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Škola viery 



Lekcia 1 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 13,1–18 



Spor 
Abram teda tiahol aj so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním, 
naspäť do Negebu. 2 Abram mal množstvo stád, striebra a zlata. 3 A došiel 
na svoje stanovisko z juhu až k Betelu, na miesto, kde predtým rozložil svoj 
stan medzi Betelom a Hajom, 4 na miesto oltára, ktorý tam predtým postavil, 
kde Abram vzýval meno Pánovo. 5 Lenže aj Lot, ktorý bol s Abramom, mal 
ovce, dobytok a stany 6 a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich 
majetok bol veľký; a tak nemohli zostať spolu. 7 Medzi pastiermi 
Abramových stád a medzi pastiermi Lotových stád povstala zvada. A v 
krajine vtedy bývali Kanaánčania a Ferezejci. 
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tiahol – doslovne „vystupoval“. fyzicky z egyptskej nížiny do kanaánskych 
hôr, ale podľa rabínov aj duchovne: Ani Adam, ani Noe sa po svojich 
previneniach (jedenie zo stromu a pitie vína) nevrátili k svojej pôvodnej 
veľkosti, ale Abram vyšiel z Egypta bez ujmy, taký ako predtým. 

mal množstvo stád, striebra a zlata – Zahrnutie statkov medzi bohatstvo 
Abrama označuje jeho výmennú hodnotu; tento statok možno predať alebo 
zakúpiť. Ešte doteraz sa bohatstvo nomádov a polonomádov na Blízkom 
východe hodnotí podľa množstva oviec, kôz atď. Jedna ovca má dnes 
napríklad v Turecku hodnotu približne 80 eur (informácia z r. 2004).  
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kde Abram vzýval meno Pánovo. 5 Lenže aj Lot, ktorý bol s Abramom, mal 
ovce, dobytok a stany 6 a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich 
majetok bol veľký; a tak nemohli zostať spolu. 7 Medzi pastiermi 
Abramových stád a medzi pastiermi Lotových stád povstala zvada. A v 
krajine vtedy bývali Kanaánčania a Ferezejci. 
na miesto oltára – podľa rabínov Abram svoj návrat k predchádzajúcemu 
poslaniu ohlasovať Božie meno, vyjadril Abram príchodom k oltáru, ktorý 
postavil po prvom doputovaní do Kanaánu. 

Ohlasovanie (vyvyšovanie, oslavovanie,…) Božieho Mena sa deje 
predovšetkým tak, že človek koná podľa Boha a nechá tak, aby Boh na ňom 
ukázal, že je veľký a svätý. 

Počas hladu a v pokušení nedôvery Abram cúvol a vybral si viditeľnú istotu 
Egypta – ale teraz sa vracia do krajiny, do ktorej ho povolal Boh a v dôvere 
si opäť volí Boha za svoju istotu. 
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poslaniu ohlasovať Božie meno, vyjadril Abram príchodom k oltáru, ktorý 
postavil po prvom doputovaní do Kanaánu. 

Ohlasovanie (vyvyšovanie, oslavovanie,…) Božieho Mena sa deje 
predovšetkým tak, že človek koná podľa Boha a nechá tak, aby Boh na ňom 
ukázal, že je veľký a svätý. 

Počas hladu a v pokušení nedôvery Abram cúvol a vybral si viditeľnú istotu 
Egypta – ale teraz sa vracia do krajiny, do ktorej ho povolal Boh a v dôvere 
si opäť volí Boha za svoju istotu. 

Cirkevní otcovia mienia, že Abram je pozorný na uctievanie 
Boha, je milovník pokoja a mieru. Hľadá ticho samoty, aby 
vyznával Božie meno. Pretože patriarcha bol čnostný, túžil po 
púšti viac ako po meste (Ján Zlatoústy). 

Striebro a zlato v Abramovom majetku chápu symbolicky ako 
slová a myseľ, prejavy rozumu, ktorými Abram ovláda svoje 
telo a zmysly, symbolizované stádom, ktoré „vlastní“ a teda 
ovláda. Naznačujú tak, že je skutočným o dokonalosť 
usilujúcim Božím mužom. 

Podobne vysoko hodnotia Abrama aj rabíni, keď upozorňujú, že 
napriek bohatstvu Abram nezačína rozhadzovať, ale stále žije 
rovnakým skromným spôsobom nomáda, ako predtým.  

