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Úvod

SYMBOLY, KTORÉ ODKAZUJÚ NA NIEČO VYŠŠIE

Sme zaplavení symbolmi. Náš jazyk a písmo sú symboly, ktoré zastupujú veci a pred-
mety. Napríklad písmená slova „pes“ nie sú nejakým konkrétnym psom; sú symbo-
lom, ktorý tvorí slovo skladajúce sa zo zvukov a z písmen. Teda slovo nie je totožné 
s predmetom, ktorý zastupuje. Napriek tomu predstavuje niečo väčšie než len zhluk 
písmen.
Jazyk, kultúra, spoločnosť, politika – to všetko k nám do určitej miery preniká 
prostredníctvom symbolov – vlajok, grafických symbolov, obrázkov, sloganov, prí-
sloví, umenia, poézie, sôch, tanca, architektúry, rituálov a zvykov, významy ktorých sú 
často na rôznych miestach odlišné. Existuje množstvo predmetov, ktoré majú ďalšie 
symbolické významy; teda znamenajú viac, než čím sú samy osebe.
Aj v Biblii nachádzame veľa symbolov. V 1 Moj 2 čítame, že Boh urobil siedmy deň 
symbolom predchádzajúcich šiestich dní stvorenia. Prvý prísľub spasenia bol pad-
lému ľudstvu zjavený v symboloch semena, hlavy a päty. (1 Moj 3,15) Keď sa Boh 
rozprával s Kainom, ktorý zabil svojho brata, použil symbolickú reč: „Hlas krvi tvojho 
brata kričí ku mne zo zeme.“ (1 Moj 4,10)
V celej Biblii sa objavujú symboly, ktoré zastupujú predmety alebo myšlienky, a týmto 
symbolom dávajú nový, hlbší význam, napr. dúha po potope (1 Moj 9,13), Jozefove 
sny (1 Moj 37,1-11), traja anjeli zo Zjavenia 14 (Zj 14,6-12), služba vo svätyni v čase 
starej zmluvy (Žid 9), chlieb a víno pri Večeri Pánovej (Mar 14,22-25). Všetky tieto sym-
boly poukazujú na skutočnosti a pravdy, ktoré ich presahujú.
Ako adventisti siedmeho dňa sme samozrejme oboznámení s prorockou symbolikou 
v knihe Daniel: okrídlený lev (Dan 7,4), zviera so železnými zubami (7,7), kozol, ktorý 
sa nedotýkal zeme (8,5), socha s nohami zo železa a z hliny (2,33). To všetko sú sym-
boly, ktoré odkazujú na väčšie skutočnosti.
Pôsobivú krásu symbolov nachádzame aj v biblickej poézii. „Kto kedy priehrštím 
odmeral vody mora, kto piaďou premeral nebesá, kto vtesnal všetok prach zeme do 
merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na vážkach?“ (Iz 40,12) „Sťa zlaté jablká na 
striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas.“ (Prísl 25,11)
A čo podobenstvá, ktoré Ježiš rozprával? O stratenej ovci (Luk 15,1-6), o boháčovi 
a Lazárovi (Luk 16,22-31), o svadobnej hostine (Mat 22,1-13) a o desiatich pannách 
(Mat 25,1-13) atď. Všetky tieto podobenstvá symbolicky predstavujú myšlienky, ktoré 
majú vo svojej podstate len málo spoločné so svojimi symbolmi alebo s nimi vôbec 
nesúvisia (Kristus neprišiel na túto zem hľadať stratené hospodárske zvieratá, ale 
darovať padlému ľudstvu večný život).
Úlohy tohto štvrťroka sú zamerané na biblickú symboliku určitého druhu: na symbo-
liku šiat. Budeme uvažovať o tom, aký odev nosili ľudia v biblických dobách, čo tieto 
šaty znamenali, na čo poukazovali a aké ponaučenie si z toho môžeme vziať my dnes. 
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Od skvostného rúcha Lucifera v nebi až po poškvrnený odev našej spravod-
livosti, od kožených šiat zo zvieracej kože pre Adama a Evu v raji až po „sláv-
nostné rúcho“, o ktorom je zmienka v Izaiášovi, používa Biblia symboliku šiat 
na vyjadrenie právd o hriechu, pýche, spravodlivosti, spasení, ospravedlnení, 
vzkriesení a večnom živote.
Aj keď nie sme tým, čo máme na sebe, napriek tomu šaty, ktoré nosíme, veľa 
napovedia o tom, kým sme. V tomto zmysle môžu šaty, podobne ako všetky 
symboly, poukazovať na niečo dôležitejšie, než sú samy osebe.


