
Gn 16,1 –  19,38 

IZMAEL  
a SODOMA 



Prísľub potomstva 
Príbeh Božieho prísľubu Abramovi pomaly smeruje k svojmu 
vyvrcholeniu, ale začal už dávno pred dnešnými udalosťami. Preto je 
dobré si v krátkosti pripomenúť…: 

• PRÍSĽUB: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho 
otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, 
požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám 
tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú 
požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,1-3 SSV) 

Prísľub rezonuje s jednou zo základných túžob človeka: niečo po sebe 
zanechať, „zanechať odkaz“ (S. Covey), ktorý pretrvá aj po našej smrti, 
niečo veľké, trvácne, dôležité, vznešené, užitočné a prínosné pre svet a 
ľudstvo… 

Abram preto opúšťa svoj národ, pretože dostáva od Boha prísľub, že on 
bude počiatkom nového, veľkého a dôležitého národa – a tak zanechá 
po sebe niečo, čo pretrvá! 



Prísľub potomstva 
Izákov príbeh smeruje k svojmu vyvrcholeniu, ale začal už dávno pred 
dnešnými udalosťami. Preto je dobré si v krátkosti pripomenúť…: 

• ABRAM BOHATNE, jeho majetok sa znásobuje. berie to ako potvrdenie 
Božích slov, že z neho povstane nový, veľký národ – a jeho bohatstvo a 
moc je akousi „materiálnou základinou“ pre tento nový národ. 

• ROZCHÁDZA SA S LOTOM, ktorý volí civilizáciu a pohodlie Sodomy. 
Abram ale tvrdohlovo pokračuje ďalej, „žije ako cudzinec“ v krajine, 
ktorá bude patriť jeho potomstvu – a čaká… 

• ČASOM ZÍSKA SLÁVU A POSTAVENIE, je víťazom v boji, mužom, s 
ktorým uzatvárajú zmluvy miestni králi miest,… – a potomstvo stále 
nikde a žiadne. 

• OZÝVA SA REZIGNÁCIA: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem 
bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer." 
(Gn 15,2 SSV) 



Prísľub potomstva 
Izákov príbeh smeruje k svojmu vyvrcholeniu, ale začal už dávno pred 
dnešnými udalosťami. Preto je dobré si v krátkosti pripomenúť…: 

• A BOH ZNOVA SĽUBUJE – A ZAVÄZUJE SA ZMLUVOU, že splní, čo 
sľúbil. A Abram uverí – a „počíta sa mu to za spravodlivosť“. 

• A POTOM ABRAM ZNOVA ČAKÁ… – a nič. Stále nič. Žiadne 
potomstvo… 

 

A práve do tohto okamihu nás privádza 
náš dnešný úryvok Biblie. 



Izmaelov príbeh 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 16,1 – 16 



Sárain návrh 
Abramova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom 
Agar. 2 Sarai povedala Abramovi: "Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi 
teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov." Abram počúvol jej radu. 3 
I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar - Abram vtedy býval už 
desať rokov v kanaánskej krajine -, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. 4 On k 
nej vošiel a ona počala. 

EGYPŤANKA AGAR – Agar bola pravdepodobne súčasťou služobníctva, ktoré 
Abramovi pridelil v Egypte faraón (porov. kom. k 12,16). Dôraz na jej egyptský pôvod 
vyznieva ironicky p o tom, čo Boh oznámil Abramovi, že jeho potomstvo bude 
cudzincom v krajine, ktorá mu nebude patriť (15,13). Pre čitateľa je zrejmé, že išlo o 
Egypt. 

VOJDI TEDA K MOJEJ SLÚŽKE – aj situácia týkajúca sa Agar je dobre dokumentovaná 
v právnych textoch Starovekého Blízkeho východu (porov. v archíve v Nuzi (15 stor. 
pred Kr.), v zákonníkoch Chammurapiho (18. stor. pred Kr.) a Lipit Ištara (19 stor. pred 
Kr.). 



Sárain návrh 
Abramova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom 
Agar. 2 Sarai povedala Abramovi: "Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi 
teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov." Abram počúvol jej radu. 3 
I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar - Abram vtedy býval už 
desať rokov v kanaánskej krajine -, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. 4 On k 
nej vošiel a ona počala. 

