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Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal 
potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
 4 Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde 
z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak 
môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu 
počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 



Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal 
potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
 4 Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde 
z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak 
môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu 
počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 

vo videní –  Vzácna je aj zmienka o tom, že slovo zaznelo vo videní, čo v Pentateuchu 
nájdeme už len pri proroctve Baláma v Nm 24.  

neboj sa… – podľa rabínov Abram sa mohol báť trestu (Božieho?) za povraždenie 
nepriateľských vojakov. Nástupcovia porazených kráľov mohli proti nemu zhromaždiť 
ešte početnejšie vojsko a zaútočiť naňho, a tak ho Boh uisťuje, že sa nemusí báť. 

Ale je v tom ešte viac. Abram je na ceste viery – čiže dôvery Bohu. Strach je strach. 
Dôvera ale vyžaduje, aby strach ustúpil – či už strach z Boha, alebo strach z toho, či je 
„ruka Pánova dostatočne mocná“ a Božie slovo dostatočne spoľahlivé. 

Je príznačné, že teraz, keď Abramova cesta viery Bohu vstupuje do ďalšieho dejstva, 
začína sa Božími slovami „neboj sa!“ 



Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal 
potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
 4 Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde 
z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak 
môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu 
počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 

štít a odmena – Ozýva sa tu vojenská terminológia, čím je vytvorené prepojenie s 
príbehom predchádzajúcej kapitoly, kde Abram nie svojou mocou, ale hlavne Božou 
mocou zvíťazil.  

Boh tu poukazuje na dva kľúčové aspekty dôvery Bohu: 

• ŠTÍT – „nemusíš sa báť trestu ani budúcnosti“ (Raši). Boh má moc ochrániť tých, ktorí 
v Neho dúfajú, pred zlom (hlavne tým skutočným, o ktorom hovorí Ježiš: „Bojte sa toho, 
ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla!“ (Lk 12,5 SSV) – čo sa nemusí vždy nutne 
zhodovať s našou predstavou „dobra“ v zmysle hojnosti, pohodlia, kľudu,… 

• ODMENA – Boh v prvom rade k niečomu človeka pozýva – k niečomu, čo stojí za to. 
Preto „odmena“ nasledovania vo viere je vskutku veľká. 



Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal 
potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
 4 Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde 
z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak 
môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu 
počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 

Pane, Bože, čože mi dáš? – Po prvýkrát Abram oslovuje Boha, doteraz vždy Boh hovoril 
k nemu. Podľa rabínov Abram bol prvý z ľudí, kto oslovil Boha ako svojho Pána.  

bezdetný – bezdetnosť sa chápala skôr ako Boží trest – aj keď neskoršie knihy Biblie 
spomínajú prípady, kedy bezdetnosť vytvárala priestor pre Boha, aby prejavil svoje 
zázračné konanie a podtrhol tak, že sú to skôr Božie dejiny, než ľudské dejiny Izraela a 
jeho praotcov. 

veď ja odídem – Ján Zlatoústy poukazuje na to, ako Abram nazýva svoj odchod z tohto 
sveta: „prejsť ďalej". Pre ľudí, ktorí žijú čnostne, je odchod zo sveta akýmsi prechodom 
z horšej do lepšej situácie, z existencie časovej do večnej, kde nie je smrť ani koniec. 



Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal 
potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
 4 Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde 
z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak 
môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu 
počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 

dedičom môjho domu – čiže náčelníkom kmeňa, „otcom rodu“. 

Damašský Eliezer – Zvláštne je aj to, že Eliezer sa nikdy neuvádza ako Abramov / 
Abrahámov služobník, ani tam, kde by sme to určite čakali. 

domorodý sluha – dosl. „syn domu“, resp. „jeden z môjho domu“ – označuje vo 
všeobecnosti člena domácnosti. Texty právneho rázu, ktoré sa našli v archíve v Nuzi 
(polovica 2. tis. pred Kr.) však obsahujú akkadský ekvivalent tohto hebr. výrazu (akk. 
mar bití) v súvislosti s adopciou otroka ako budúceho správcu a dediča majetku v 
prípade, ak osoba, ktorej majetok patrí, je bezdetná. V tomto prípade by to mohlo 
znamenať, že Eliezer ako syn domu bol otrok oslobodený prostredníctvom adopcie, aby 
tak za života Abrama vykonával synovskú funkciu a po jeho smrti zdedil jeho majetok a 
staral sa oň. 



Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
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potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
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počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 

ten, čo vyjde z tvojho lona – fráza, ktorá sa vyskytuje v ďalšom kľúčovom texte SZ – v 
prísľube potomka Dávidovi v 2 Sam 7,12 (porov. 2 Sam 16,11) a tak prepája príbeh 
Abrama a Dávida – a cez Dávida smeruje až k naplneniu v Kristovi, v ktorom budú 
skutočne „požehnané všetky národy zeme“.  

vyviedol ho von – podľa Midrášu „mimo sféry rozumu a prírody“ – čiže do „Božieho 
sveta“, kde aj na prvý pohľad nemožné je možným a kde vládnu iné zákonitosti, než na 
ktoré sme zvyknutí v našom svete. 

uveril Bohu – koreň slova amana tvorí základ liturgického vyjadrenia súhlasu „Amen". 
Spojený s predložkou „v“ vyjadruje „dôverovať v, spoľahnúť sa na". „Abram sa celkom 
podriadil Bohu, vložil do neho všetku dôveru, úplne sa nechal viesť Bohom a jeho 
náukou.“ (R. Hirsch) 



Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal 
potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
 4 Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde 
z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak 
môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu 
počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 

to sa mu počítalo za spravodlivosť – nie je vyjadrením morálnej povahy činu, ale 
správneho postoja voči Bohu. V interpretácii Neh 9,7-8 viera urobila Abrama hodným 
odmeny, ktorá bola zaistená následným uzavretím zmluvy, že j e h o potomstvo zdedí 
zem.  

V NZ je tento verš interpretovaný v dvoch dôležitých textoch: Rim 4 (porov. Gal 3,6) a 
Jak 2,14-26, zakaždým s odlišným dôrazom.  

Pavol v Rim 4 vyzdvihuje dôležitosť Abramovej viery ako kontrast so skutkami pri 
dodržiavaní Zákona,…  

… zatiaľ čo Jakub vysvetľuje nezmyselnosť rozporu medzi skutkami a vierou a v 
prípade Abrama to podopiera jeho obetovaním Izáka (Jak 2,21-23). 



Boží sľub 
Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: "Neboj sa, Abram, ja 
som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!" 
 2 Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom 
môjho domu bude damašský Eliezer.“ 3 A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal 
potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!" 
 4 Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde 
z tvojho lona.“ 5 Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak 
môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!“ 6 Abram uveril Bohu a to sa mu 
počítalo za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: "Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z 
Chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu." 

Ja som JHWH. – V širšom kontexte SBV forma prehlásenia „Ja som N. N." zodpovedá 
rétorickému štýlu, používanému v chetitských zmluvách a kanaánsko-fenických 
kráľovských proklamáciách (vyhláseniach). 

Ja som ťa vyviedol – úvodná formula, ktorou sa Boh prihovára Abramovi, je prevzatá z 
tradície Exodu (pórov. Ex 20,2; Lv 25,38; Dt 5,6). Text Lv 25,38 uvádza frázu veľmi 
podobne, ako v tomto verši, ale tu je východ z Egypta zamenený za vyvedenie Abrama z 
chaldejského Úru (porov. 12,1). ZANECHANIE niečoho je podmienkou PRIJATIA nového 
z rúk Boha – naplno to zaznie v Kristovi: „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, 
čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14,33 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? 



limity majetku… poznámka 

„ČO MI DÁŠ?“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia Abram má bohatstvo a majetok – a 
nenapĺňa ho to. K čomu mu je? 

