
Gn 11,27 – 12,20 

TICHÝ TRESK 
Ak Vesmír začal Veľkým treskom (Big Bang), tak dejiny spásy potom začali 

„Tichým treskom“ s menom Abram – ktorý si v danej dobe zrejme nikto 
nevšimol, však my dnes môžeme oceniť jeho veľkosť i dramatickosť… 



Tichý tresk 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 11,27 – 12,9 



Abram 
Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a 
zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím z teba 
veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. 3 
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! 
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ 4 A Abram odišiel, ako mu 
rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď 
odišiel z Haranu. 



Abram 
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V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ 4 A Abram odišiel, ako mu 
rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď 
odišiel z Haranu. 

TICHÝ TRESK: podľa rabínov týmto veršom sa začína sidra, ktorá opisuje 
nový zrod ľudského pokolenia, Abramovho potomstva.  

• Prvé dve tisícročia od stvorenia sveta boli pochmúrne.  
• Adam zhrešil, Ábela zavraždili, do sveta prenikla modloslužba a 
zvrátenosť,  
• desať generácií zmietla potopa  
• a desať generácií od Noema tiež zlyhalo.  

• Až Abram začal pôsobiť na ľudí okolo seba, aby slúžili PÁNOVI. Skončili 
chmúrne časy a začalo sa obdobie Tóry, čiže Božieho Zákona. 



Abram 
Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a 
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veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. 3 
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! 
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ 4 A Abram odišiel, ako mu 
rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď 
odišiel z Haranu. 

Dom otca – ustálený termín, ktorý označuje základnú sociálnu štruktúru v 
starovekom Izraeli. Dom otca sa skladal z priamych pokrvných príbuzných a 
rozvetvenej rodiny. K priamym pokrvným príbuzným patrili rodičia, 
slobodné deti, ženatí synovia, ich nevesty a deti. Rozvetvenú rodinu spájal 
otec, ak žil starý otec, tak on. 



Abram 
Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a 
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rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď 
odišiel z Haranu. 

Základná štruktúra patriarchálnej rodiny bola trojgeneračná. Najvyššiu 
autoritu mal otec (páter familias), ktorý mal zodpovednosť za všetkých 
členov domu, za ich ochranu (porov, kap. 14), za zabezpečenie ich živobytia, 
za vydaj dcér a hľadanie neviest pre synov (pórov. kap. 24), za udržanie 
potomstva po zosnulom (levirátske manželstvo; pórov, kap. 38), za 
vykonanie krvnej pomsty a za vykupovanie členov domu z otroctva.  

Fungovanie domu otca si vyžadovalo poslušnosť zo strany jeho členov. 
Extrémnym prípadom bolo kameňovanie nepoddajných detí. 
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Fungovanie domu otca si vyžadovalo poslušnosť zo strany jeho členov. 
Extrémnym prípadom bolo kameňovanie nepoddajných detí. 

Štruktúra rodiny sa stala základom plánovania obydlí v ranom 
Izraeli. Vo dvore domu otca mala v ideálnom prípade každá 
rodinná bunka svoj dom (zvyčajne so štvorizbovým 
pôdorysom), v ktorom býval otec, jeho manželky a slobodné 
deti. Ženatí synovia si často stavali pre svoju rodinu nový 
dom. Tieto domy boli vo vzájomnej blízkosti a často ohradené 
múrikom. Tak bol dom otca aj fyzicky ohraničeným 
priestorom (napr. Chirbet Raddana, Chirbet el-Mešaš, Aj). 



Abram 
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odišiel z Haranu. 

Preslávim tvoje meno – Prísľub „urobiť veľké meno" bol v Starovekom 
Blízkom východe viazaný s kráľovskou ideológiou, ktorá sa odzrkadľuje aj v 
pozadí prísľubu daného Abramovi. V biblických dejinách sa tak prepája 
Abram/Abrahám s Dávidom, keďže Dávidovi ako kráľovi je tiež prisľúbené 
veľké meno (pórov. 2 Sam 7,9). Tento verš tak spája obdobie monarchie s 
počiatkami Izraela.  



ale je tu podmienka! 
Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a 
zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím z teba 
veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. 3 
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! 
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ 4 A Abram odišiel, ako mu 
rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď 
odišiel z Haranu. 

Odíď…! – preklad verša by mal znieť: „Choď svojou cestou; preč z tvojej 
krajiny, od tvojho príbuzenstva, z otcovského domu, do krajiny, ktorú ti 
ukážem." V našom kontexte je dôraz kladený na to, aby Abram zanechal 
miesto, kde má korene, aby všetko opustil a začal úplne nový život. Tento 
dôraz sa však dosahuje hlavne vymenovávaním jednotlivých základných 
istôt, ktoré musí zanechať.  