EGYPŤANKA AGAR – Agar bola pravdepodobne súčasťou služobníctva, ktoré 
Abramovi pridelil v Egypte faraón (porov. kom. k 12,16). Dôraz na jej egyptský pôvod 
vyznieva ironicky p o tom, čo Boh oznámil Abramovi, že jeho potomstvo bude 
cudzincom v krajine, ktorá mu nebude patriť (15,13). Pre čitateľa je zrejmé, že išlo o 
Egypt. 

VOJDI TEDA K MOJEJ SLÚŽKE – aj situácia týkajúca sa Agar je dobre dokumentovaná 
v právnych textoch Starovekého Blízkeho východu (porov. v archíve v Nuzi (15 stor. 
pred Kr.), v zákonníkoch Chammurapiho (18. stor. pred Kr.) a Lipit Ištara (19 stor. pred 
Kr.). 

Toto konanie – v kresťanstve už napríklad nepredstaviteľné – 
znova poukazuje na fakt, že Boh človeka (a ľudstvo ako celok) 
vychováva k ABSOLÚTNEJ dokonalosti a svätosti (a preto to, 
čo bolo normálne pre Abrama, už nebolo normálne o pár 
storočí neskôr, keď Izrael a neskôr kresťanstvo na tejto ceste 
pokročili ďalej, než bol Abram vo svojej dobe)  

– na druhej strane vždy, všade a v každej dobe a situácii môže 
človek dosiahnuť spásu vtedy, ak RELATÍVNE vydá zo seba to 
najlepšie, čo vie a dokáže, ak podľa svojho najlepšieho 
svedomia a vedomia robí to najlepšie, čo vie, porov.: „Veru, 
hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do 
Božieho kráľovstva.“ (Mt 21,31 SSV) 



Sárain návrh 
Abramova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom 
Agar. 2 Sarai povedala Abramovi: "Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi 
teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov." Abram počúvol jej radu. 3 
I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar - Abram vtedy býval už 
desať rokov v kanaánskej krajine -, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. 4 On k 
nej vošiel a ona počala. 

EGYPŤANKA AGAR – Agar bola pravdepodobne súčasťou služobníctva, ktoré 
Abramovi pridelil v Egypte faraón (porov. kom. k 12,16). Dôraz na jej egyptský pôvod 
vyznieva ironicky p o tom, čo Boh oznámil Abramovi, že jeho potomstvo bude 
cudzincom v krajine, ktorá mu nebude patriť (15,13). Pre čitateľa je zrejmé, že išlo o 
Egypt. 

VOJDI TEDA K MOJEJ SLÚŽKE – aj situácia týkajúca sa Agar je dobre dokumentovaná 
v právnych textoch Starovekého Blízkeho východu (porov. v archíve v Nuzi (15 stor. 
pred Kr.), v zákonníkoch Chammurapiho (18. stor. pred Kr.) a Lipit Ištara (19 stor. pred 
Kr.). 

„Človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridŕžať toho, o 
čom vie, že je spravodlivé a správne. Človek vníma a poznáva príkazy 
Božieho zákona úsudkom svojho svedomia.“ (KKC 1778) 

„Človek má právo konať podľa svedomia a slobodne, aby mohol osobne 
urobiť morálne rozhodnutia. „Preto nie je dovolené nútiť [človeka], aby konal 
proti svojmu svedomiu. Ale ani nie je dovolené mu prekážať, aby konal 
podľa svojho svedomia, najmä v náboženskej oblasti.“ (KKC 1782) 

„Morálne svedomie môže zostať v nevedomosti alebo vynášať mylné 
úsudky. Táto nevedomosť a tieto omyly nie sú vždy bez viny.“ (KKC 1801) 

„Túto nevedomosť často možno pričítať osobnej zodpovednosti. Stáva sa to 
vtedy, „keď sa človek málo stará o hľadanie pravdy a dobra a keď hriešne 
návyky postupne takmer úplne zaslepia svedomie“. V týchto prípadoch je 
človek zodpovedný za zlo, ktoré pácha.“ (KKC 1791) 

„Ak je, naopak, nevedomosť neprekonateľná alebo morálny subjekt nie je 
zodpovedný za mylný úsudok, zlo, ktorého sa dopustil, sa mu nemôže 
pričítať. Ale aj tak zostáva zlom, nedostatkom, nezriadenosťou. Preto sa 
treba usilovať o nápravu omylov morálneho svedomia.“ (KKC 1793) 

 



Konflikt 
Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu. 5 Vtedy 
povedala Sarai Abramovi: "Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju 
slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech 
Pán súdi medzi mnou a tebou!“ 6 Abram odvetil Sarai: "Veď je tvoja slúžka v tvojej 
moci! Nalož s ňou, ako uznáš za dobré!" Sarai však s ňou nakladala tvrdo, takže ona od 
nej utiekla. 