Svoj majetok zjavne zhromažďuje (ako uvidíme ďalej) s cieľom 
odovzdať ho svojim potomkom, z ktorých raz podľa Božích slov 
bude veľký národ – ako „základinu“ pre Božie dielo. 
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krajina im nestačila – v hebr. bohatý sa povie „ťažký“ – a v tejto vete sa 
potom hovorí doslovne „zem nemohla uniesť, aby sa oni usadili spolu“ 

A tak to v nás vyvoláva aj myšlienku na to, že bohatstvo nemusí byť len 
požehnaním, ale môže byť celkom pokojne aj príťažou, ťarchou, bremenom, 
pascou… A presne toto sa začína diaľ medzi Abramom a Lotom. 

zvada – najskôr v zmysle rivality, pretože, ako mienia rabíni, zem bola v 
skutočnosti pre dve rodiny(!) – hoci aj v zmysle „kmeňa“ s domácnosťou a 
služobníctvom – isto dosť veľká. 
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zvada – najskôr v zmysle rivality, pretože, ako mienia rabíni, zem bola v 
skutočnosti pre dve rodiny(!) – hoci aj v zmysle „kmeňa“ s domácnosťou a 
služobníctvom – isto dosť veľká. 

Cirkevní otcovia mienia, že spor medzi Abramom a Lotom má svoj 
koreň v tom, že Lot už veľmi nezdieľa Abramove ciele a zámery.  

Zdá sa, že Lot je už unavený z putovania, nakoniec, k nemu Boh 
nehovoril a jemu ani Boh nič neprisľúbil. Tak načo by mal putovať 
púšťou, kde mu je všetko jeho bohatstvo nanič? 

Tento rozdiel v postojoch sa potom stáva základom konfliktu Lota s 
Abramom. Ako hovorí sv. Ambróz, tým, čo sú v nezhode, nebude 
nikdy stačiť nijaký priestor.  

V pozadí konfliktu môžeme vidieť chamtivosť. Podľa Jána 
Zlatoústeho práve hojnosť majetku sa stala hlavnou príčinou ich 
rozchodu, spôsobila rozdelenie, zničila harmóniu a príbuzenský 
vzťah. Problémom však nie je samotný majetok, ale postoj k nemu – 
porov. Siracovca: „Niet väčšej neprávosti nad lásku k peniazom, 
lebo taký má aj svoju dušu na predaj“ (Sir 10,10 SSV), či Pavla: 
„koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich 
pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ 
(1Tim 6,10 SSV) – problémom nie sú peniaze (majetok), ale láska k 
peniazom, láska k majetku, lakomstvo, chamtivosť. 



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



Rozchod 
 8 Preto povedal Abram Lotovi: "Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, 
medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia! 9 Či nie je 
pred tebou celá krajina?! Preto sa, prosím, odlúč odo mňa! Ak ty pôjdeš 
naľavo, ja pôjdem napravo, ak ty napravo, ja pôjdem naľavo!“ 10 Tu zdvihol 
Lot oči a videl, že celé okolie Jordánu až po Segor - to bolo predtým, ako 
Pán zničil Sodomu a Gomoru - je zavlažované ako Pánov raj, ako egyptská 
krajina. 11 Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a odtiahol na 
východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. 12 Abram býval v krajine 
Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. 
13 Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. 
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nech nie sú rozbroje – pretože rozbroje spôsobuje ani nie tak množstvo majetku, 
ako skôr rôzne ciele a túžby Abrama (slúži Bohu) a Lota (chce si konečne užiť 
svoj majetok), Abramovi je jasné, že ďalej už spolu putovať nie je reálne. 
Rešpektuje ale Lota, k ničomu ho nenúti a dáva mu príležitosť vybrať sa 
vlastnou cestou a „vystúpiť z tieňa“ svojho strýka… 
Podobne to o hodne neskôr vidíme u Pavla a Barnabáša: „nastala však taká 
silná roztržka, že sa od seba oddelili“ (porov. Sk 15,39-41) – čo neznamená 
(podobne ako u Abrama a Lota) nepriateľstvo a hnev medzi nimi, ale 
rešpektovanie jeden druhého, kde každý si vyberá tú cestu, o ktorej súdi, že je 
správna a dobrá, pričom s úctou rešpektuje rozhodnutie toho druhého. 
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sme predsa bratia – v skutočnosti Lót bol synom Abramovho brata. Vhebrejčine 
má toto slovo širšie významové pole, podobne ako to nachádzame v iných 
starých semitských jazykoch. Z textov nájdených v Mari napr. vieme, že v 
akkadčine vyjadroval tiež vzťah zmluvných partnerov alebo príslušníka toho 
istého kmeňa. Podobne v NZ sa hovorí o Ježišovom príbuzenstve ako o Jeho 
„bratoch a sestrách“. 

ako Pánov raj, ako egyptská krajina – Je zrejmé, že z pohľadu autora textu Mŕtve 
more ešte neexistovalo a celá táto časť bola úrodná.  
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Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. 
13 Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. 
Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu – podľa Rabínov Lót si vybral celé 
jordánske údolie, v tom čase veľmi úrodnú, najbohatšiu časť krajiny, ale s 
najbezcitnejšími a najskazenejšími ľuďmi. Uprednostnil majetok pred 
čestnosťou. Ak dúfal, že môže využiť bohatstvo Sodomy bez toho, aby sa 
pošpinil jej zlobou, tak sa mýlil. 

