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Nahota a oblečenie  

Oblečenie symbolizuje priberanie Božích vlastností do nášho charakteru 

Kolosenským 3:12  A tak si oblečte ako vyvolení Boží, svätí a milovaní srdečnú sústrasť milosrdnú, 

dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť 

Kolosenským 3:14  Ale nad to nado všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. 

1 Tesalonickým 5:8  Ale my súc synmi dňa buďme triezvi oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za 

prilbu nádej spasenia, 

1 Peter 5:5  Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa 

do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. 

Obraz neba: Pán Ježiš, vládnuci starci i zástup svätých, všetci majú rovnako oblečené (dlhé) biele 

rúcha. Aj anjeli (s čašami hnevu) mali ľanové, čisté, skvelé rúcha.  

Zjavenie 1:13  a v prostriedku medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného Synovi človeka, 

oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 

Zjavenie 4:4  A okolo trónu stálo dvadsaťštyri trónov, a na trónoch som videl dvadsaťštyri starcov, 

sediacich, oblečených v bielych rúchach, a na svojich hlavách mali zlaté koruny. 

Zjavenie 7:9  Potom som videl a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého národa a 

zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení v dlhom 

bielom rúchu, a palmy v ich rukách,  

Oblečenie bolo dôležitou súčasťou kňazského úradu 

Exodus 28:41  A tak oblečieš do toho Árona, svojho brata, a jeho synov s ním, a pomažeš ich a naplníš 

ich ruku a posvätíš ich, a budú mi konať kňazskú službu. 

Proroci spomínajú oblečenie ako dôležitú súčasť prorockého videnia (anjelov) – Ezechiel, Daniel. 

Zachariášovo videnie o veľkňazovi Jozuovi – zámena špinavého rúcha za slávnostné  

Zachariáš 3:3  A Jozua bol oblečený v pľuhavom rúchu a stál pred anjelom.  

Nahota v Písme je negatívnym symbolom  

Nahota otca – nemorálne odhalenie v opojení  

Genesis 9:23  Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli zadom a prikryli 

nahotu svojho otca, kým ich tvári boli obrátené nazad, takže nevideli nahoty svojho otca. 

Neprijateľná nahota kňaza 

Exodus 20:26  Ani nevystúpiš na môj oltár po schodoch, aby nebola pri ňom odkrytá tvoja nahota. 

Hanba nahoty, nedostatočnosť 

Zjavenie 3:18  Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele 

rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si 

videl. 

 


