
SLUŽOBNÍK  až po KRÍŽ 
Ked Mojžiš písal svoj prvý verš: "Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem,"  

ten text vyzeral asi takto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každé písmenko je vlastne obrázok. Možno by ste sa divili, ale naše dnešné písmenká pochádzajú 
práve z týchto obrázkov. Objavujú sa hneď po potope v najstarších kultúrach. Je to tá najbližšia podoba 
toho, čo nám Semiti, Noeho synovia zanechali. Prečo židia majú dnes iné písmo? Nuž, pred zajatím do 
Babylona, čo je cca 600 rokov pred Kristom, ho ešte mali, no po návrate zo zajatia, vplyvom zhruba 
150 rokov v Babylone túto obrázkovú hodnotu stratili. "Jeden obraz je hoden tisíc slov." Podobne: 
poučky si ťažko pamätáme, no príbehy plné poučení máme radi a živo si ich vieme predstaviť. Uložiť 
jednu stranu textu zaberie pramálo pamäte, no obraz tej istej veľkosti zaberie tisíckrat viac miesta. 

Čo jednotlivé písmenka znamenajú by bolo na ďalšiu kapitolu, dnes Vám skúsim aspoň v skratke 
predstaviť to, čo v žiadnom preklade z hebrejčiny nenájdete. 1 Mojžišova 1,1 má v pôvodnom texte 
sedem slov, no to kľúčové nikto neprekladá! Pritom, práve toto SLOVO dáva celému textu úplne nový, 
veľmi hlboký význam! Je to vlastne "Kľúč do Nového Sveta." Sledujte so mnou: 

Vidíte ho v obrázku na vrchole v centre textu. Dnes to čítaju "ET" a to slovo sa skladá z dvoch 
písmen: Aleph a Tav. Alef to je obrázok volskej hlavy. 
Pozrite sa trošku lepšie a môžte sami vidieť hlavu, nad 
ktorou sú dva rohy. Vidíte to? Na obrázku vpravo je 
vývoj tohto písmenka v histórii. Dnes ho poznáme 
"hlavou dole" v podobe písmena "A". 

Keď počujete "volská hlava", znie to dosť 
ponižujúco. A tak to aj je: 

Mark 10:45  Lebo veď ani Syn človeka neprišiel 
nato, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu 
jako výkupné za mnohých. Tiež: Fil 2,7-8. 

V tomto verši sú vystihnuté oba obrázky: Alef - vôl, ako pokorný služobník a kríž, na ktorom dal 
náš sebaobetavý Spasiteľ svoj život. Tav totiž znamená mimo iné aj kríž. Pôvodne to boli dva skrížené 
konáriky, ktoré slúžili ako určité znamenie. Tav je veľmi bohaté na významy: znamenie, pečať, 
pamätník, momument, vzor, zmluva. Alef znamená sila, prvý, vedúci. Odtiaľ máme slovo "elefant" - 
slon. 

 



Ako by vyzeral tento verš, keď by sme ho čítali z pôvodných obrázkov? 

 

"Na vrcholnom stretnutí, uprostred plameňov ohňa 
[Dan 7,9-10; Ž 119,139; Jn 2,17], vyslali Najvyšší Bohovia 
Ježiša ako Služobníka [Mt 20,28], ktorý mal byť napokon 

Ukrižovaný [Jn 12,32, Fil 2,7-8], aby tak predstavil 
charakter Božieho Mena Ha-Šem. Tento Ukrižovaný 

Služobník mal byť pribitý klincami medzi nebom a zemou, 
aby pozemšťan, sťa hlinená tabuľka, v zúfalej núdzi po 

Vysloboditeľovi, mohol uprene na Neho hladieť, 
nasledovať Jeho sebazaprenie a tak byť obnovený na 

pôvodný obraz Boží a túto podobu odrážať na tých okolo 
neho v tej istej núdzi. Tak sa mal vrátiť späť do svojho 

pôvodného domova." [1 Cor 4,9; 2 Cor 3,3; Lk 15] 
 

Ak máte záujem poznať bližšie jednotlivé obrázky, aby ste sa sami mohli presvedčiť, ako sa dalo 
tak hlboké posolstvo ukryť do "siedmych slov", učite nám dajte vedieť. ;-) 

office@revivalseminars.org 

 
Aspoň nateraz, kto vie anglicky, prosím pozrite si význam jednotlivých obrázkov na tejto stránke: 

Aleph-Beth 
http://revivalseminars.org/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=375&lang=en 

 

A tu je bližši popis všetkých sedem slov z 1 Mojžišovej 1,1: 
Genesis 1:1 Rediscovered Through The Pictures 

http://revivalseminars.org/index.php?option=com_content&view=article&id=452&Itemid=376&lang=en 

 
 

PS: A prečo je toto Ježišove meno "Kľúčom do Nového Sveta"? Pretože princíp sebaobetovania 
nie je len nevyhnutnou podmienkou, ako sa dostať z tejto hriechom sebectva zamorenej zeme do 
nebeského domova -         našej pôvodnej Otčiny, ale je to taktiež princíp samotného večného života. 
Celú večnosť budeme nachádzať zdroj potešenia v "seba-spaľovaní", seba-dávaní sa pre blaho ďaších, 
tak ako to vidíme v celom Ježišovom živote, plnom nezištnej služby. Počas nekonečných vekov bude 
kríž zdrojom nášho najhlbšieho záujmu, štúdií a námetom tých najkrajších piesní a našim vzorom... 

 

Pokoj Vašej duši,  
Luďo 