V každom prípade ale Lot si vyberá „civilizovanú“ krajinu, kde môže svoje 
bohatstvo využiť na luxus, pohodlie, zábavu… Z textu by sa dokonca dalo 
usudzovať, že možno stáda predal a stal sa z neho opravdivý usadený a majetný 
„mešťan“. 
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Lot oči a videl, že celé okolie Jordánu až po Segor - to bolo predtým, ako 
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východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. 12 Abram býval v krajine 
Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. 
13 Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. 
Boli zlí a veľmi hrešili – Slovné spojenie boli pred PÁNOM veľmi zlí a hriešni je v 
hebrejčine ojedinelé a vyjadruje závažnosť situácie, ktorá tu panovala. 

Pohľad Abrama na krajinu, ktorú mu PÁN prisľúbi, kontrastuje s pohľadom Lóta 
na krajinu, ktorú si vyvolil on sám… Podľa rabínov sa tým Lot oddelil nielen od 
Abrama, ale aj od Abramovho Boha.  

Podľa sv. Jána Zlatoústeho čo osoží človeku úrodnosť zeme, ak má okolo seba 
zlých ľudí? Najväčším požehnaním je počestnosť ľudí, ktorí obývajú nejaké 
miesto. Lót mal oči len pre bohatstvo krajiny. 



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



Prisľúbenie 
14 Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: "Zdvihni oči a z 
miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, 15 lebo 
celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 16 Rozmnožím 
tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach 
na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň a prejdi krajinu po 
dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!“ 18 Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa 
pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár. 
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dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!“ 18 Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa 
pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár. 
celú zem dám tebe – podľa Rabínov PÁN povedal Abramovi a znova mu prisľúbil 
krajinu (12,7), čím zdôraznil, že nepatrí Lótovi, ale Abramovi a jeho potomstvu. 
Obnovil prisľúbenie až po Lótovom odchode, aby nevyvolal jeho závisť. 
Ambróz vysvetľuje, že odchod Lóta a prísľub zeme Abramovi poukazujú na 
pokroky v duši patriarchu. Ako vravievali stoici: „Všetko patrí múdremu 
človeku.“ Múdry a verný človek vlastní všetky časti zeme (východ, západ, sever, 
juh), preto mu nič nechýba.  
ako prachu zeme – Okrem poukazu na množstvo v tom rabíni videli ešte jeden 
symbol: „Ako prach prežije tých, čo po ňom šliapu, tak Izrael prežije tých, čo ho 
budú prenasledovať.“ (Midraš) 
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miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, 15 lebo 
celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 16 Rozmnožím 
tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach 
na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň a prejdi krajinu po 
dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!“ 18 Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa 
pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár. 
prejdi krajinu – Toto je prikázanie i prísľub zároveň. Boh bude chrániťAbrama v 
krajine a on ju má prejsť na znak toho, že ju prijíma. 
Ide o symbolický akt, potvrdzujúci právoplatné vlastnenie zeme. Vugar. 
mytológii nachádzame istú paralelu, keď Bál prechádza sedemdesiatsedem 
miest a osemdesiatosem väčších miest, aby mohol vyhlásiť svoju novú 
nadvládu nad bohmi a ľuďmi. V podobnom zmysle sa dá chápať aj symbolické 
prechádzanie vládcu krajinou v čase zimného sviatku u Chetitov, alebo 
obchádzanie obranného múru v starom Egypte v deň nástupu faraóna na trón. 
Rituálne obchádzanie Jericha v Joz 6 malo podobnú funkciu. 
terebinty Mamreho – dnes Ramet el-Chalil, 4 km na sever od Hebronu. Počas 
vykopávok bol na tomto mieste odkrytý priestor cca 65 x 50 m, na ktorom bol 
zachovaný strom, studňa a oltár z dôb izraelského kráľovstva. 



Prisľúbenie 
14 Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: "Zdvihni oči a z 
miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, 15 lebo 
celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 16 Rozmnožím 
tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach 
na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň a prejdi krajinu po 
dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!“ 18 Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa 
pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár. 
postavil tam oltár – Postavenie oltára je aktom, ktorý ukončuje jednu etapu 
putovania (pórov. 12,7.8; 33,20; 35,1). 
Tým končí prvá veľká lekcia Abrama v jeho živote s Bohom, ktorá ho naučila, že 
Boh je väčšia istota, než všetko ostatné a preto si nakoniec vybral radšej život 
nomáda s Bohom, než bohatstvo, luxus a zdanlivé bezpečie opevnených miest, 
ako si to zvolil Lot. 
Porov.: „Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. 
Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to 
očakávame.“ (Rim 8,24-25 SSV) 



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? 



čo je morálne? poznámka 

ČO JE TO  
„MORÁLKA“? 



čo je morálne? poznámka 

• Napríklad vo vojne je ochota zabíjať 
nepriateľov oceňovaná, 
vyjednávanie s nepriateľom je 
odsudzované ako zrada. 

• V mieri, naopak, je zabíjanie 
konkurentov odsudzované ako zločin 
a schopnosť dohodnúť sa s nimi je 
zase oceňovaná ako dobrá vlastnosť. 