Opustiť dom svojho otca znamenalo pre Abrama zanechať všetky sociálne 
istoty, ktoré vo vtedajšej spoločnosti zabezpečovala rodina, nie štát.  



ale je tu podmienka! 
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Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! 
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ 4 A Abram odišiel, ako mu 
rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď 
odišiel z Haranu. 

Požehnám ťa – rabíni hovoria, že Boh sľubuje Abramovi, že nebude trpieť 
ani jednou z troch ťažkostí, ktorá zvyčajne zastihne pocestných. Pri 
putovaní je totiž ťažko vynosiť dieťa, ubúda z majetku a neraz utrpí aj 
povesť človeka. Sľubuje teda presný opak toho, čo by inak Abram očakával 
od podobnej cesty…  

A Abram sa musí rozhodnúť, či tomuto Bohu uverí, alebo nie – a teda či 
pôjde a stane sa nasledovníkom Boha, alebo ostane – a zostane síce 
formálne aj naďalej uctievačom Boha, ale nič viac… 

Lot – Abram išiel na priame nariadenie Boha, zatiaľ čo Lót išiel len preto, 
lebo Abram išiel, keďže Boh priamo nekomunikoval s Lótom.  



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



viera poznámka 

Abram nás prvý raz 
výslovne uvádza k 

pojmu VIERA 
a umožňuje nám 

porozumieť jej 
významu tak, ako ho 

chápe Biblia a 
neskôr kresťanstvo. 



viera poznámka 

Kresťania sa nazývajú už v 
Biblii „veriaci“ ľudia. 

 

V čo presne veria 
kresťania?  

Čoho presne sa ich 
viera týka? 



viera poznámka 

Kresťania sú ľudia, ktorí veria, že 
existuje nejaký Boh a veria, že 
ich predstava Boha je tá 
správna. 

„Keď si uvedomíš prečo neveríš vo všetkých ostatných bohov, 
pochopíš prečo ja neverím v toho tvojho.“  

(Stephen Roberts) 

ČOMU VERIA KRESŤANIA? 



viera poznámka 

Claude Tresmontant 
(1925 – 1997) 

francúzsky filozof, 
helenista, biblista a 

teológ, ktorý 
vyučoval stredovekú 
filozofiu a filozofiu 
vedy na Sorbonne. 

Bol členom akadémie 
morálnych a 

politických vied. 

„O existenci Boha víme ze stvoření, z dějin 
stvoření, a to právě tak. jako víme o existenci 
Johanna Sebastiana Bacha na základě jeho 
Kantát. … Existence Boha není otázkou víry, 
jak tomuto termínu dnes rozumíme, to jest 
oddělené od rozumu a inteligence. Poznání 
existence Boha je v kompetenci lidské 
inteligence, lidského rozumu, racionální 
analýzy založené na univerzální zkušenosti. 
Tato existence je předmětem poznání, a to 
poznání jistého. Toto poznání je založeno na 
skutečnosti stvoření, skutečnosti zjevení a 
skutečnosti vtělení. A také na skutečnosti 
církve. 
Existence Boha by neměla být otázkou 
přesvědčení či víry v dnešním smyslu slova, a 
to z jednoduchého důvodu: že věřit v 
existenci něčeho, co je, nemá žádný smysl.“ 

(Claude Tresmontant, filozof) 



viera poznámka 

„Svätá matka 
Cirkev vyznáva 
a učí, že Boha, 

ktorý je 
počiatkom a 

cieľom 
všetkého, 

možno s istotou 
poznať zo 

stvorených vecí 
prirodzeným 

svetlom 
ľudského 

rozumu.“ Bez 
tejto schopnosti 

by človek 
nemohol prijať 

Božie zjavenie.“ 
(KKC 36) 

• V dnešnom jazyku slovo „veriť“ 
znamená prijímať niečo bez toho, 
aby sme si to mohli overiť – čiže 
skôr „citovo“ a „vôľovo“ (Chcem, 
aby to bola pravda a preto tomu 
verím!), než racionálne. 
• Existencia Boha je ale vec 
racionálne poznateľná a 
skúsenostne overiteľná. Existencia 
Boha je teda vec ISTÁ. 
• Hovoriť preto v dnešnom zmysle 
slova „Verím, že Boh existuje“ je 
rovnako nezmyselné, ako hovoriť: 
„Verím, že existuje vzduch“, alebo 
„Verím, že existuje zemeguľa“. 