Či už má 100 alebo 10 000 kusov 
dobytka, 3, alebo 318 sluhov – nezje, 
ani nevypije viac, než teraz a možno 
začína chápať, že hodovanie je 
slepá ulička a obrazne povedané 
„chlieb s vodou je zaň dostatočne 
elegantná náhrada“ (T. Pratchett). 

Možno si, naopak, uvedomuje príťaž 
bohatstva: závisť okolitých kráľov, 
hrozba pomsty, prepadnutia, 
neistota,… 



limity majetku… poznámka 

„ČO MI DÁŠ?“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia Abram je mocný a slávny. Víťaz 
nedávnej bitky, mocný náčelník, s 
ktorým králi uzatvárajú zmluvy a 
vďačia mu – a dosť bohatý na to, 
aby odmietol ich dary…  

A predsa si možno práve teraz 
uvedomuje, že v konečnom 
dôsledku mu to je nanič – iba čo sa 
zbytočne zaplieta do „hry mocných“ 
a vstupuje na pôdu neistú a 
šmykľavú… 



zanechať odkaz… poznámka 

„ČO MI DÁŠ?“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia Stephen Covey hovorí o túžbe 
človeka „zanechať po sebe odkaz“ – 
niečo veľké a krásne, čo pretrvá, aj 
keď my sami odídeme. 

Toto je jediná vec, po ktorej Abram v 
tejto chvíli túži – a nevidí žiadnu 
nádej, pretože až doteraz nemá 
syna, nemá potomka a už je starý. 

V tejto chvíli sa mu zdá, že ani Boh 
mu už nemá čo dať… 



zanechať odkaz… poznámka 

„ČO MI DÁŠ?“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia Abram tak predznamenáva moderné 
výskumy, ktoré potvrdzujú, že nie v 
majetku, nie v moci a v sláve, ale v 
službe presahujúcemu (Frankl) sa 
nachádza zdroj šťastia a blažnosti 
človeka: 

„Najväčším šťastím človeka je, že 
môže žiť pre to, pre čo by bol 
ochotný zomrieť.“ 

(Honoré de Balzac) 



zanechať odkaz… poznámka 

„ČO MI DÁŠ?“ 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia Abram tak predznamenáva moderné 
výskumy, ktoré potvrdzujú, že nie v 
majetku, nie v moci a v sláve, ale v 
službe presahujúcemu (Frankl) sa 
nachádza zdroj šťastia a blažnosti 
človeka: 

„Najväčším šťastím človeka je, že 
môže žiť pre to, pre čo by bol 
ochotný zomrieť.“ 

(Honoré de Balzac) 

Dokonalým naplnením tejto túžby je JEŽIŠ KRISTUS a s Ním 
a v Ňom dar ZBOŽŠTENIA SA v Bohu: 

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a 
jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ 

 (Mt 5,11-12 SSV) 

„Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte 
Pánovi, Kristovi!“ 

(Kol 3,24 SSV) 

„Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a 
slepých. 14 A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím 
odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“ 

 (Lk 14,13-14 SSV) 



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



kauza úprimnosti poznámka 

Abram má tak veľkú dôveru 
voči Bohu, že si dovoľuje byť 
pred Bohom úplne úprimný. 

Nezdržuje sa „volením 
správnych slov“, ani sa 
nepýta, či sú jeho slová 
„prístojné“ a „či sa patrí“ takto 
hovoriť s Bohom. Toto sú veci, 
ktoré diktuje človeku strach, 
keď sa zhovára s niekým 
mocným. 

Abram ale má dôveru voči 
Bohu – a preto nemá strach 
byť otvorený a úprimný. 



kauza úprimnosti poznámka 

Abram má tak veľkú dôveru 
voči Bohu, že si dovoľuje byť 
pred Bohom úplne úprimný. 

Nezdržuje sa „volením 
správnych slov“, ani sa 
nepýta, či sú jeho slová 
„prístojné“ a „či sa patrí“ takto 
hovoriť s Bohom. Toto sú veci, 
ktoré diktuje človeku strach, 
keď sa zhovára s niekým 
mocným. 

Abram ale má dôveru voči 
Bohu – a preto nemá strach 
byť otvorený a úprimný. 