„Správnosť konania sa posudzuje podľa 
cieľa, ktorý chceme dosiahnuť.“ 

(Antoine de Gaudier, 16. storočie) 



čo je morálne? poznámka 

• Napríklad vo vojne je ochota zabíjať 
nepriateľov oceňovaná, 
vyjednávanie s nepriateľom je 
odsudzované ako zrada. 

• V mieri, naopak, je zabíjanie 
konkurentov odsudzované ako zločin 
a schopnosť dohodnúť sa s nimi je 
zase oceňovaná ako dobrá vlastnosť. 

„Správnosť konania sa posudzuje podľa 
cieľa, ktorý chceme dosiahnuť.“ 

(Antoine de Gaudier, 16. storočie) 

MORÁLKA JE NÁVOD, 
ktorý nám ukazuje cestu k 

dosiahnutiu cieľa. 



čo je morálne? poznámka 

Aký je najvyšší,  
ten posledný  
„Cieľ cieľov“ ľudstva, 
sveta – a teda aj 
každého jednotlivca? 



čo je morálne? poznámka 

„Pavol alebo Apollo, 
Kéfas, svet, život i smrť, 
prítomnosť aj budúcnosť 
- všetko je vaše, ale vy ste 
Kristovi a Kristus Boží.“ 

 (1Kor 3,22-23 SSV) 

• Veci sú tu na to, aby slúžili 
človekovi; 

• povolaním človeka je s ich 
pomocou v láske slúžiť 

Bohu,… 
• … ktorý je tým Cieľom 

cieľov.  



čo je morálne? poznámka 

Jednoduchá základná morálka by znela: 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

VE
C

I 
VZ

ŤA
H

Y 

VECI sú tu na to, aby slúžili ľuďom a 
vzťahom medzi ľuďmi. 

VZŤAHY medzi ľuďmi sú tu na to, aby 
pomáhali ľuďom stávať sa najlepšími 
možnými, dokonalými, čiže SVÄTÝMI. 

SVÄTOSŤ má zmysel vtedy, ak sa 
stáva nástrojom lásky a služby Bohu a 
blížnym. 

BOH je tak konečným CIEĽOM 
všetkého. 



čo je morálne? poznámka 

Jednoduchá základná morálka by znela: 

VECI sú tu na to, aby slúžili ľuďom a 
vzťahom medzi ľuďmi. 

VZŤAHY medzi ľuďmi sú tu na to, aby 
pomáhali ľuďom stávať sa najlepšími 
možnými, dokonalými, čiže SVÄTÝMI. 

SVÄTOSŤ má zmysel vtedy, ak sa 
stáva nástrojom lásky a služby Bohu a 
blížnym. 

BOH je tak konečným CIEĽOM 
všetkého. 

KONAŤ MORÁLNE znamená 
uprednostňovať vždy to, čo 
vyššie: „voliť si to, čo je lepšie 
a dokonalejšie“ ako stará 
univerzálna zásada 
kresťanského života. 

KONAŤ NEMORÁLNE znamená 
uprednostňovať nižšie dobrá 
pred vyššími, považovať 
nástroje za ciele a ciele 
využívať len ako nástroje, 
napr.: namiesto toho, aby môj 
majetok slúžil Bohu, modlím sa 
k Bohu, aby Boh slúžil a žehnal 
môjmu majetku… 



čo je morálne? poznámka 

Jednoduchá základná morálka by znela: 

VECI sú tu na to, aby slúžili ľuďom a 
vzťahom medzi ľuďmi. 

VZŤAHY medzi ľuďmi sú tu na to, aby 
pomáhali ľuďom stávať sa najlepšími 
možnými, dokonalými, čiže SVÄTÝMI. 

SVÄTOSŤ má zmysel vtedy, ak sa 
stáva nástrojom lásky a služby Bohu a 
blížnym. 

BOH je tak konečným CIEĽOM 
všetkého. 

KONAŤ MORÁLNE znamená 
uprednostňovať vždy to, čo 
vyššie: „voliť si to, čo je lepšie 
a dokonalejšie“ ako stará 
univerzálna zásada 
kresťanského života. 

KONAŤ NEMORÁLNE znamená 
uprednostňovať nižšie dobrá 
pred vyššími, považovať 
nástroje za ciele a ciele 
využívať len ako nástroje, 
napr.: namiesto toho, aby môj 
majetok slúžil Bohu, modlím sa 
k Bohu, aby Boh slúžil a žehnal 
môjmu majetku… 

„Smrteľný hriech – vážnym prestúpením 
Božieho zákona – ničí v srdci človeka 
lásku. Odvracia človeka od Boha, ktorý 
je jeho posledným cieľom a jeho 
blaženosťou, a to tým, že človek dáva 
prednosť nejakému nižšiemu dobru pred 
Bohom.“ 

(KKC 1855) 

„Hriechom človek dáva prednosť sebe 
samému pred Bohom.“ 

(KKC 398) 



Abram verzus Lot poznámka 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

VE
C

I 
VZ

ŤA
H

Y 
A práve tu môžeme 
vidieť obrovskú priepasť 
medzi Abramovým 
postojom a Lotovým 
postojom. 