viera poznámka 

„Svätá matka 
Cirkev vyznáva 
a učí, že Boha, 

ktorý je 
počiatkom a 

cieľom 
všetkého, 

možno s istotou 
poznať zo 

stvorených vecí 
prirodzeným 

svetlom 
ľudského 

rozumu.“ Bez 
tejto schopnosti 

by človek 
nemohol prijať 

Božie zjavenie.“ 
(KKC 36) 

ISTOTA EXISTENCIE BOHA 
tak vedie k „hľadaniu Boha“ 
– a to potom k osobnej 
SKÚSENOSTI BOHA: 

 
„Takisto aj pre nás, keď sme stretli Boha, 
takpovediac zoči-voči, všetky argumenty 
a dôkazy za jeho existenciu sa dostali na 

druhú koľaj - hoci sú naďalej platné a 
hodnotné. Teraz sa stali potvrdením 

toho, čo nám sám Boh ukázal 
nadprirodzeným spôsobom cez 

svedectvo Ducha Svätého v našich 
srdciach.“  

(teológ William Lane Craig) 



viera poznámka 

„Veriť v Boha“ má aj v slovenčine význam, ktorý inde bežne 
chápeme, keď napríklad hovoríme: „Verím v zdravú výživu“, 
„verím v prírodné lieky“, „verím v demokraciu a slobodu“, alebo 
„verím v zdravý rozum“: 

• nie, že veríme v existenciu výživy, liekov, politickej strany či 
politického systému, alebo rozumu; 

• ale veríme danej veci a jej schopnosti niečo spôsobiť, vykonať, 
dôverujeme jej. 

 

Kresťanské vyznanie viery neznie „verím v 
existenciu Boha“, ale „verím v Boha“ presne v 
tomto zmysle: dôverujem Mu, plne a 
bezvýhradne. Je to môj životný postoj! 



viera poznámka 

KKC 142: Svojím Zjavením „sa neviditeľný Boh vo svojej 
nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a 
stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva 
so sebou.“ Správna odpoveď na toto pozvanie je viera. 

KKC 143: Vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj 
rozum a svoju vôľu. Celou svojou bytosťou dáva súhlas 
Bohu, ktorý zjavuje. Túto odpoveď človeka Bohu, ktorý 
zjavuje, nazýva Sväté písmo  „poslušnosťou viery“. 

KKC 144: Poslúchať (ob-audire: po-slúchať) vo viere 
znamená slobodne sa podriadiť počutému slovu, lebo 
jeho pravdivosť zaručuje Boh, ktorý je Pravda sama. 

KKC 150: Viera je predovšetkým osobným primknutím 
sa človeka k Bohu; súčasne a neoddeliteľne je 
slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. 



viera poznámka 

KRÁTKO A STRUČNE…: 
 
Sú veci, v ktorých máme s Bohom SKÚSENOSŤ. 
 
Sú ale veci, ktoré sa týkajú BUDÚCNOSTI – a tam nám 
ostáva len a jedine viera, že: 
• Boh nás ani v budúcnosti nezradí, nepodrazí,… 
• Boh splní to, čo nám prisľúbil a k čomu sa zaviazal… 
• atď. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



viera poznámka 

Kam by ste zaradili VIERU V 
KRESŤANSTVE na rebríčku 

vpravo?  
Medzi ktoré dva body? 

Aký stupeň istoty 
dáva kresťanovi 

viera? 

1. Som si úplne istý! 
2. Myslím, že je to tak. 
3. Skôr to tak asi 

bude. 
4. Čo ja viem? Pol na 

pol? 
5. Nie som si tým 

istý… 
6. Skôr asi nie… 
7. Isto nie! V žiadnom 

prípade! 



viera poznámka 

Veriť v niečo znamená prijímať to 
ako pravdu bez toho, aby sme si 
to overili, bez dôkazov. 

„Viera znamená presvedčenie, že isté tvrdenia sú pravdivé - 
napriek tomu, že dôkazy ich pravdivosti sú nedostatočné alebo 
vyvracajúce jeho pravdivosť.“  

(Dan Barker) 

„Viera je presvedčenie napriek tomu, alebo práve preto, že 
chýbajú dôkazy.“ 

(Richard Dawkins) 

AKÚ SILU MÁ VIERA? 



viera poznámka 

Ako taká stojí viera v príkrom 
rozpore a opozícii s rozumom a 
rozumovým poznaním. 
„Viera a poznanie sú ako dve misky váh, čím je vyššie jedna, 
tým nižšie je druhá.“ (Arthur Shopenhauer) 

„Náboženstvo znamená veriť, že všetko čo vieme, nie je 
pravda.“ (Mark Twain) 

„Všetci mysliaci ľudia sú ateisti.“ (Ernest Hemingway ) 

