2 Moj 24,12-18 Prolog
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky – zákon
a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval. I povstal Mojžíš a Jouze, který mu přisluhoval, a
Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl: „Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu
s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať se obrátí na ně. Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl
oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaj a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne
zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako
stravující oheň na vrcholu hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na
hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
Ex 34,29
Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit…a
v.33 Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před
Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel..v.35 Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a
viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s
Hospodinem

2 Kor 3,12 – 18 (ekumenický překlad)
Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Nepočínáme si
jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející
záře. Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré
smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich
srdci závoj. Avšak, když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Duch je tím Pánem, kde je Duch
Páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme
proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

2, Kor 3, 18 (kralický překlad)
My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně jako v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme
od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.

