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8 PUTUJÚCI
1
 BOH V STAROM ZÁKONE 

 

Vnímanie Boha v Izraelskom národe a Jeho všadeprítomnosť nechápali Židia tak ako si 

to uvedomujeme dnes v kresťanstve. Starozákonný človek potreboval Boha cítiť alebo vidieť 

v svojej prítomnosti a mať pri sebe isté viditeľné predmety a to buď posvätné nádoby, či 

„zobrazenia
2
“ alebo posvätné a dôstojné priestory, kde Boh prebýval. O tom svedčia 

starozákonné obrazy Božej prítomnosti ako oblakový a ohnivý stĺp,
3
 archa zmluvy 

                                                           
1
 Slávnosti zasvätené bohom bolo veľa v starom Egypte a išlo o významné udalosti. Významní bohovia mali 

výročnú slávnosť, ktorá sa každým rokom opakoval v ten istý dátum a trval niekoľko dní. Pri chráme sa 

zhromažďovalo veľa pútnikov, vznešených hostí, kňazstvo slúžilo obrady na chrámovom nádvorí, ostatní 

čakali vonku, aby mohli uzrieť sochu boha, ktorá pri najvýznamnejších výročných slávnostiach opúšťala chrám 

a konala pravidelnú púť, pričom sa navštívilo iné božstvo v jeho chráme, alebo zádušné chrámy mŕtvych 

kráľov. O takýchto putiach je zmienka u bohov Mina, Amona, Kematefa, Basteta a Thovta. Púť konal boh 

obvykle na slávnostne vyzdobenom člne. Ľud jasal a išiel mu v ústrety a sviatok sa slávil hodovaním, tancom 

a spevom. (Pozri HELLER, J.: Starověká náboženství. Praha 2010, s. 83).  

2
 Je paradoxné hovoriť o zobrazovaní Boha v Starom Zákone, keďže to mali Mojžišom zakázané, ale treba 

jednoznačne povedať, že ho Izraeliti rôznymi spôsobmi zobrazovali. Nepozerajúc na to či to bolo správne, 

alebo nie. Vyzerá to tak, že keď Izraeliti dosiahli vyšší stav duchovnej úrovne, tak národ nepotreboval žiadne 

symboly, zobrazenia. Treba však konštatovať, že duchovná úroveň národa nemala iba vzostupnú tendenciu, ale 

aj klesajúcu. Takže v dejinách Izraelského národa vidíme sínusoidu vzostupu a pádu morálnej a duchovnej 

úrovne.  

3
 2Mjž 13, 17-22. Obraz oblaku a ohňa v súvislosti s božstvom je v kanaánskej literárnej tradícii známy 

z ugaritských textov, kde spolu predstavujú bojový sprievod boha Baála. Oblak je v Starom Zákona častým 

symbolom Pánovej transcendentnej prítomnosti. Zostúpil, keď PÁN hovoril s Mojžišom na púšti (porov. 2Mjž 

16, 10, na Sinaji (porov. 2Mjž 24, 15-18) a po postavení svätostánku na ňom vo dne spočíval oblak, v ktorom 

bol v noci oheň (2Mjž 40, 38). PÁNOVA prítomnosť v podobe oblaku spočívala hlavne na arche, ktorá bola 

jeho trónom (porov. 3Mjž 16, 2.13;2Krn 5, 13-14). Symboliku oblaku použil neskôr prorok Izaiáš, aby 

zvestoval, že Pánova prítomnosť z čias putovania po púšti sa znovu zjaví na Sione a spočinie na ňom (porov. Iz 

4, 5.Oheň ako manifestácia PÁNA sa dá sledovať v príbehu o exode v 3, 2 a 19, 20 (porov. 5Mjž 4, 24; 9, 3). 

Patristický komentár: Boh sa podľa Petra Chryzológa zjavuje v ohnivom stĺpe, aby zahnal temnotu 

nevedomosti a aby človek mohol v púšti tohto sveta prejsť cestu učenia spásy. Zjavenie v oblačnom stĺpe chce 

naznačiť, že Boh mierni vznetlivý nepokoj v ľudskej duši. (Peter Chryzológ. Semones 170,2: CCL 24B, 1040-

1041). Oslobodenie synov Izraela a ich cesta do Zasľúbenej krajiny sú fakty pospájané s tajomstvom nášho 

vykúpenia. Prostredníctvom nich kráčame k svetlu nebeského príbytku s milosťou Christa, ktorý nás osvetľuje 

a vedie. Oblačný a ohnivý stĺp, ktoré chránili izraelský ľud, predstavovali toto svetlo milosti. (Béda Ctihodný, 
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s podobizňou anjelov
1
, medený had na púšti vyrobený na príkaz Mojžiša, prenosný 

svätostánok vyzdobený vytkanými anjelmi
2
, ktorý prenášali leviti.  