„Rozum je najhorším nepriateľom náboženstva. Kto sa chce 
stať kresťanom, musí svoje oči odtrhnúť od rozumu.“ (Martin 
Luther) 

AKÉ MIESTO MÁ VIERA? 



viera poznámka 

To, čo ateisti opisujú pojmom „viera“ 
sa vzťahuje na to, čomu v 
kresťanstve hovoríme „povera“ 
(ktorá sa ráta medzi hriechy ) 
Možno (takmer isto) táto definícia 
zodpovedá ateistickej viere v 
neexistenciu Boha,… 
… v kresťanstve sa ale pod vierou 
chápe niečo úplne odlišné! 



viera poznámka 

gr. „Pisteuó“ – slovo „pistis“ v gréčtine má významy niečoho, čomu 
je možné dôverovať, na čo sa možno spoľahnúť; dôvera; 
dôveryhodnosť, spoľahlivosť; sľub. 
Hebr. „Amaná“ – ešte dôležitejšie je pre nás vyjadrenie SZ, ktoré 
mali na mysli autori evanjelií: hebr. ekvivalent „aman“ – označuje 
istotu, pevnosť a spoľahlivosť skaly.  

V nifalovom tvare „neeman“ znamená niečo pevné a trvalé. 
Napr. v 1 Sam 2,35: „.Potom si vzbudím verného kňaza, ktorý 
bude konať podľa môjho srdca a mojej duše. A zbudujem mu 
trvalý dom; ustavične bude kráčať pred mojím pomazaným.“ – 
trvalý dom, hebr. „Bejt neeman“.  
Podobne v Dt 7,9: „A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh 
mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju 
láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú 
jeho prikázania.“ – Boh verný, hebr. „neeman“. 

„Viera“ v biblickom význame teda znamená najvyšší možný stupeň 
istoty a spoľahlivosti, niečo skalopevné, čo predstavuje úplnú istotu 
uprostred chaosu. 



viera poznámka 

Zdrojom a dôvodom tejto ISTOTY VIERY vzhľadom na 
Boha je NAŠA SKÚSENOSŤ BOHA: 

• HISTORICKÁ – ktorú máme ako ľudstvo, od dejín 
Izraela až po obetu Boha z lásky na kríži; od 
patriarchov až po svätcov a mystikov XXI. storočia; 

• OSOBNÁ – založená na našej vlastnej skúsenosti 
Boha, ktorú s Bohom doteraz máme; 

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. 
Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám 
večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, 
zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme 
spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, 
aby naša radosť bola úplná.“ 

 (1Jn 1,1-4 SSV) 



viera poznámka 

Musí byť rozumná, racionálna, založená na faktoch: 
žiadna „slepá viera“ bez dôkazov, či dokonca v 
rozpore s faktami! 

„Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je 
pravdivé. … Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi 
dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal 
Otec.“  

(Jn 5,31.36 SSV) 
„Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už 
nechcete veriť mne, verte tým skutkom.“ 

(Jn 10,37-38 SSV) 
„Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“  

(1Sol 5,21 SSV) 



viera poznámka 

Túto vieru výborne demonštruje 
Abrahám: 

• EXISTENCIA Boha je pre neho úplne 
samozrejmá, má osobnú skúsenosť 
Boha, jeho konania, zhovára sa s 
Bohom,… 

• DÔVERA BOHU je ale úplne iná vec! O 
tú musí Abrahám zápasiť, deň za dňom, 
až kým nakoniec dospeje k tej 
bezvýhradnej, neotrasiteľnej dôvere 
Bohu, ktorá sa prejaví na vrchu Moria pri 
obetovaní jeho jediného, milovaného 
syna Izáka. 

Preto ho kresťanstvo vníma ako 
prototyp veriaceho človeka: 

„Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú 
Abrahámovými synmi.“ 

(Gal 3,7 SSV) 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



odíď! poznámka 

Pod vplyvom Filóna 
Alexandrijského 

povolanie a migrácia 
Abrama sú patristickom 

období často 
interpretované v 

alegorickom zmysle ako 
predobraz tých, ktorí 

nastúpia na duchovnú 
cestu. 



odíď! poznámka 

Boh volá k úplne novému životu, k úplne 
novému údelu. 
Nevylepšuje staré, ale všetko tvorí nové (Zjv 21,5). 

Odpovedať na toto volanie vyžaduje opravdivú radikálnosť rozhodnutia 
sa nasledovať ho. 

VIERA dáva základ pre takéto rozhodnutie, NE-VIERA, naopak, robí toto 
nasledovanie nemožným – ako sa o jednom i druhom na vlastnej koži v 
priebehu 30 sekúnd presvedčil sv. Peter: 

„Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe 
po vode.“ On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po 
vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa 
topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, 
zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" 

 (Mt 14,28-31 SSV) 



odíď! poznámka 

Boh volá k úplne novému životu, k úplne 
novému údelu. 
Nevylepšuje staré, ale všetko tvorí nové (Zjv 21,5). 