Uprednostňuje dobré vzťahy s 
Lotom a službu Bohu pred 
majetkom. 

Uprednostňuje majetok a luxus 
pred vzťahmi s Abramom a 
pred putovaním s Bohom. 



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



ako sme na tom my? poznámka 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

VE
C

I 
VZ

ŤA
H

Y 

VECI sú tu na to, aby slúžili ľuďom a 
vzťahom medzi ľuďmi. 

VZŤAHY medzi ľuďmi sú tu na to, aby 
pomáhali ľuďom stávať sa najlepšími 
možnými, dokonalými, čiže SVÄTÝMI. 

SVÄTOSŤ má zmysel vtedy, ak sa 
stáva nástrojom lásky a služby Bohu a 
blížnym. 

BOH je tak konečným CIEĽOM 
všetkého. 



Lekcia 2 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 14,1–16 



Vrtkavý osud 
8 Tu vytiahol sodomský kráľ, gomorský kráľ, adamský kráľ, seboimský kráľ 
a balamský, čiže segorský kráľ, a v údolí Sidim sa postavili proti nim do 
boja, 9 totižto proti elamskému kráľovi Chodorlahomerovi, kráľovi národov 
Tadalovi, senaárskemu kráľovi Amrafelovi a elasarskému kráľovi Ariochovi. 
Štyria králi proti piatim. 10 V údolí Sidim bolo plno asfaltových jám; a keď 
sodomský a gomorský kráľ utekali, padli do nich, ostatní utiekli do hôr. 11 
Tamtí vzali zo Sodomy a Gomory všetok majetok i všetky potraviny a 
odtiahli. 12 So sebou vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok - býval 
totiž v Sodome - a odtiahli. 



Vrtkavý osud 
8 Tu vytiahol sodomský kráľ, gomorský kráľ, adamský kráľ, seboimský kráľ 
a balamský, čiže segorský kráľ, a v údolí Sidim sa postavili proti nim do 
boja, 9 totižto proti elamskému kráľovi Chodorlahomerovi, kráľovi národov 
Tadalovi, senaárskemu kráľovi Amrafelovi a elasarskému kráľovi Ariochovi. 
Štyria králi proti piatim. 10 V údolí Sidim bolo plno asfaltových jám; a keď 
sodomský a gomorský kráľ utekali, padli do nich, ostatní utiekli do hôr. 11 
Tamtí vzali zo Sodomy a Gomory všetok majetok i všetky potraviny a 
odtiahli. 12 So sebou vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok - býval 
totiž v Sodome - a odtiahli. 
vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok – Lot vsadil na majetok a silu 
hradieb opevneného bráneného mesta. Oboje ho zradilo. 
Abram vsadil na Boha ako na svoju istotu – a tak, hoci žije na prvý pohľad 
jednoducho a bez ochrany v otvorenej krajine, Boh je jeho hradbou a štítom a 
preto je to on, kto je jedinou Lotovou nádejou. 



Záchrana 
13 I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval 
pri terebintoch Amorejčana Mamreho, brata Eschola a Anera. Oni boli 
spojení zmluvou s Abramom. 14 Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je 
zajatý, zvolal svojich tristoosemnástich osvedčených mužov, ktorí sa 
narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. 15 V noci rozdelil tých, čo 
boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po 
Hobu, ktorá je severne od Damasku. 16 Takto priviedol späť všetok majetok i 
svojho brata Lota; aj jeho majetok priviedol späť, aj ženy a ľud. 



Záchrana 
13 I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval 
pri terebintoch Amorejčana Mamreho, brata Eschola a Anera. Oni boli 
spojení zmluvou s Abramom. 14 Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je 
zajatý, zvolal svojich tristoosemnástich osvedčených mužov, ktorí sa 
narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. 15 V noci rozdelil tých, čo 
boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po 
Hobu, ktorá je severne od Damasku. 16 Takto priviedol späť všetok majetok i 
svojho brata Lota; aj jeho majetok priviedol späť, aj ženy a ľud. 
Hebrejovi Abramovi – V tomto verši sa po prvýkrát Abram nazýva Hebrej. Toto 
slovo sa neskôr používa počas Jozefovho príbehu, keď sa opisujú patriarchovia 
alebo ich zem z pohľadu cudzincov alebo pred cudzincami: Putifarova žena a 
faraónov hlavný čašník nazýva Jozefa Hebrejom a pod. Meno Hebrej je 
odvodené od slova eber, čo doslovne znamená „na druhej strane". Zo 
zemepisného hľadiska by išlo o ľudí žijúcich na druhej strane rieky Eufrat. Ak 
slovo vyjadrovalo etnickú skupinu, tak išlo o predchodcov Izraelitov. 
Býval – označuje dlhodobý pobyt Abrama na jednom mieste, na rozdiel od 
slovesa postavil stan, ktoré vyjadruje putovný charakter Abramovej rodiny 
(13,2.18). 