Izraelský národ, ktorý Mojžiš na Boží pokyn vyviedol z Egypta bol vlastne neustále 

putujúcim národom pokiaľ neprišiel do zasľúbenej zeme. Aj v samotnom Kanaáne sa 

obetovali Bohu obety spočiatku na rôznych miestach až po vybudovaní Jeruzalemského 

chrámu za čias kráľa Šalamúna sa zdôrazňovalo, že Boh už má vybudovaný svoj príbytok 

a treba mu obety prinášať iba v chráme. Nie div, že vo vojne s nenávidenými sektánskymi
3
 

samaritánmi bol následne zbúraný samaritánsky chrám na hore Gerazim
4
.  

Už na počiatku patriarcha Abrahám bol príkladom putujúceho beduína, ktorý na pokyn 

Boží vyšiel zo svojimi pastiermi a stádami z Úru Chaldejského a odišiel do Charánu. Pri 

                                                                                                                                                                                     
Super epistulas catholicas expositi 2, 9:CCL 121, 238) Maxim Vyznávač vidí v stĺpoch dve zobrazenia Slova 

a jeho konania. V praktickom živote Slovo občerstvuje ako oblak tým, že ukončuje horúčosť pokušení; na ceste 

poznania Slovo osvetľuje a spaľuje všetku nevedomosť. (Maxim Vyznávač, Questiones et dubia 26: CCG 10, 

22). Pozri Genezis. Trnava 2008, s. 353. Je zaujímavé, že v egyptských chrámoch pravidelná bohoslužba 

spočívala predovšetkým k opatrovaniu boha, ktorý v chráme sídlil. Kňaz konajúci službu vošiel ráno do 

svätyne a za neustálych modlitieb rozsvietil alebo upravil svetlo, ktoré vo svätyni svietili. (Pozri HELLER, J., 

cit. dielo, s. 81.) Pravdepodobne išlo o sviečky.  

Aby ich cestou viedol Rabínsky komentár: Sloveso v tomto spojení je vokalizované ako v kauzatívnej forme 

hif., preto Raši vysvetľuje, že PÁN viedol Izraelitov pomocou vyslanca, ktorým bol oblačný stĺp. Jeho úlohou 

bolo skôr viesť ľud, než osvetľovať cestu.  

Ďalej sa stretávame v Starom Zákone s ohnivým kerom (2Mjž 3, 2), zostúpením ohňa na obety prinesené 

Eliášom (1Kraľ 18, 38), uchvátením Eliáša do neba na ohnivom koči (2Kraľ 2, 11). V Novom Zákone sa 

s ohnivými jazykmi stretávame pri zostúpení Sv. Ducha na apoštolov v deň Sv. Päťdesiatnice (Sk 2, 3-4).  

1
 Uprostred krídel serafov bol plameň, ktorý dosvedčoval prítomnosť Božiu v Izraeli (2Mjž 25, 18-22) Archa 

zmluvy slúžila ako podnož a zľutovnica s cherubínmi ako trón pre PÁNA. Cherubíni alebo podobné 

nadpozemské bytosti vyobrazované, ako nesú trón, nie ako (ktorých krídla) ho tvoria. Pravdepodobnou 

funkciou cherubínov vo svätostánku bolo označovať priestor mimoriadnej Božej blízkosti a chrániť ho pred 

narušením, respektíve chrániť človeka pred následkami tohto narušenia. Takúto úlohu mali aj cherubíni 

v príbehu o rajskej záhrade (porov. 1Mjž 3, 24), čo by mohla byť ďalšia paralela medzi stavbou svätostánku 

a stvorením sveta. (Exodus. Trnava 2013, s. 673). 

2
 2Mjž 26, 31. 

3
 Židia ich považovali za sektantov, pretože sa oddelili od Izraelského národa a z posvätných kníh Starého 

Zákona si ponechali iba Tóru – päť kníh Mojžiša. Ostatné starozákonné knihy odmietali.  

4
 Jn 4, 20. 
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odchodu z rodného domu ukradla Rácheľ svojmu otcovi Labanovi domácich bôžikov
1
 – 

terafim
2
, čím na jednej strane vidíme pohanský vplyv a nedodržanie jedného prikázania 

                                                           
1
 1Mjž 31, 30-35. Domáci bôžikovia. Malé prenosné modly, ktoré Rácheľ pravdepodobne ukradla, pretože si 

myslela, že jej prinesú ochranu a požehnanie. Alebo možno chcela mať niečo hmotné, čo mohla uctievať na 

dlhej ceste, ktorú mala pred sebou (prax, na ktorú sa oveľa neskôr odvoláva vo svojich spisoch Jozefus, 

židovský historik z 1. st.). V každom prípade, Ráchel ešte nebola oslobodená od svojho pohanského pôvodu 

(1Mjž 35,2; Joz 24,2). Bojte sa Hospodina. Dôverujte slúžte mu a uctievajte ho (pozri pozn. ku 1Mjž 20, 11) 

odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou a v Egypte. Pozri v. 2. Jozua apeluje na Izrael, aby 

odstránili bohov, ktorých uctievali predkovia v Mezopotámii a Egypte. V Úre a v Chárane bola Terachova 

rodina vystavená uctievaniu boha mesiaca, Nanna alebo Sína (pozri 6, 1; 1Mjž 11, 31). Zlaté teľa z 2Mjž 32, 4 

môže byť príkladom uctievania bohov Egypta. Pravdepodobne sa podobalo bohovi Apisovi, posvätnému 

býkovi Egypta. Járebeámove zlaté teľa v Bételi a Dáne, na druhej strane, pravdepodobne predstavovali 

piedestál pre jazdiace alebo stojace božstvo (1Krľ 12, 28-29). (Študijná Biblia. Banská Bystrica 2015, s. 345). 