Odpovedať na toto volanie vyžaduje opravdivú radikálnosť rozhodnutia 
sa nasledovať ho. 

VIERA dáva základ pre takéto rozhodnutie, NE-VIERA, naopak, robí toto 
nasledovanie nemožným – ako sa o jednom i druhom na vlastnej koži v 
priebehu 30 sekúnd presvedčil sv. Peter: 

„Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe 
po vode.“ On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po 
vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa 
topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, 
zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" 

 (Mt 14,28-31 SSV) 

„Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je 
duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova 
narodiť.“ 

 (Jn 3,6-7 SSV) 

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, 
nemôže byť mojím učeníkom.“  

(Lk 14,33 SSV) 

„Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby 
bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo 
kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.“ 

 (Rim 6,6-7 SSV) 



odíď! poznámka 

Boh volá k úplne novému životu, k úplne 
novému údelu. 
Nevylepšuje staré, ale všetko tvorí nové (Zjv 21,5). 

Odpovedať na toto volanie vyžaduje opravdivú radikálnosť rozhodnutia 
sa nasledovať ho. 

VIERA dáva základ pre takéto rozhodnutie, NE-VIERA, naopak, robí toto 
nasledovanie nemožným – ako sa o jednom i druhom na vlastnej koži v 
priebehu 30 sekúnd presvedčil sv. Peter: 

„Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe 
po vode.“ On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po 
vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa 
topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, 
zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" 

 (Mt 14,28-31 SSV) 

ABRAM sa musí zrieknuť nielen starého života v starej vlasti, 

ale aj doterajších istôt – vybrať sa do neznáma, kde ho už 
nebude môcť chrániť, ani podporovať žiadna rodina, žiaden 
klan, jedine Boh bude môcť byť jeho jedinou oporou, istotou 
a ochranou – a Abram sa musí rozhodnúť, či naozaj Bohu 
uverí až natoľko! 

porov.: 

„Je dobré a správne úplne dôverovať Bohu a bezvýhradne 
veriť tomu, čo povedal. Bolo by však márne a pomýlené vložiť 
takúto vieru do nejakého tvora.“ 

(KKC 150) 



odíď! poznámka 

Neveriaci človek je, keď…: 
Tieto texty potom definujú NEVERIACEHO človeka tak, ako ho chápe 
kresťanstvo: 

• NIE nutne ATEISTA, ktorý neverí Bohu ako výsledok svojej silnej viery v 
to, že tento Boh neexistuje – aj keď na to nemá žiadne dôkazy a dokonca 
verí v rozpore s faktami a skúsenosťami ľudstva…; ani 

• NIE nutne AGNOSTIK, ktorý sa o tieto veci nezaujíma a neakceptuje ani 
existenciu Boha, ani vieru v neexistenciu Boha. 

• PETER bol v podstate nazvaný „neveriacim“ (dosl. „pochybovačom“), 
hoci nemal problém akceptovať existenciu Ježiša Krista, žil s Ním, 
zhováral sa s Ním – len Mu NEDÔVEROVAL. 

• ABRAM, naopak, je nazvaný „veriacim“ nie preto, že akceptuje 
existenciu Boha, uctieva Ho, modlí sa k Nemu a komunikuje s Ním, ale 
preto, že Mu DÔVERUJE, úplne a radikálne. Bez toho by aj Abram bol 
stále neveriacim človekom. 



odíď! poznámka 

Neveriaci človek je, keď…: 
Tieto texty potom definujú NEVERIACEHO človeka tak, ako ho chápe 
kresťanstvo: 

• NIE nutne ATEISTA, ktorý neverí Bohu ako výsledok svojej silnej viery v 
to, že tento Boh neexistuje – aj keď na to nemá žiadne dôkazy a dokonca 
verí v rozpore s faktami a skúsenosťami ľudstva…; ani 

• NIE nutne AGNOSTIK, ktorý sa o tieto veci nezaujíma a neakceptuje ani 
existenciu Boha, ani vieru v neexistenciu Boha. 

• PETER bol v podstate nazvaný „neveriacim“ (dosl. „pochybovačom“), 
hoci nemal problém akceptovať existenciu Ježiša Krista, žil s Ním, 
zhováral sa s Ním – len Mu NEDÔVEROVAL. 

• ABRAM, naopak, je nazvaný „veriacim“ nie preto, že akceptuje 
existenciu Boha, uctieva Ho, modlí sa k Nemu a komunikuje s Ním, ale 
preto, že Mu DÔVERUJE, úplne a radikálne. Bez toho by aj Abram bol 
stále neveriacim človekom. 