Záchrana 
13 I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval 
pri terebintoch Amorejčana Mamreho, brata Eschola a Anera. Oni boli 
spojení zmluvou s Abramom. 14 Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je 
zajatý, zvolal svojich tristoosemnástich osvedčených mužov, ktorí sa 
narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. 15 V noci rozdelil tých, čo 
boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po 
Hobu, ktorá je severne od Damasku. 16 Takto priviedol späť všetok majetok i 
svojho brata Lota; aj jeho majetok priviedol späť, aj ženy a ľud. 
spojení zmluvou – dosl. on bol zmluvný partner s… - Zmluva bola jedným z 
prostriedkom na regulovanie susedských vzťahov. Zmluvy sa uzatvárali na 
úrovni národov a kmeňov a formulovali základné povinnosti a práva partnerov. 
Skutočnosť, že Abram mal partnerské vzťahy definované zmluvou, vyjadruje, že 
jeho rodina bola pokladaná za dôležitú skupinu v Kanaáne. 
318 – Armáda o veľkosti tristo mužov bola na SBV pokladaná za dostatočne 
veľkú armádu, ktorou mohol daný kráľ presadzovať svoje záujmy. Tento počet 
by nasvedčoval, že Abramov dom mal okolo tisíc ľudí. Svätopisec tak stavia 
Abramov dom na úroveň dôležitých kmeňov v Kanaáne. Abramovo vojsko, ktoré 
malo tristoosemnásť mužov, sa podobá víťazstvu Gideona s tristo mužmi nad 
Madiánčanmi (Sdc 6-7 ) – aj v tomto prípade je oných 318 bojovníkov určite 
omnoho menej, než číta spojená armáda štyroch víťazných kráľov.  



Záchrana 
13 I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval 
pri terebintoch Amorejčana Mamreho, brata Eschola a Anera. Oni boli 
spojení zmluvou s Abramom. 14 Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je 
zajatý, zvolal svojich tristoosemnástich osvedčených mužov, ktorí sa 
narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. 15 V noci rozdelil tých, čo 
boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po 
Hobu, ktorá je severne od Damasku. 16 Takto priviedol späť všetok majetok i 
svojho brata Lota; aj jeho majetok priviedol späť, aj ženy a ľud. 
narodili v jeho dome – Výraz označuje tých sluhov, ktorí sa narodili až potom, čo 
sa ich rodičia stali Abramovými sluhami. To bola záruka ich spoľahlivosti a 
oddanosti Abramovi. 
Záver príbehu ale naznačuje, že akciu podporili ešte ďalší sluhovia od Anera, 
Eschola a Mamreho – Abramových spojencov. 
v noci… – Vojenská stratégia, ktorú Abram použil, bola podobná stratégii Gideona 
(Sdc 7). Abram rozdelil svoj oddiel na menšie skupiny, využil moment 
prekvapenia. Neočakávaný útok priniesol Abramovi víťazstvo a vyslobodenie 
zajatcov. Nezáujem o samotný priebeh bitky, ktorá je len zbežne opísaná, však 
poukazuje na to, že autorovi nešlo o to ukázať, že Abramovou najdôležitejšou 
stránkou bola vojenská chrabrosť. Jeho hlavnou devízou bola jeho dôvera Bohu. 



Záchrana 
13 I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval 
pri terebintoch Amorejčana Mamreho, brata Eschola a Anera. Oni boli 
spojení zmluvou s Abramom. 14 Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je 
zajatý, zvolal svojich tristoosemnástich osvedčených mužov, ktorí sa 
narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. 15 V noci rozdelil tých, čo 
boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po 
Hobu, ktorá je severne od Damasku. 16 Takto priviedol späť všetok majetok i 
svojho brata Lota; aj jeho majetok priviedol späť, aj ženy a ľud. 
priviedol ich späť – Abram je predstavený ako páter familias, otec rodu, opravdivý 
patriarcha, ktorý je zodpovedný za ochranu rodiny. Táto funkcia sa označuje ako 
obranca, vykupiteľ, ktorý bol zodpovedný za vykupovanie členov rodiny z 
otroctva (Lv 25,48), za zachovanie rodu (kap. 38) a za krvnú pomstu (Nm 35,12; 
2Sam 14,11).  
Abram sa preukázal ako príkladný pater familias, ktorý je pre ochranu svojej 
rodiny ochotný riskovať aj vlastný život.  
Urobil však viac, než si vyžadovala jeho stavovská povinnosť. Nielenže vyslobodil 
Lóta, ale zachránil aj ostatných zajatcov, čím táto stať predznamenáva príbeh z 
kap. 18, keď sa Abrahám modlí za Sodomu. 