Ktosi raz povedal, že až keď človek v modlitbe opravdivo 
vynadá Bohu, je to začiatok opravdivého vzťahu s Bohom: 

• nie preto, že by vynadanie bolo niečo super, dobré a mali 
by sme si s Bohom vzájomne nadávať,  

• ale preto, že je to znak toho, že (zrejme) máme voči Bohu 
dostatok dôvery na to, aby sme sa pred Bohom 
nepretvarovali a neskrývali za uhladené slová modlitbičiek 
(„Najvznešenejší a najvelebnejší Bože, my, tvoji pokorní 
služobníci Ťa čo najponíženejšie prosíme, aby si láskavo ráčil…“ 
atď.), ani za osobnú pretvárku („takto sa predsa nesmiem 
správať voči Bohu, to sa nepatrí – aby som sa nerúhal, aby ma 
Boh neskáral,…“), ale aby sme boli takí, akí sme, aby sme mu 
otvorili svoje srdcia a modlili sa tak a žili s Bohom „v 
pravde“ (porov. Jn 4,24) 



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



nový level viery poznámka 

Boh volá Abrama k novému 
stupňu viery: 

• Od viery typu „verím, že Boh 
mi pomôže a ochráni ma“, v 
ktorej sa Abram práve 
náramne upevnil a posilnil,… 

• … k viere typu „Veď ma, 
Pane, pôjdem za Tebou“, v 
ktorej dôverujeme Bohu a tak 
sa Ním necháme viesť k 
cieľom, ktoré pre nás vybral 
Boh, lebo sme uverili, že vybral 
to najlepšie a že aj má moc 
splniť, čo sľubuje a aj to verne 
splní! 
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pohľad nemožné je možným a kde vládnu iné zákonitosti, 
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ním.” (Mt 4,20 SSV) – a tým naplniť podmienku spásy: 
„Musíte sa znova narodiť.“ (Jn 3,7 SSV) 
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spravodlivosť poznámka 

Bratia protestanti majú často sklon 
chápať „ospravodlivenie“ a 
„spravodlivosť“ čisto v právnickej rovine: 

• som VINNÝ hriechom. 

• Kristus sa nechal POTRESTAŤ namiesto 
mňa. 

• UVERENÍM v Krista sa tak dovolávam 
toho, že moje hriechy už boli potrestané – 
a teda na mňa sa už žiaden Boží trest 
nevzťahuje. 

• Načo ma Boh OSPRAVODLIVUJE v tom 
zmysle, že nado mnou vyhlasuje 
AMNESTIU – a ja môžem ísť už akože 
„spravodlivý“ do Neba, do Raja. 

A takto sa snažia občas vysvetliť aj tento 
text s Abramom. 

Biblia ale (na rozdiel od 
Martina Luthera) chápe 
spravodlivosť ako „správny 
vzťah“ človeka: k Bohu, k 
sebe, k blížnym… 

Abram je vďaka svojej viere 
nazvaný SPRAVODLIVÝM, 
pretože má voči Bohu ten 
vzťah, ktorý si Boh zaslúži a 
ktorý mu právom patrí: 
vzťah synovskej dôvery a z 
nej plynúcej úcty bez 
strachu, úprimnosti 
namiesto pretvarovania,… 
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nazvaný SPRAVODLIVÝM, 
pretože má voči Bohu ten 
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ktorý mu právom patrí: 
vzťah synovskej dôvery a z 
nej plynúcej úcty bez 
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namiesto pretvarovania,… 

Preto: 

• PAVOL v liste Rimanom dôvodí, že žiadne dodržiavanie 
zákona, ani iných predpisov nevovádza bez viery samo o 
sebe do tohto vzťahu s Bohom – a, naopak, kto má túto 
dôveru voči Bohu a teda má správny vzťah s Bohom, tak ho 
má bez ohľadu na to, či dodržiava „skutky podľa Zákona“ (= 
Židia, dodržiavajúci náboženské a rituálne predpisy), alebo 
nie (= pohania, ktorí tieto predpisy nepoznajú a ani 
nezachovávajú) 

