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Zlaté teľa1 a modlárska úcta Izraelského národa pri hore Sinaj  

a sviatok Izraelskej Päťdesiatnice 

 

Izraelský národ žil veľmi dlhé obdobie v egyptskom otroctve a tak si 

osvojil pohanskú úctu, ktorú videl v každodennom živote Egypťanov. 

V Synopsise sv. Atanáza2 nachádzame údaj, že Židia žili v Egypte okolo 

215 rokov. Božská úcta sa dávala nielen faraónovi ako zástupcovi Boha na 

zemi, ale aj nebeským telesám 3– slnku – boh Ra, mesiacu, ako aj 

zvieratám: sokol, mačka, ryba. Posvätný býk bol oddávna považovaný za 

symbol plodnosti a to v Egypte, Mezopotámii, Sýrii a Grécku. Pri odchode, 

ktorý nastal za faraóna Marneptaha4 asi okolo r. 1220 pr. Chr. z Egypta, 

sľúbili pred Mojžišom vernosť Hospodinovi. Tú však narušili hneď po 

necelých dvoch mesiacoch5 od svojho exodu, pod horou Sinaj. Tu putujúci 

národ nachádza vhodné podmienky na táborenie, dostatok dreva, vody 

a stromov. Na počesť tejto udalosti bol ustanovený sviatok Päťdesiatnice, 

keďže táto udalosť sa stala päťdesiaty deň po odchode Židov z Egypta. 

Národ si Mojžiša vyvolil ako prostredníka medzi Bohom a nimi. Pri prvom 

                                                 
1 2Mjž 32, 1-35. 
2 ОЛЕСНИЦКИЙ, А., Руководство к изучению Священного Писания. Санкт –
Петербург 1894, s. 17. 
3 Mojžišovi, ktorému sa dostalo toho najlepšieho vzdelania ako „synovi“ faraóna na 
egyptskom kráľovskom dvore, keďže vedel o zbožšťovaní Slnka a Mesiaca v Egypte vo 
svojej prvej knihe ich konkrétne nepomenováva a to preto, aby ich Izraeliti 
nepovažovali za božstva, ale iba za „obyčajné stvorené telesá“. „Potom riekol Boh: 
Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami 
na určovanie období a rokov. Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali 
zem! I stalo sa tak. Boh učinil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom 
a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou; a aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskú 
oblohu, aby osvetľovali zem, aby vládli nad dňom i nocou a aby oddeľovali svetlo od 
tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno: štvrtý deň.“  (1Mjž 1, 14-
19). Pozri AUGUSTÍN, B., Boží štát, zv. I. Trnava 2005, s. 214-215; viď kapitolu 
tridsať: Treba rozlišovať Stvoriteľa od stvorení, aby sa miesto jedného Boha neuctievalo 
toľko bohov, koľko je stvorení.  
4 Pozri JOHNSON, P., Dějiny židovského národa. Rozmluvy 1995, s. 36. 
5 Pozri KOSIDOWSKI, Z., Čo rozprávali proroci. Bratislava 1985, s. 89. 
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príchode z hory Sinaj Mojžiš zapísal všetky prikázania do Knihy Zmluvy, 

priniesol obeť na oltári a prečítal národu Knihu Zmluvy. Národ 

jednomyseľne sľúbil horlivo dodržiavať Božiu vôľu. Posvätnou krvou bol 

pokropený oltár, Kniha Zákona a všetci ľudia. Okrem prikázaní1 dostal 

Mojžiš od Boha občianske a náboženské predpisy2, podľa ktorých sa mal 

národ učiť žiť ako jeden celok. „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa 

vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov 

okrem mňa! Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na 

nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! Nebudeš sa 

im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý 

trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia 

tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú 

a zachovávajú moje prikázania“3 

 Mojžiš s Jozuem opätovne vystúpili na horu Sinaj, kde zotrvali 

štyridsať dní a nocí. Tu dostal od Boha plán na postavenie prenosného 

Svätostánku a tiež dve kamenné dosky, na ktorých bolo „Božím prstom“4 

napísaných desať prikázaní. Národ zachcel mať podobizeň Boha, keďže 

nevedel čo sa stalo s Mojžišom rozhodol sa preto obrátiť na jeho brata 

Árona a ten namiesto toho, aby ich usmernil, sa zachoval veľmi slabošsky. 
                                                 