S OPOVRHNUTÍM SA DÍVALA – Mať potomstvo bolo prejavom Božej priazne, ale aj „kvality“ ženy: 
čím viac potomkov (hlavne mužov), tým väčšia hrdosť. Naopak, byť bezdetnou bola krajná potupa. 
Agar tak začína pohŕdať svojou paňou: „Už toľké roky prešli a Sarai nemá deti. Nemôže byť taká 
spravodlivá, ako sa zdá. Ja som však počala okamžite!“ (Raši). Takúto situáciu riešil právne zákonník 
Ur Nammu (2112 - 2095 pred Kr.), ktorý nariaďoval, aby previnilej otrokyni vydrhli ústa soľou, 
podobne aj Chammurapiho zákonník. 

JE TO TVOJA SLÚŽKA – „Abram povedal Sarai: „Pre mňa je manželka a nemám právo správať sa k 
nej nemilo. Je to však tvoja slúžka a ak sa k tebe nespráva náležité, urob s ňou, ako pokladáš za 
správne." (Radak, Haamek Davar)“ 

NAKLADALA TVRDO – Je tu použitý rovnaký výraz ako pre utláčanie Izraelitov v Egypte v 15,13 
(porov. Ex 1,12). Saraino správanie k Agar naznačuje, že ju degradovala späť na úroveň otrokyne, 
ako jej to umožňovalo právo. Rabíni mienia, že nemala pritom zrejme zlý úmysel, len chcela priviesť 
Agar k tomu, aby ju prestala urážať. (Abarbanel, Sforno) 



Agarin útek 
7 Pánov anjel ju však našiel pri prameni vody na púšti, na ceste do Suru, 8 a povedal 
jej: "Odkiaľ ideš, Agar, Saraina slúžka, a kam sa uberáš?" A ona odpovedala: "Utekám 
pred svojou paňou Sarai.“ 9 Tu jej Pánov anjel povedal: "Vráť sa k svojej panej a 
podrob sa jej moci!” 10 A Pánov anjel jej hovoril ďalej: "Tak veľmi rozmnožím tvoje 
potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať.“ 11 A ešte jej Pánov anjel hovoril: 
"Hľa, počala si a porodíš syna a nazveš ho menom Izmael, lebo Pán vypočul tvoje 
vzdychy. 

ANJEL – Hebr. termín sa môže vzťahovať na nebeského (16,7n; 22,11.15) ale aj na 
pozemského posla (32,4.7). Tak, ako sa kráľovský posol považoval za právoplatného 
zástupcu kráľa, tak aj posol Boha, t. j. anjel, je právoplatným zástupcom Boha. 

IZMAEL – v preklade znamená „Boh počuje". 



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



Príbeh pokračuje 
Izákov príbeh smeruje k svojmu vyvrcholeniu, ale začal už dávno pred 
dnešnými udalosťami. Preto je dobré si v krátkosti pripomenúť…: 

• A BOH ZNOVA SĽUBUJE – A ZAVÄZUJE SA ZMLUVOU, že splní, čo 
sľúbil. A Abram uverí – a „počíta sa mu to za spravodlivosť“. 

• A POTOM ABRAM ZNOVA ČAKÁ… – a nič. Stále nič. Žiadne 
potomstvo… 

 

MÔŽEME TEDA DOPLNIŤ: 
• ABRAM DOSPIEVA K NÁZORU, ŽE JE NA ČASE VECI VARI TROCHU 
„POPOSTRČIŤ DOPREDU“. Prijíma návrh od Sárai – nie je to úplne 
ideálne, vzniká konflikt medzi Sárai, Agara a Abramom – ale zdá sa, že 
to funguje a že aj Boh akoby mlčky toto riešenie prijímal…  



Znamenie zmluvy 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 17,1 – 26 



Božia výzva 
Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: "Ja som 
všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. 2 Uzavrel som svoju zmluvu 
medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáramne." 