• JAKUB potom pripomína, že viera musí byť skutočná – a 
teda prejavujúca sa v radikálnej zmene života a aj konania 
podľa tejto dôvery Bohu. Sama sterilná a skutkami 
nesprevádzaná „viera“ napríklad v „Ježiša Krista ako 
svojho osobného spasiteľa“ je preto planá, mŕtva, 
neúčinná. 
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DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Božia prísaha 
8 On odpovedal: "Pane, Bože, podľa čoho poznám, 
že ju budem vlastniť?" 
 9 Pán mu odpovedal: "Vezmi pre mňa trojročnú 
kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku 
a holubicu!“ 10 On to všetko vzal, rozsekol ich na 
polovice a polovice položil jednu oproti druhej, 
vtáky však nerozsekal. 11 Keď zlietali vtáky na mŕtve 
telá, Abram ich odoháňal. 12 A keď zapadalo slnko, 
padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a 
veľká tma. 13 A (Pán) povedal Abramovi: "Dobre si 
uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v 
cudzej krajine, zotročia ho a štyristo rokov budú s 
ním zle zaobchádzať. 14 Ale národ, ktorému budú 
otročiť, budem ja súdiť. Potom vyjdú s veľkým 
majetkom. 15 Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom 
a pochovajú ťa vo vysokom veku. 16 Ale vo štvrtom 
pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovŕšené 
neprávosti Amorejčanov.“ 17 Keď zapadlo slnko a 
zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, 
ktorá prešla pomedzi tie čiastky. 18 V ten deň Pán 
uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu 
potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až 
po veľkú rieku Eufrat; 19 Kenejcov, Kenezejcov, 
Kadmoncov, 20 Hetejcov Ferezejcov a Refaimcov, 21 
Amonitov, Kanaánčanov, Gergezejčanov a 
Jebuzejcov." 
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trojročnú… – Trojročné zviera bolo 
pokladané za dorastené a vhodné na 
obetu. Použité slovo ale má takisto 
význam „trojnásobný". Znamenalo by 
to, že Abram má doniesť tri kusy z 
každého menovaného druhu, a nie 
trojročné zvieratá po jednom. Prvá 
interpretácia (trojročný) prešla do 
kresťanskej tradície cez LXX, zatiaľ čo 
druhá možnosť (trojnásobný) prešla do 
chápania tradície judaizmu. 

V interpretácii biskupa Cézaria z Arles 
napríklad zvieratá znázorňujú symboly 
národov. Boli opísané ako trojročné, 
lebo všetky národy uveria v tajomstvo 
Trojice. V prvých troch zvieratách 
(jalovica, koza a baran) máme symbol 
telesných ľudí, ktorí sú aj v Cirkvi. 
Naopak v holubovi a hrdličke sú 
znázornení ľudia duchovní. 
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rozsekol… – Boh potvrdzuje Abramovi 
svoj sľub tým, že podstupuje v tej dobe 
tradičný obrad uzatvárania zmluvy 
(ktorému sa dosl. hovorilo „rozťať 
zmluvu“): obe zmluvné strany 
prechádzali pomedzi rozpolené zvieratá 
a vyhlasovali, že dopadnú rovnako, ak 
by zmluvu nedodržali. Preliatie krvi tak 
bolo podstatným znakom uzatvárania 
zmluvy. 

Boh teda podobným spôsobom 
potvrdzuje svoju zmluvu s Abramom, 
svoj záväzok voči nemu. 

vtáky však nerozsekal – podľa rabínov 
ani vtáky obetované v Jeruzalemskom 
chráme sa nemali rozseknúť. (Ramban) 
Vtáky symbolizujú Izrael (Pies 2,14) a 
ostali celé, aby symbolizovali jeho 
nesmrteľnosť. (Raši) 
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zlietali vtáky – dosl. „dravci“. V každom 
prípade ide o druhy považované za 
rituálne nečisté. Symbolicky tak v nich 
môžeme vidieť sily temna, ktoré sa 
snažia Abrama odvrátiť od jeho viery a 
nejako zhatiť Božie zámery s Abramom.  