1 1Mjž 20, 1-17. 
2 1Mjž 20, 22-26 až 31, 18. 
3 1Mjž 20, 2-6. 
4 Pozri AUGUSTÍN, B., Boží štát, zv. II. Trnava 2005, s. 118-119 – „Potom sa Boží 
národ zdržiaval štyridsať rokov pod Mojžišovým vodcovstvom na púšti, kde zhotovili 
archu zmluvy a stánok, v ktorom sa vzdávala Bohu úcta obetami znázorňujúcimi 
budúce veci. To sa stalo až potom, keď prijali za veľkej hrôzy zákon na vrchu Sinaj, kde 
sa Božia prítomnosť prejavila zázračnými zjavmi a zvukmi. Zákon bol daný čoskoro po 
odchode z Egypta, keď začal národ bývať na púšti, päťdesiateho dňa po veľkonočnej 
slávnosti a po obetovaní baránka, v čom je predobraz Christa, ktorý mal prejsť obetou 
umučenia z tohto sveta k Otcovi (hebrejské slovo pascha sa prekladá ako „príchod“), 
aby po zvestovaní Nového Zákona a po obetovaní nášho baránka, Christa, zostúpil 
z neba na päťdesiaty deň Duch Svätý, ktorý sa v Evanjeliu menuje aj Božím prstom, 
aby sme si uvedomili význam predchádzajúcich dejov, lebo aj Písmo nám oznamuje, že 
aj dosky Zákona boli písané Božím prstom“.  
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Vyžiadal si od nich zlaté náušnice a tak im ulial „modlu“. Sv. Efrém 

Sýrsky a blažený Teodorit1 v tom vidia zámer, že ženy odmietnu odovzdať 

to, čo ich skrášľuje, t.j. naušnice a tak ochránia mužov od modlárstva. 

Národ prezentoval svoju otrockú religiozitu ešte neobnoveného srdca2. 

Nestačilo im veriť v „neviditeľného Boha“, pretože okolité pohanské 

národy mali svoje božstvá zobrazené v podobe sôch, a preto aj oni, keďže 

nevidia Mojžiša, chcú mať akúsi viditeľnú istotu - ochranu. „Urobili si 

uliate teľa, klaňali sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji 

bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egyptskej krajiny“3. Prof. Jozef Heriban4 

poukazuje, že Boh, ktorého dal zhotoviť Áron, nebol pohanským bohom, 

ale podľa egyptského spôsobu v podobe mladého junca, ktorý bol obrazom 

sily a moci znázornil Boha Izraela. Podobne sa o tomto momente vyjadruje 

aj biskup Benjamín5, ktorý v tom vidí úctu k Jahvemu prejavenú im 

známym spôsobom. V Egypte v tom čase takto zobrazovali v podobe 

posvätného teľaťa – boha Apisa.6 Prof. A. Lopuchin7 hovorí o tom, že 

v Egypte sa uctievali v tom čase dva druhy býkov, ktorí boli symbolom sily 

a životnej energie. Čierny býk bol uctievaný v egyptskom meste Memfis 

a biely býk bol uctievaný v Heliopolise. Išlo o prvý prípad zoolatrie – 

zbožšťovania zvieraťa, zachovaný vo Svätom Písme v dávnych dejinách 

ľudstva. Existujú názory, že modla bola urobená z dreva a následne zvrchu 

pozlátená. Hostina, bubny, trúby, tanec okolo teľaťa bol prejavom 

náboženskej zbožnosti tzv. náboženského extatického tanca8, ktorý bol 

                                                 
1 Pozri ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, T.1. Петербург 1904- 1907, s. 384. 
2 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 625. 
3 1Mjž 32, 8. 
4 HERIBAN, J., Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 177.  
5 ВЕНИАМИН, Е., Священная библейская история. ч. 1. Москва 2000, s. 46. 
6 ЕГОРОВ, Г., Священное писание Ветхого Завета. Москва 2004, s. 49. 
7 ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 384. 
8 Dnes sú takéto náboženské prejavy bežné najmä v baptistických amerických 
černošských zboroch, ktoré sú niekedy prezentované v západných filmoch. Známe sú 
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dosť bežný v pohanských národoch. Farrar1 konštatuje, že Áron 