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



Melchizedech 
17 Keď sa vracal po víťazstve nad Chodorlahomerom a kráľmi, ktorí boli s 
ním, vyšiel mu v ústrety sodomský kráľ do údolia Save, čiže do 
Kráľovského údolia. 18 A salemský kráľ Melchizedech priniesol chlieb a 
víno; bol totiž kňazom najvyššieho Boha. 19 Požehnal ho a povedal: "Buď 
požehnaný, Abram, od najvyššieho Boha, Stvoriteľa neba a zeme! 20 Nech je 
zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov!" A on mu dal 
desatinu zo všetkého.  
Melchizedech – Postava Melchizedecha mení povahu príbehu z čisto vojnovej 
epizódy na stretnutie s duchovným významom. Víťazstvo je prisúdené nie 
Abramovi, ale Bohu, ktorý je konečným rozhodcom medzi ľuďmi – preto aj Abram 
odovzdáva Melchizedechovi (a cez neho Bohu) desiatok ako prejav úcty voči 
Bohu. Meno Melchizedech pravdepodobne znamenalo „(boh) Cedek je môj kráľ".  
V 1. stor. po Kr. už nebola známa pôvodná etymológia mena Melchizedech a 
vysvetľovalo sa z hebr. slova spravodlivosť cdk, t. j. „kráľ spravodlivosti".  
Kráľ Salemu –  Najčastejšia interpretácia tohto verša vychádza zo zemepisného 
určenia. Salem, ako zemepisné miesto, bol identifikovaný s Jeruzalemom. 
Fitzmyer mieni, že pôvodné geografické meno bolo v neskoršej dobe ľudovo 
interpretované na základe spoluhások šlm, t. j . Melchizedech nebol „kráľ Salemu, 
ale „kráľ pokoja". Tento typ interpretácie sa nachádza už u FilónaAlexandrijského. 
 



Melchizedech 
17 Keď sa vracal po víťazstve nad Chodorlahomerom a kráľmi, ktorí boli s 
ním, vyšiel mu v ústrety sodomský kráľ do údolia Save, čiže do 
Kráľovského údolia. 18 A salemský kráľ Melchizedech priniesol chlieb a 
víno; bol totiž kňazom najvyššieho Boha. 19 Požehnal ho a povedal: "Buď 
požehnaný, Abram, od najvyššieho Boha, Stvoriteľa neba a zeme! 20 Nech je 
zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov!" A on mu dal 
desatinu zo všetkého.  

Priniesol chlieb a víno – dosl. vyniesol, zrejme zo stanu, z mesta,… slovo vyniesol 
sa v SZ nikdy nepoužíva v kontexte prinesenia obety. Význam tohto gesta sa 
môže interpretovať ako symbolické privítanie víťaza jedlom a nápojom po návrate 
z namáhavej vojenskej výpravy alebo ako symbolické uzatvorenie zmluvy medzi 
Abramom a Melchizedechom. Súčasťou uzatvárania zmluvy bolo požívanie jedla. 
Chlieb a víno tak boli súčasťou hostiny na počesť vracajúceho sa víťaza alebo 
súčasťou hostiny pri uzatváraní zmluvy. 
kňaz najvyššieho Boha – „najvyšší“, hebr. eljón, bol pôvodne kanaánsky boh, tu 
sa ale chápe v zmysle, v akom toto slovo chápali neskôr Izraeliti, Boží titul 
„Najvyšší“. V tomto zmysle aj jeho privítanie Abrama a požehnanie Abrama od  
„najvyššieho Boha, Stvoriteľa neba a zeme“ (rozšírený titul božstiev na 
starovekom Blízkom východe) majú svoj význam a zmysel ako vyjadrenie 
Abramovho vzťahu s Bohom. 



Melchizedech 
17 Keď sa vracal po víťazstve nad Chodorlahomerom a kráľmi, ktorí boli s 
ním, vyšiel mu v ústrety sodomský kráľ do údolia Save, čiže do 
Kráľovského údolia. 18 A salemský kráľ Melchizedech priniesol chlieb a 
víno; bol totiž kňazom najvyššieho Boha. 19 Požehnal ho a povedal: "Buď 
požehnaný, Abram, od najvyššieho Boha, Stvoriteľa neba a zeme! 20 Nech je 
zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov!" A on mu dal 
desatinu zo všetkého.  

desatina – čiže desiatok. V hebrejskom a gréckom texte nie je jasné, kto dal komu 
desiatok. Ak je text braný ako vsuvka do rozhovoru medzi kráľom Sodomy a 
Abramom (v. 17-24), kde sodomský kráľ ponúka dary víťazovi Abramovi, tak 
podobne ako sodomský kráľ, aj Melchizedech dal Abramovi desiatok zo všetkého, 
čo mal. V prospech tejto interpretácie hovorí aj tradičný spôsob hebrejského 
slovosledu. Potom to môžeme chápať ako prvé potvrdenie, že Boh naozaj dá 
krajinu Abramovi a jeho potomstvu a už teraz sa mu takto, symbolicky, koria králi 
tejto zeme. Spolu s desiatkom odovzdáva Melchizedech aj kňazský úrad, ktorý 
neskôr prevezmú Áronovi synovia, Abrahámovi potomkovia. 
Druhá interpretácia berie Abrama ako podmet, t. j . Abram dáva desiatok 
Melchizedechovi. Ak Abram dostal kňazské požehnanie od Melchizedecha, tak 
bolo vhodné, aby sa Abram odvďačil desiatkom. Táto tradícia bola uzákonená v 
Lv 27 a Nm 18. Desiatok by tak potom bol prejavom Abramovej úcty voči Bohu. 