Pokojne si tak môžeme predstaviť NEVERIACEHO KATOLÍKA: 
človeka, ktorý nemá problém s realitou Boha, ktorý si Boha 
uctieva, ktorý sa k Nemu modlí, ktorý dôveruje v to, že Boh 
mu v núdzi pomôže, ktorý o Bohu študuje, ktorý prijíma 
sviatosti,… 

… ale NEDÔVERUJE Bohu natoľko, aby urobil tento radikálny 
krok opravdivej viery, zomrel sebe, zriekol sa akejkoľvek inej 
istoty vo svojom živote a vykročil s Bohom vpred, do 
fascinujúceho neznáma, kam volá Boh – tak, ako Abram! 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



na ceste 
 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai 
a svojho synovca Lota i celý majetok, 
čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v 
Harane získali. A takto odišli, aby šli do 
krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny 
Kanaán. 6 Abram prešiel krajinou až po 
miesto Sichem, až k terebintu Moreho. 
Vtedy boli v krajine Kanaánčania. 7 Tu 
sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: 
"Túto krajinu dám tvojmu potomstvu." 
On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa 
mu zjavil, oltár. 8 Odtiaľ odišiel k vrchu 
východne od Betelu a tam rozložil svoj 
stan. Na západ mal Betel, na východ 
Haj. Aj tam postavil Pánovi oltár a 
vzýval meno Pánovo. 



na ceste 

majetok – Toto slovo je všeobecným termínom pre označenie majetku ako 
nábytok, nádoby, nástroje, stany a zvieratá. Charakteristikou majetku 
patriarchov bolo, že majetok mohol byť prenášaný z jedného miesta na 
druhé (porov. v. 5). Tento termín sa najčastejšie používal ako synonymum 
pre dobytok a stáda (porov. 46,6), ktoré tvorili najdôležitejšiu časť bohatstva 
patriarchov. Zlato, striebro a vzácne odevy boli najcennejšou časťou 
majetku. Nadobudnutie takéhoto typu vlastníctva určovalo bohatstvo 
patriarchov. Ich majetok nezahŕňal vlastníctvo pôdy. Abram neskôr odkúpil 
iba pozemok Machpela na hrobku Sáry. 

 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý 
majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, 
aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. 6 Abram prešiel 
krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine 
Kanaánčania. 7 Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: "Túto krajinu dám 
tvojmu potomstvu." On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. 
8 Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na 
západ mal Betel, na východ Haj. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno 
Pánovo. 



na ceste 

služobníctvo – Abram neskôr vlastnil tristoosemnásť bojaschopných 
mužov, ktorí zachránili Lota (porov. kap. 14). Niektorí z Abramových sluhov 
zastávali vysokú funkciu a požívali Abramovu dôveru.  

Bol to teda skôr kompletný nomádsky kmeň, než len nejaká jedna rodina, 
ako sme náchylní si to niekedy predstavovať. 

 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý 
majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, 
aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. 6 Abram prešiel 
krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine 
Kanaánčania. 7 Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: "Túto krajinu dám 
tvojmu potomstvu." On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. 
8 Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na 
západ mal Betel, na východ Haj. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno 
Pánovo. 



na ceste 
Kanaán – Dnešná palestína, 
územie štátu Izrael. 

Názov alebo pochádza zo slova 
„skloniť, ohnúť“ a znamená 
niečo ako „Dolná zem“ oproti 
„Hornej zemi“, aramejsku; alebo 
je odvodené od slov pre 
purpurové farbivo, ktoré sa tam 
vyrábalo. 



na ceste 

terebint Móreho – čiže dub. Slovo „dub“ v hebrejčine má tvar slova „učiteľ“ 
a odkazuje tak na funkciu dubu ako vešteckého stromu – v knihe Jozue je 
zrejme ten istý strom spomenutý ako „veštecký strom“. Už pred príchodom 
Abrama to teda bolo kultové miesto kanaánskych náboženstiev. 
Postavil oltár – Zmienka sa dá chápať dvoma spôsobmi: tak, že Abram 
priniesol na oltári obetu (patriarcha vystupoval vo funkcii kňaza), alebo len 
ako symbolický akt (oltár ako pamätník), keďže obetovanie sa tu 
nespomína. No skutočnosť, že Kniha Genezis nespomína prinášanie obety 
na oltári, ešte neznamená, že tieto obety tam neprinášali. 