VŠEMOHÚCI BOH – hebr. El Šaddaj. Pôvodný význam tohto slova je neznámy. Midraš 
Berešít Rabba ho vysvetľuje ako „Boh dostačujúci si“ – odtiaľ preklady do gréčtiny 
ikanos, čiže „postačujúci“, ale častejšie Kyrios pantokrator, čiže Pán vševládny – a 
odtiaľ Hieronymov preklad do latinčiny omnipotens, čiže „všemohúci“. 

KRÁČAJ PREDO MNOU – zodpovedá akk. fráze známej z asýr. zmlúv o udeľovaní 
kráľovských grantov. Pôvodne teda ide o terminus technicus pre vyjadrenie lojálnosti 
kráľovi. 

DOKONALÝ – alebo aj bezúhonný – znamená „byť ucelený, kompletný" v zmysle 
úplného a pozitívneho zamerania sa na Boha; negatívne vymedzenie „byť bez úhony" v 
bežných prekladoch tak nevyjadruje celkom výstižne zmysel hebr. výrazu. Zodpovedá 
požiadavke Biblie: „A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, 
nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš 
sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako 
znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje 
svojho domu a na dvere.“ (Dt 6,5-9 SSV)“ 



Zmena mena 
 3 Tu padol Abram na tvár 4 a Boh s ním hovoril: "To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že 
budeš otcom mnohých národov. 5 A tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abrahám, 
lebo ťa urobím otcom mnohých národov. 6 Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím 
ťa v národy, i králi z teba vzídu. 7 A uzavieram zmluvu medzi mnou a tebou a medzi 
tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem 
Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. 8 A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám 
krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem Kanaán do večného vlastníctva; a budem 
vaším Bohom." 

ABRAM PADOL NA TVÁR – Je to prejav úcty voči ľuďom (Rút 2,10; 2 Sam 9,6; 14,22), 
ako aj voči Bohu. 

ABRAM – ABRAHÁM – Symbolická zmena mena z Abram na Abrahám, ktorá sprevádza 
akt, zvýrazňuje jeho dôležitosť. Z „bezdetného“ Abrama sa stane Abrahám - otec 
mnohých národov. Zmena mena v Biblii bežne symbolizuje zmenu údelu, osudu, či 
poslania dotyčného človeka. Pôvodné meno Abram je skrátenou verziou od ,Abiram" a 
dá sa preložiť ako „otec je vyvýšený". Nové meno Abrahám obsahuje alúziu (Heriban 
1992,191) na hebr. slovo množstvo v druhej časti verša: tvoje meno bude Abrahám, 
pretože ťa ustanovujem za otca množstva. 



Zmena mena 
 3 Tu padol Abram na tvár 4 a Boh s ním hovoril: "To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že 
budeš otcom mnohých národov. 5 A tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abrahám, 
lebo ťa urobím otcom mnohých národov. 6 Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím 
ťa v národy, i králi z teba vzídu. 7 A uzavieram zmluvu medzi mnou a tebou a medzi 
tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem 
Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. 8 A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám 
krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem Kanaán do večného vlastníctva; a budem 
vaším Bohom." 

BUDEŠ OTCOM MNOHÝCH NÁRODOV – Na základe tohto verša Talmud zakazuje 
hovoriť o Abrahámovi ako o Abramovi (Berachot 13a).  

Meno Abram vyjadrovalo dovtedajšie postavenie patriarchu, keď bol otcom Aramu, 
svojho rodiska.  

Meno Abrahám, ktoré mu dal Boh, vyjadruje skrátene jeho nové postavenie, stane sa 
otcom mnohých národov. (Raši) Nejde tu len o rečnícky obraz, ale o skutočnosť s 
vážnymi halachickými dôsledkami, ktoré odkrývajú hlbší zmysel Abrahámovho 
poslania. Totiž pri prinášaní prvotín v Jeruzalemskom chráme mali konvertiti ďakovať 
Bohu za krajinu, o ktorej Boh prisahal ich otcom, že im ju dá (porov. Dt 26,3), hoci sami 
nepochádzali z patriarchov. Rambam na základe tohto verša vysvetľuje, že všetci 
konvertiti sú pokladaní za Abrahámových potomkov, leboTóra ho nazýva otcom 
mnohých národov. (Rambam, komentár k Mišne Bikkurim 1,4)  



Znamenie zmluvy 
 9 Potom Pán hovoril Abrahámovi: "Ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje 
potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach! 10 Toto je moja zmluva medzi mnou a 
vami a medzi tvojím potomstvom po tebe, ktorú zachováte: Nech je obrezaný každý z 
vás, kto je mužského pohlavia! 11 Obrežete mäso svojej predkožky a bude to znakom 
zmluvy medzi mnou a vami. 