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



Podiely 
21 Sodomský kráľ zasa vravel Abramovi: "Daj mi ľudí a majetok si vezmi!“ 22 
Abram odvetil sodomskému kráľovi: "K Pánovi, najvyššiemu Bohu, 
Stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku, 23 že nevezmem ani nitku či 
remienok z obuvi, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby si nepovedal: "Ja som 
urobil Abrama bohatým!“ 24 Nechcem nič, len to, čo zjedlo služobníctvo a 
podiely pre mužov Anera, Eschola a Mamreho, ktorí išli so mnou. Oni nech 
dostanú svoje podiely!" 

daj mi ľudí a majetok si vezmi – Abram mal právo ponechať si mužov a ich 
majetok, bola to jeho vojnová korisť. Návrh sodomského kráľa je tak vyslovene 
chrapúnsky, je v zjavnom protiklade k Melchizedechovmu. 
dvíham svoju ruku – Je to symbolické gesto, pri ktorom vazal zdraví svojho 
nadriadeného. V Dt 32,40 toto gesto sprevádza slávnostnú prísahu. Abram tak 
zdraví Boha ako svojho jediného pána – čím jednak vyjadruje, že voči kráľovi 
Sodomy ho naozaj nič neviaže, jednak to, že sa cíti byť zaviazaný voči Bohu a 
preto to, čo vykoná, koná s ohľadom na Boha, nie na ľudí. 
K Pánovi, najvyššiemu Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme – zdôrazňuje sa, že Abram 
a Melchizedech uctievali toho istého Boha. 



Podiely 
21 Sodomský kráľ zasa vravel Abramovi: "Daj mi ľudí a majetok si vezmi!“ 22 
Abram odvetil sodomskému kráľovi: "K Pánovi, najvyššiemu Bohu, 
Stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku, 23 že nevezmem ani nitku či 
remienok z obuvi, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby si nepovedal: "Ja som 
urobil Abrama bohatým!“ 24 Nechcem nič, len to, čo zjedlo služobníctvo a 
podiely pre mužov Anera, Eschola a Mamreho, ktorí išli so mnou. Oni nech 
dostanú svoje podiely!" 

nevezmem ani nitku – podľa rabínov Abram nechce dať sodomskému kráľovi 
príležitosť, aby sa chválil, že Abrama urobil bohatým on, lebo bohatstvo má od 
Boha. (Raši) Podľa učencov však urobil chybu, keď si neponechal ľudí, lebo ich 
mohol priviesť k Bohu. 
Abramovo gesto odmietnutia vojnovej koristi zdôrazňuje, že jeho veľkodušnosť je 
dôležitejšia ako jeho vojenský úspech. Text znova upriamuje pozornosť na to, že 
Abramovo víťazstvo nebola záležitosť jeho šikovnosti, ani jeho vojenskej sily, ale 
bol to Boh, ktorý mu ho doprial. Preto si takto Abram svoje víťazstvo 
neprivlastňuje ako svoje. Samozrejme, od svojich spojencov Anera, Mamreho a 
Eškola nečaká na takéto gesto. Boli to akoby „žoldnieri“ v Abramovych službách 
a preto im právom patrí odmena v podobe dielu z koristi. 



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



Duchovný rast poznámka 

O tom, ako po egyptskom dobrodružstve vzrástla Abramova 
viera, svedčia práve tieto dve udalosti: 

• Namiesto bezpečia a istoty Abram ide do značne neistého 
vojnového dobrodružstva – v nádeji, že boh ho podrží. A stalo sa. 

• Potom odmieta istotu koristi – pretože sa rozhoduje vložiť nádej 
na svoj osud a nasvoju budúcnosť výlučne do rúk Boha. A 
nesklame sa. 

Toto je tajomstvo DUCHOVNÉHO RASTU:  

• VIERA 
• SKUTOK VIERY 
• SKÚSENOSŤ BOŽEJ MOCI 
• NÁRAST VIERY BOHU 
• VÄČŠÍ, ODVÁŽNEJŠÍ SKUTOK VIERY 
• VÄČŠIA SKÚSENOSŤ BOŽEJ MOCI 
• VÄČŠÍ NÁRAST VIERY BOHU 
• EŠTE VÄČŠÍ, ODVÁŽNEJŠÍ SKUTOK VIERY 
• atď. 



… na dnes všetko! 

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