 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý 
majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, 
aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. 6 Abram prešiel 
krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine 
Kanaánčania. 7 Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: "Túto krajinu dám 
tvojmu potomstvu." On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. 
8 Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na 
západ mal Betel, na východ Haj. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno 
Pánovo. 



na ceste 

Betel – Bét el, čiže Dom boha. Zvyčajne sa identifikuje s miestom Tell Beitin 
asi 19 km na sever od Jeruzalema. Bolo založené na mieste, ktoré 
neposkytovalo prirodzenú obranu, no poskytovalo výdatné vodné pramene. 
V r. 1960 expedícia pod vedením J. L. Kelseho objavila na vrchole pahorku 
otvorenú svätyňu. 

 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý 
majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, 
aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. 6 Abram prešiel 
krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine 
Kanaánčania. 7 Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: "Túto krajinu dám 
tvojmu potomstvu." On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. 
8 Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na 
západ mal Betel, na východ Haj. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno 
Pánovo. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



egyptské intermezzo 
10 Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas 
pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal. 11 Keď sa blížil k Egyptu, povedal 
svojej žene Sarai: "Naisto viem, že si pekná žena 12 a keď ťa uvidia 
Egypťania, povedia si: "To je jeho žena." Mňa zabijú a teba nechajú žiť. 13 
Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som 
tvojou zásluhou ostal nažive.“ 14 A keď Abram prišiel do Egypta, Egypťania 
videli, že je to veľmi pekná žena. 15 A keď ju videli faraÓnovi dvorania, 
chválili ju pred faraónom a ženu odviedli do faraónovho domu. 16 S 
Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal; mal ovce, dobytok, osly, 
otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. 17 Pán však bil faraóna ťažkými ranami, aj 
jeho dom, pre Abramovu ženu Sarai. 18 Tu si faraón zavolal Abrama a 
povedal mu: "Čo si mi to urobil?! Prečo si mi nepovedal, že je ona tvoja 
žena? 19 Prečo si hovoril: "Ona je moja sestra," a tak som si ju vzal za ženu? 
Teraz teda, tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!“ 20 Potom faraón vydal o 
ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo 
mal. 



Abramov zámer 
10 Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas 
pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal. 11 Keď sa blížil k Egyptu, povedal 
svojej žene Sarai: "Naisto viem, že si pekná žena 12 a keď ťa uvidia 
Egypťania, povedia si: "To je jeho žena." Mňa zabijú a teba nechajú žiť. 13 
Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som 
tvojou zásluhou ostal nažive.“ 



Abramov zámer 
10 Keď nastal v krajine 
hlad, Abram odišiel do 
Egypta, aby tam začas 
pobudol, lebo v krajine 
sa hlad rozmáhal. 11 Keď 
sa blížil k Egyptu, 
povedal svojej žene 
Sarai: "Naisto viem, že 
si pekná žena 12 a keď ťa 
uvidia Egypťania, 
povedia si: "To je jeho 
žena." Mňa zabijú a teba 
nechajú žiť. 13 Hovor 
teda, že si moja sestra, 
aby sa mi popri tebe 
dobre viedlo a aby som 
tvojou zásluhou ostal 
nažive.“ 

Hlad – Poľnohospodárstvo v Palestíne bolo 
závislé od zrážok, keďže umelé zavlažovanie v 
tejto oblasti nebolo zaužívané hlavne z 
finančných dôvodov, ako aj z dôvodov profilu 
terénu, ktorý nie vždy umožňoval zavlažovanie. 
Zdroje obživy patriarchov boli úzko spojené s 
prírodou a tak patriarchovia boli závislí od 
rozmarov počasia. 

do Egypta – V Egypte bola iná situácia, keďže 
úrodnosť polí zaručovali pravidelné záplavy Nílu. 
Putovanie semitských nomádov do Egypta je 
dobre dokumentované v nájdených egyptských 
písomných zdrojoch a ikonografii. 



taktika a ako dopadla 
10 Keď nastal v krajine 
hlad, Abram odišiel do 
Egypta, aby tam začas 
pobudol, lebo v krajine 
sa hlad rozmáhal. 11 Keď 
sa blížil k Egyptu, 
povedal svojej žene 
Sarai: "Naisto viem, že 
si pekná žena 12 a keď ťa 
uvidia Egypťania, 
povedia si: "To je jeho 
žena." Mňa zabijú a teba 
nechajú žiť. 13 Hovor 
teda, že si moja sestra, 
aby sa mi popri tebe 
dobre viedlo a aby som 
tvojou zásluhou ostal 
nažive.“ 

sestra – Tvrdenie, že Sarai bola Abramovou 
sestrou, nebolo celkom klamstvom. V 20,12 sa 
hovorí, že mali spoločného otca, ale nie matku, 
takže Sarai bola jeho nevlastná sestra. Ale aj 
všeobecne sa príbuznej sa často hovorilo proste 
„sestra“.  

dobre popri tebe – žiada, aby nehovorila, že je 
jeho žena, aby dosl. on sa mal kvôli nej dobre, 
teda aby ho nezabili a aby neboli od seba 
oddelení. Výsledok je však opačný, ako Abram 
plánoval: Sarai bola od neho oddelená a jemu sa 
vodilo dobre len v materiálnom zmysle slova.  