Podľa rabínov dravé vtáky môžu 
symbolizovať národy, ktoré sa budú 
usilovať zrušiť zmluvu vyhladením 
Izraela (Radak) alebo zamedziť jeho 
službe Bohu (Ramban). 

spánok, hrôza, tma – Podobne ako v 
Jób 4,13-14 hebr. výraz označuje stav, v 
ktorom človeka prepadne úzkosť v 
súvislosti s videním. V Knihe Daniel 
(pórov. 8,18 a 10,9) nájdeme paralelný 
slovesný tvar a z kontextu je zrejmé, že 
sprievodná hrôza tu plynie z vedomia 
majestátu Božej prítomnosti. 



Božia prísaha 
8 On odpovedal: "Pane, Bože, podľa čoho poznám, 
že ju budem vlastniť?" 
 9 Pán mu odpovedal: "Vezmi pre mňa trojročnú 
kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku 
a holubicu!“ 10 On to všetko vzal, rozsekol ich na 
polovice a polovice položil jednu oproti druhej, 
vtáky však nerozsekal. 11 Keď zlietali vtáky na mŕtve 
telá, Abram ich odoháňal. 12 A keď zapadalo slnko, 
padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a 
veľká tma. 13 A (Pán) povedal Abramovi: "Dobre si 
uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v 
cudzej krajine, zotročia ho a štyristo rokov budú s 
ním zle zaobchádzať. 14 Ale národ, ktorému budú 
otročiť, budem ja súdiť. Potom vyjdú s veľkým 
majetkom. 15 Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom 
a pochovajú ťa vo vysokom veku. 16 Ale vo štvrtom 
pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovŕšené 
neprávosti Amorejčanov.“ 17 Keď zapadlo slnko a 
zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, 
ktorá prešla pomedzi tie čiastky. 18 V ten deň Pán 
uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu 
potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až 
po veľkú rieku Eufrat; 19 Kenejcov, Kenezejcov, 
Kadmoncov, 20 Hetejcov Ferezejcov a Refaimcov, 21 
Amonitov, Kanaánčanov, Gergezejčanov a 
Jebuzejcov." 

musíš vedieť – veľmi dôrazný začiatok 
Božej reči. Možno v zmysle „musíš 
chápať, že…“ 

Boh nielen potvrdzuje, ale aj vysvetľuje 
Abramovi čo a prečo sa bude v 
budúcnosti diať. Abramova viera je tak 
vskutku porozumením Božím zámerom, 
ktoré mu Boh zjavuje.  

prišelcom – slovo má význam 
„dočasne bývajúceho cudzinca“ 

400 rokov… 4. pokolenie… – rámcové a 
približné časové údaje. Podľa rabínov 
štyristo rokov zahŕňa dvestodesať 
rokov exilu v Egypte a dvadsať rokov 
Jakubovej služby u Labana. Roky sa 
začnú počítať tridsať rokov od Izákov-
ho narodenia, lebo Izák nemal trvalé 
bydlisko a nepožíval takú úctu ako jeho 
otec. Jeho potomkov pokladali za 
cudzincov aj v ich vlastnej krajine. 



Božia prísaha 
8 On odpovedal: "Pane, Bože, podľa čoho poznám, 
že ju budem vlastniť?" 
 9 Pán mu odpovedal: "Vezmi pre mňa trojročnú 
kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku 
a holubicu!“ 10 On to všetko vzal, rozsekol ich na 
polovice a polovice položil jednu oproti druhej, 
vtáky však nerozsekal. 11 Keď zlietali vtáky na mŕtve 
telá, Abram ich odoháňal. 12 A keď zapadalo slnko, 
padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a 
veľká tma. 13 A (Pán) povedal Abramovi: "Dobre si 
uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v 
cudzej krajine, zotročia ho a štyristo rokov budú s 
ním zle zaobchádzať. 14 Ale národ, ktorému budú 
otročiť, budem ja súdiť. Potom vyjdú s veľkým 
majetkom. 15 Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom 
a pochovajú ťa vo vysokom veku. 16 Ale vo štvrtom 
pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovŕšené 
neprávosti Amorejčanov.“ 17 Keď zapadlo slnko a 
zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, 
ktorá prešla pomedzi tie čiastky. 18 V ten deň Pán 
uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu 
potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až 
po veľkú rieku Eufrat; 19 Kenejcov, Kenezejcov, 
Kadmoncov, 20 Hetejcov Ferezejcov a Refaimcov, 21 
Amonitov, Kanaánčanov, Gergezejčanov a 
Jebuzejcov." 

