nový ✂ivot a o✞istenie od kvasu hriechu. Toto ✞íslo je ✞asto pou✂ité 
v príprave na sviatky alebo vyjadruje aj ✞asové trvanie niektorých 
sviatkov. 

Múd 7,22n. ✁ tu sa vypo✞ítava 21 (7x3) vlastností Bo✂ej múdrosti. 
V siedmy de✄ zavolal z oblaku na Moj✂i✟a Pán (24,16b) ✞ím vyjadril 

plnos✠ vz✠ahu s Bohom. Moj✂i✟ vstupuje do oblaku a zostáva v ✄om 
✡tyridsa✆ dní. Je to ✞as Bo✂ej prítomnosti, ale aj skú✟ky, ktorú pre✂íva 
Eliá✟ na pú✟ti (1Kr 19,8) alebo Kristus po krste v Jordáne (M 4,2).  

 
Udalos☛ v novozákonnom poh☞ade 
Skúsenos✠ Moj✂i✟a na hore je nielen posolstvom pre osobný ✂ivot, 

ale aj vyjadrením predobrazu postavy Je✂i✟a Krista. Podobne ako Moj✂i✟ 
ostáva na vrchu ✟tyridsa✠ dní, Kristus pre✂íva skúsenos✠ Bohom 
ur✞eného ✞asu na pú✟ti (Mt 4,2; Lk 4,1; Mk 1,12-13).  

Moj✂i✟ sa pre starozákonný ✌ud stáva priamym sprostredkovate✌om 
medzi ním a Bohom. Jedine on nazerá priamo na Bo✂iu tvár bez toho, 
aby zomrel (Ex 33,11) a tak sa stoto✂✄uje s Bo✂ou vô✌ou. On je popri 
Je✂i✟ovi jediný komu Nový Zákon dáva titul prostredníka (Gal 3,19; Heb 
3,5; 8,6; 9,1n). 

Pobyt Moj✂i✟a v oblaku na Sinaji je podobný skúsenosti Krista pri 
premenení na hore (Mt 17,1-13), ke✍ oblak je v oboch prípadoch 
prejavom Bo✂ej prítomnosti, ale v Novom zákone aj slávou Syna.21 
V oboch prípadoch Izraeliti, ✞i u✞eníci okrem Moj✂i✟a a Je✂i✟a nemajú 
priamu skúsenos✠ Bo✂ej slávy. V Kristovi sa nap✎✄a Bo✂í zámer, lebo 
ako skrze Moj✂i✟a pri✟iel zákon, tak skrze Krista pri✟lo vykúpenie 
(porov. Jn 1,17). 

 
Aktualizácia udalosti 
Pú✟✠, na ktorej sa odohráva udalos✠ je v biblických dejinách 

miestom stretnutia sa s Bohom, ale aj miestom zápasu o vlastnú identitu 
viery. Miestom rozhodovania sa pre alebo proti Bohu. V tejto dvojitej 
skúsenosti je v✟ak dominantný jeden prvok: Boh prichádza k ✏loveku 
prvý. Aj v nehostinných udalostiach osobného ✂ivota Bohu zále✂í na 
ka✂dom ✞loveku a aj ☎navonok✝ sa nás dotýka svojou prítomnos✠ou. 
Musíme si v✟ak uvedomi✠, ✂e prítomnos✠ Boha nemusí by✠ v✂dy vnímaná 
cez vonkaj✟iu istotu alebo citové pre✂itie. Vy✂aduje si postoj viery, ale aj 
otvorenosti vo✞i samotnej prítomnosti Boha. Táto viera je prakticky 
vyjadrená v úcte a dodr✂iavaní Pánových zákonov, ktoré ✞loveka vedú 
po správnej ceste. Aj ke✍ ✞lovek nemá citové naplnenie, vedomie 

                                                 
21 Porov. DUFOUR, X. L. et al.: Slovník biblickej teológie, s. 486. 
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o tom, �e �ije pod✁a Bo�ích prikázaní, je znakom toho, �e Boh je blízko 
a chráni ho (porov. ✂ 139). Ako hovorí Pavol: ✄Boh,... za☎iaril aj 
v na✆ich srdciach na osvietenie poznania Bo☎ej slávy v tvári Je☎i✆a 
Krista. No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh 
zvrchovanú moc, a nie my.✝ (2Kor 4,6-7) 

Ako bol Moj�i✞ svedkom Bo�ej ochrany pre svoj národ, tak Boh 
posiela do ná✞ho �ivota ✁udí, skrze prítomnos✟ ktorých sa neraz 
doká�eme vymani✟ zo samoty, krízy, prípadne pre�i✟ svoju osobnú 
hodnotu v o✠iach druhého. Takýmto alebo podobným spôsobom nie 
sme sami, ale nás sprevádza Pán, ako to za�ili aj emauzskí u✠eníci (Lk 
24,13-35). 
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