Dostal síce to, pre čo prišiel do Egypta – obživu a 
ešte viac – ale prišiel o to najcennejšie, o 
manželku a s ňou aj o prisľúbenie, že bude raz 
jeho potomstvo „veľkým národom“. 



Čo na to Boh? 
17 Pán však bil faraóna 
ťažkými ranami, aj jeho 
dom, pre Abramovu 
ženu Sarai. 18 Tu si 
faraón zavolal Abrama a 
povedal mu: "Čo si mi to 
urobil?! Prečo si mi 
nepovedal, že je ona 
tvoja žena? 19 Prečo si 
hovoril: "Ona je moja 
sestra," a tak som si ju 
vzal za ženu? Teraz 
teda, tu máš svoju ženu, 
vezmi si ju a choď!" 
 20 Potom faraÓn vydal o 
ňom rozkaz mužstvu, 
aby ho vyprevadili aj s 
jeho ženou i so všetkým, 
čo mal. 



Čo na to Boh? 
17 Pán však bil faraóna 
ťažkými ranami, aj jeho 
dom, pre Abramovu 
ženu Sarai. 18 Tu si 
faraón zavolal Abrama a 
povedal mu: "Čo si mi to 
urobil?! Prečo si mi 
nepovedal, že je ona 
tvoja žena? 19 Prečo si 
hovoril: "Ona je moja 
sestra," a tak som si ju 
vzal za ženu? Teraz 
teda, tu máš svoju ženu, 
vezmi si ju a choď!" 
 20 Potom faraón vydal o 
ňom rozkaz mužstvu, 
aby ho vyprevadili aj s 
jeho ženou i so všetkým, 
čo mal. 

Pán bil faraóna – Celý text vrcholí, keď PAN 
chorobou prinúti faraóna vrátiť, čo zobral. 
Anticipuje sa tu neskorší príbeh Mojžiša a 
Hebrejov v Egypte, keď PÁN zaobchádzal s 
faraónom podobne.  

Správne pochopenie celého príbehu si vyžaduje 
porozumieť zmyslu irónie, ktorá je v jeho pozadí. 
Abramovo správanie pred vstupom do Egypta je 
ďaleko od dôvery v PÁNA, ktorú mal Abram, keď 
opustil Cháran a vydal sa na cestu do neznáma 
(pórov. Hebr 11,8).  

PÁN aj tak nakoniec musí celú situáciu vyriešiť 
sám a prinútiť faraóna, aby Sarai prepustil.  

vyprevadili – návrat na hranice pod ochranou 
faraóna je pre Abrama skôr zahanbením. Faraón si 
chce byť istý, že sa jeho krajine pre Abrama nič zlé 
nestane. Abram je doslova vyhostený z Egypta.  



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



keď viera zakolíše poznámka 

Tento text je výborným vysvetlením otroctva, ktoré spôsobuje 
rozdelenosť človeka. Abram je vodca malej skupinky. Nemôže sa 
spoliehať na ochranu klanu. Obáva sa nevyspytateľnosti Egypťanov. 
Ľahko môže prísť nielen o majetok, ale aj o svoj život. Preto hľadá sám 
riešenie a rozhodne sa pre tento klamlivý manéver. Javí sa mu to 
momentálne ako najlepšie riešenie.  

Jeho dôvera Bohu tu koliduje s jeho strachom – opustil vlasť v Hárane, 
ale to, čo nesie so sebou, v tejto chvíli pôsobí skôr ako príťaž, než ako 
výhoda: kvôli strachu o majetok a o život kolíše jeho dôvera Bohu. 

Nakoniec ale jeho nádej sklame a vec sa vyvinie do podoby, akej sa v 
skutočnosti chcel vyhnúť.  

A BOH? 

Abram je „príliš drahý v Božích očiach". PÁN potrestá faraóna. Abram 
podľahol svojej slabosti, podľahol svojmu strachu. Boh ho nenapomína. 
Potrestá mocných, ktorých sa Abram bál, aby Abram pochopil, že On je 
ešte mocnejší, že samôže Oňho oprieť v každej situácii. 



… na dnes všetko! 

Citovaná a použitá literatúra: Komentár k starému zákonu – zv. 1, Genezis 