dymiaca pec a ohnivá fakľa – sú 
obrazy, ktoré silne pripomína- 1 jú 
symboly oblaku a ohňa, použité na 
vyjadrenie Božej prítomnosti v tradícii 
Exodu (pórov. Ex 19,18; 20,5; 24,17; 
34,5-7; Dt 4,11.24.33). Podľa rabínov 
dymiaca pec a ohnivá fakľa zastupujú 
Božiu prítomnosť (šechina), ktorá 
akoby spolu s Abramom prechádza 
medzi rozpolenými zvieratami, a 
vyjadruje účasť Boha na zmluve s 
Abramom. (Raši) 

prešla pomedzi – Rituál prechádzania 
pomedzi rozpolené časti zvierat 
nájdeme aj v Jer 34,18 a môžeme sa 
domnievať, že zodpovedá 
slávnostnému aktu uzatvárania zmluvy 
v starom Izraeli. Aj z textu jednej 
asýrskej zmluvy z 8. stor. pred Kr. sa dá 
dedukovať, že rozpolené zviera 
predstavuje osud zmluvného partnera, 
ktorý zmluvu nedodrží.  



Božia prísaha 
8 On odpovedal: "Pane, Bože, podľa čoho poznám, 
že ju budem vlastniť?" 
 9 Pán mu odpovedal: "Vezmi pre mňa trojročnú 
kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku 
a holubicu!“ 10 On to všetko vzal, rozsekol ich na 
polovice a polovice položil jednu oproti druhej, 
vtáky však nerozsekal. 11 Keď zlietali vtáky na mŕtve 
telá, Abram ich odoháňal. 12 A keď zapadalo slnko, 
padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a 
veľká tma. 13 A (Pán) povedal Abramovi: "Dobre si 
uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v 
cudzej krajine, zotročia ho a štyristo rokov budú s 
ním zle zaobchádzať. 14 Ale národ, ktorému budú 
otročiť, budem ja súdiť. Potom vyjdú s veľkým 
majetkom. 15 Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom 
a pochovajú ťa vo vysokom veku. 16 Ale vo štvrtom 
pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovŕšené 
neprávosti Amorejčanov.“ 17 Keď zapadlo slnko a 
zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, 
ktorá prešla pomedzi tie čiastky. 18 V ten deň Pán 
uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu 
potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až 
po veľkú rieku Eufrat; 19 Kenejcov, Kenezejcov, 
Kadmoncov, 20 Hetejcov Ferezejcov a Refaimcov, 21 
Amonitov, Kanaánčanov, Gergezejčanov a 
Jebuzejcov." 

Tvojmu potomstvu dám… – Po prvýkrát 
je Boží prísľub formulovaný pomocou 
slovesa v tvare perfekta, a nie 
imperfekta, čo v praxi znamená, že 
prísľub sa dá považovať za 
uskutočnený.  

Zmluva uzavretá s Abramom, ktorá je 
tak ako zmluva s Dávidom založená na 
prísľube, je stavaná podľa modelu 
chetitských a asýrskych kráľovských 
grantov udeľovaných najlojálnejším 
služobníkom. Tak Abram, ako aj Dávid 
tomu zodpovedajú: Abramovi je 
prisľúbená zem, pretože uveril PÁNOVI 
a poslúchol ho, a Dávidovi bolo 
prisľúbené kráľovstvo, lebo slúžil Bohu 
lojálne, v pravde a spravodlivosti.  