2
 Domáce modly hebrejsky terafim. Myslí sa, že kto ich mal, mal právo na dedičstvo, ale to nie je isté. (Pozri 

Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava 2004, s. 45). Strihanie oviec bolo 

spojené so slávnosťou. Laban bol teda zaujatý a pre Jakuba to bola výhodná príležitosť na útek. Domáci 

bôžikovia boli ochrancovia domáceho krbu. (Pozri Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava 1996, s. 92).  

Domáci bôžikovia. Etymológia tohto slova je neistá. Bolo navrhnutých viacero hypotéz, z ktorých uvedieme 

aspoň dve: chetitské tarpiš pre ducha, ktorý ochraňuje, ale aj uvádza do kliatby; podstatné meno tvorené ako t-

preformatív z slova liečiť t.j. zosnulí predkovia ako „liečitelia“, ochraňujúci svojich potomkov. Ide o malé 

sošky, pravdepodobne zosnulých predkov, od ktorých sa očakávalo, že zabezpečia ochranu a požehnanie. Ich 

malý rozmer je v tomto prípade zrejmý aj z toho, že sa dali schovať pod sedlo. Kontext výrazu v Oz 3, 4 by 

mohol znamenať, že v istých kruhoch s ešte v 8. storočí pred Chr. ich používanie tolerovalo, ale neskôr sú 

jednoznačne odsúdené (porov. 1Sam 15, 23; 2Kr 23, 24; Zach 10, 2). Patristický komentár: Ráchel odniesla 

modly svojho otca, lebo bola verná pradávnym obyčajom. Vykonala to len tak, aby to manžel nespozoroval. 

Jakub by určite nebol súhlasil, aby sa to stalo. (Ján Chryz., Hom. Gen. 57, 4:PG 54, 499) Rabínsky komentár: 

Ráchel ukradla domácich bôžikov, aby uchránila otca od modloslužby. (Raši, Sforno, Alšich). Jakub nevedel, 

kto bôžikov ukradol, a vyslovil kliatbu, ktorá sa splnila, keď Rácheľ predčasne zomrela po pôrode Benjamína 

(35, 16-19). Učenci totiž hovoria, že aj nepremyslená kliatba sa uskutoční, ak ju vysloví spravodlivý človek 

(Raši) Ráchel vzala domácich bôžikov, uložila ich do torby ťavieho sedla. Patristický komentár: Ambróz 

vidí v Ráchel alegorický obraz Cirkvi a rozvážnosti, lebo Cirkev ignoruje márne myšlienky a bezpodstatné 

obrazy modiel, ale pozná pravú podstatu Trojice, preto skryla modly. Teda zničila tmu a zjavila žiaru slávy. 

(Ambróz, De fuga mundi 5, 27: CSEL 32/2, 185) Laban prekutal celý stan, no (nič) nenašiel, dosl. prehmatal 

celý stan. Domáci bôžikovia sú daní do protikladu s Bohom Jakuba. On riadi osudy rodiny a vykonáva 

spravodlivosť. Naopak, Labanovi bôžikovia môžu byť ukradnutí a musia byť chránení ľstivou ženou, ktorá 

o sebe vyhlasuje, že sa jej stalo, čo sa stáva ženám, t.j. 

Je nečistou a takýto človek nemohol byť v kontakte s Bohom. Rabínsky komentár: Ráchel nemala v úmysle 

bôžikom slúžiť, inak by ich nebola dala na také podradné miesto (Zohar) Patristický komentár: Ako 
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z Desatora neučiníš si modlu a na druhej strane vieru, že doprevádzajúci boh ich bude na ceste 

ochraňovať. Keďže doprevádzajúce božstvá vidíme aj v egyptskom náboženstve je evidentné, 

že táto forma sa udomácnila v istej forme aj v Izraelskom národe.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
u Ambróza (porov. patr. kom. K 31,33), aj v Cézariovej interpretácii Laban reprezentuje diabla, lebo slúži 

modlám a Jakub, keďže slúži Bohu, zobrazuje Christa. Preto prenasledoval Jakuba, ale nedokázal nájsť nič zo 

svojho. (Cézarius Arl., Serm. 88, 4: CCL 103, 363-364 ) Genezis. Trnava 2008, s. 585-588.  

 