s Jeroboamom zhotovili zlaté teľa a učili národ, aby sa klaňali tejto soche 

ako cherubínskym symbolom Jahveho. Je zaujímavé, že so zobrazením 

zlatých cherubínov sa stretávame v Izraelskom národe pri zhotovení archy 

zmluvy, a tiež so zobrazením anjelov vyšitých na plátne v prenosnom 

svätostánku. Kamenné dosky dekalógu boli v horlivosti rozbité Mojžišom 

o zlaté teľa, ktorý sa rozhorčil nad netrpezlivosťou a bezbožnosťou národa 

a preto zničil dokument o tejto zmluve, pretože národ nebol hodný mať 

Boží Zákon2. Leviti sa však nezúčastnili takýchto modlitebných praktík. Na 

pokyn Mojžiša práve „budúce kňazské“ – levitské pokolenie so zbraňou 

v ruke „očistili národ“ od modlárskych uctievačov a vyvraždili okolo 3000 

Izraelitov modloslužobníkov. Tento prísny a verejný trest mal pripomínať 

ostatným Izraelitom, aby si uvedomili ohavnosť modloslužby. Povraždenie 

modloslužobníkov nám hovorí o dobe, ktorá nebola veľmi tolerantná 

k ostatným náboženstvám. Zlatý prach z teľaťa bol vysýpaný do studne 

a vodu z tejto studne mali piť Izraeliti. Otec Alexander Meň hovorí, že 

následné nové kamenné dosky, ktoré opätovne zhotovil Mojžiš boli 

napísané tzv. „sinajským písmom“. Takéto písmo vtedy používali okolité 

semitské národy žijúce okolo Egypta.3 Práve židovský národ si vďaka 

Svätej Päťdesiatnici pripomína dar z neba ako od Boha prostredníctvom 

Mojžiša dostalo ľudstvo Desatoro Božích prikázaní. Novozákonný sviatok 

Svätej Päťdesiatnice si Christova Cirkev pripomína zostúpenie Svätého 

                                                                                                                                               
nám taktiež bojovo-náboženské tance v indiánskych kmeňoch. V koptskej Cirkvi, napr. 
v Etiópskej Cirkvi je bežné používanie posvätných bubnov počas paschálnych 
bohoslužieb, kde diakon istými tancujúcimi pohybmi nesie slávnostne Evanjelium.  
1 ФАРРАР, Ф., Голос с Синая. Пролог 2007, s. 99. 
2 Pozri Výklady ke Starému zákonu, I. Zákon (Gn-Dt). Praha 1990, s. 317. 
3 МЕНЬ, А., Как читать Библию. Калининград 2002. s. 189. Porovnaj: СОКОЛОВ, 
Н., Ветхий Завет. Москва 2002, s. 74. 



 35

Ducha na apoštolov a celú Cirkev. To nastalo v päťdesiaty deň po 

Vzkriesení Christa.  

 

Zoznam bibliografických odkazov: 

AUGUSTÍN, B.: Boží štát, zv. I. Trnava 2005. ISBN 80-7162-571–X. 

AUGUSTÍN, B.: Boží štát, zv. II. Trnava 2005. ISBN 80-7162-571–X. 

BIBLIA, Vydala Slovenská Evanjelická Cirkev A. V. V ČSSR 1990. 

ЕГОРОВ, Г.: Священное писание Ветхого Завета. Москва 2004.  

ФАРРАР, Ф.: Голос с Синая. Пролог 2007. ISBN 978-966-8538-45-2. 

HERIBAN, J.: Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996. ISBN 

0-86516-335-9. 

JOHNSON, P.: Dějiny Židovského národa. Rozmluvy 1995. ISBN 80-

85336-31-6.  

KOSIDOWSKI, Z.: Čo rozprávali proroci. Bratislava 1985. 

ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия, T.1. Петербург 1904- 1907. 

МЕНЬ, А.: Как читать Библию. Калининград 2002. ISBN 5-8869-032-5.  

Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996. 

ОЛЕСНИЦКИЙ, А.: Руководство к изучению Священного Писания. 

Санкт –Петербург 1894.  

PRUŽINSKÝ, Š.: Vzťah medzi vierou a skutkami v učení svätého apoštola 

Pavla v porovnaní s učením svätého apoštola Jakuba. In: Pravoslávny 

biblický zborník I/2009. K osobnosti sv. apoštola Pavla (online) 

Gorlice 2009. ISBN 978-913884-8-8. 

СОКОЛОВ, Н.: Ветхий Завет. Москва 2002. 

ВЕНИАМИН, Е.: Священная библейская история. ч. 1. Москва 2000. 

ВЕНИАМИН, П.: Священная библейская история, ч. 1- 2. Санкт- 

Петербург 2004. ISBN 5-7444-1167-4. 

Výklady ke Starému zákonu, I. Zákon (Gn-Dt). Praha 1990. ISBN 80-7017-408-0. 