Vyznačenie hraníc darovaného územia 
je súčasťou dokumentov o udelení 
grantov. 



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? 



… už dostali! poznámka 

„Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo 
v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete 
to mať.“ 

(Mk 11,24 SSV) 

Boh sa Abramovi zaviazal zmluvou a 
prísahou – a teda Abram by mal veci brať 
tak, akoby už naozaj boli splnené. 

Podobne Boh sa nám zaväzuje Zmluvou v 
Kristovej krvi – a ak k tej zmluve skutočne 
pristúpime a prijmeme ju, môžeme všetko, 
čo Boh prisľúbil, už považovať za splnené: 

„Máme dôveru k Bohu a dostaneme od 
neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo 
zachovávame jeho prikázania a robíme, čo 
sa jemu páči.“ 

 (1Jn 3,21-22 SSV) 

„Divíme se, jak tvrdošíjně trvá Klemens 
Alexandrijský na tom, že pokřtěný je už 
dokonalý, už zbožštěný. … Pokřtěný 
člověk je dokonalou bytostí, „novým 
stvořením“ (2K 5,17). Je zbožštěn.“ 

(Christoph Schönborn) 

KRSTOM BOH UŽ USKUTOČNIL v nás 
dielo zbožštenia, UŽ SME novým 
stvorením. Už SME schopní žiť Boží 
život a Božiu blaženosť: „Kabasilas 
nás upozorňuje na to, že kdybychom už 
v tomto pozemském životě neměli 
orgány a smysly, které jsou schopny 
postihnout skrytý život Boží v nás, 
nebyli bychom schopni mít na něm 
účast v budoucím životě“ (Schönborn). 

Kresťanstvo potom nie je nič iné, než 
odstraňovanie prekážok (= starý, 
vonkajší človek) a osvojovanie si Daru 
(= „vnútorný človek“, nové stvorenie), 
ktorý už Bohom BOL daný!  



… už dostali! poznámka 

„Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo 
v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete 
to mať.“ 

(Mk 11,24 SSV) 

Boh sa Abramovi zaviazal zmluvou a 
prísahou – a teda Abram by mal veci brať 
tak, akoby už naozaj boli splnené. 

Podobne Boh sa nám zaväzuje Zmluvou v 
Kristovej krvi – a ak k tej zmluve skutočne 
pristúpime a prijmeme ju, môžeme všetko, 
čo Boh prisľúbil, už považovať za splnené: 

„Máme dôveru k Bohu a dostaneme od 
neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo 
zachovávame jeho prikázania a robíme, čo 
sa jemu páči.“ 

 (1Jn 3,21-22 SSV) 

„Divíme se, jak tvrdošíjně trvá Klemens 
Alexandrijský na tom, že pokřtěný je už 
dokonalý, už zbožštěný. … Pokřtěný 
člověk je dokonalou bytostí, „novým 
stvořením“ (2K 5,17). Je zbožštěn.“ 

(Christoph Schönborn) 

KRSTOM BOH UŽ USKUTOČNIL v nás 
dielo zbožštenia, UŽ SME novým 
stvorením. Už SME schopní žiť Boží 
život a Božiu blaženosť: „Kabasilas 
nás upozorňuje na to, že kdybychom už 
v tomto pozemském životě neměli 
orgány a smysly, které jsou schopny 
postihnout skrytý život Boží v nás, 
nebyli bychom schopni mít na něm 
účast v budoucím životě“ (Schönborn). 

Kresťanstvo potom nie je nič iné, než 
odstraňovanie prekážok (= starý, 
vonkajší človek) a osvojovanie si Daru 
(= „vnútorný človek“, nové stvorenie), 
ktorý už Bohom BOL daný!  

Odtiaľ aj význam SZ termínu 
pre vieru, ktorý znamená 
najvyšší možný stupeň 

ISTOTY – pretože sa zakladá 
na tom, čo Boh nielen 

prisľúbil, ale vlastne už 
VYKONAL! 



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



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



… na dnes všetko! 

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