OBRIEZKA – Kap. 17, definujúc obriezku ako vonkajší znak zmluvy s Bohom, 
predstavuje jeden z rozhodujúcich dogmatických textov SZ. Napriek tomu, že obriezka 
bola praktizovaná aj u Egypťanov, Jozue pred vstupom do Izraela nariadi obriezku Joz 
5). Z tohto nariadenia a štúdia egyptských reliéfov možno uzatvoriť, že Egypťania, na 
rozdiel od Izraelitov, odstraňovali pri obriezke len časť predkožky alebo ju len narezali 
kamennými nožmi. 

„Obřad záležel v odříznutí předkožky na pohlavním údu. U mimožidovských národů 
byla o. znamením toho, že mladík je považován za příslušníka kmene a může vstoupiti 
ve sňatek. Původ obřadu je jistě prastarý a souvisel u pohanů s kultickými zvyklostmi 
při pohlavním dospívání chlapců. U Izraelců byly obřezávány děti. Byla znamením 
příslušnosti k vyvolenému lidu [smlouvy] a nároku na Boží zaslíbení. Obřad prováděl 
obyčejně otec dítěte nebo některý Izraelec, dokonce někdy i matka [Ex 4,25] 
pazourkovým nožem, později byl k tomu ustanoven člověk, jenž míval službu v chrámu 
nebo synagogách. Také pazourkový nůž ustoupil noži kovovému. “ (A. Novotný, 
upravené) 



Sára 
 15 A Boh povedal Abrahámovi aj toto: "Svoju manželku Sarai už nebudeš volať Sarai, 
ale Sára bude jej meno. 16 Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám: Z nej 
budú pochádzať národy a králi národov.“ 17 Tu padol Abrahám na tvár a smial sa; 
myslel si totižto: "Vari sa môže storočnému niečo narodiť a deväťdesiatročná Sára 
môže ešte porodiť?!“ 18 A Abrahám povedal Bohu: "Keby aspoň Izmael žil z tvojej 
priazne!“ 19 Ale Pán opakoval: "Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák a 
svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou preň i pre jeho potomstvo po ňom. 20 Aj čo 
sa týka Izmaela, som ťa vypočul: Požehnám ho a rozmnožím a rozšírim ho prenáramne. 
Dvanásť kniežat sa z neho narodí a urobím z neho veľký národ. 21 Ale svoju zmluvu 
potvrdím s Izákom, ktorého ti porodí Sára do roka v tomto čase.“ 22 A keď Boh prestal s 
ním hovoriť, vystúpil od Abraháma hore. 

SARAI – SÁRA – Z lingvistického hľadiska je Sarai staršia forma mena Sára so 
základným významom „princezná". Doteraz išlo o zmluvu výlučne s Abrahámom. Teraz 
sa aj Sára stáva rovnocennou účastníčkou zmluvných prisľúbení. Meno Sarai sa končí 
privlastňovacím -y, t. j. moja princezná, akoby za svoje postavenie vďačila tomu, že je 
Abrahámovou manželkou. Odteraz sa bude volať Sára, t. j . princezná pre všetky 
národy sveta. Doteraz bola princeznou Abrama a jeho rodného Aramu, teraz sú 
odstránené ohraničenia a je princeznou par excellence. (Raši, Berachot 13a)  

PADOL NA TVÁR A SMIAL SA – Prejav úcty (porov. v. 3) a smiechu zároveň je dobrým 
vyjadrením zmäteného postoja Abraháma k proroctvu. 



Sára 
 15 A Boh povedal Abrahámovi aj toto: "Svoju manželku Sarai už nebudeš volať Sarai, 
ale Sára bude jej meno. 16 Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám: Z nej 
budú pochádzať národy a králi národov.“ 17 Tu padol Abrahám na tvár a smial sa; 
myslel si totižto: "Vari sa môže storočnému niečo narodiť a deväťdesiatročná Sára 
môže ešte porodiť?!“ 18 A Abrahám povedal Bohu: "Keby aspoň Izmael žil z tvojej 
priazne!“ 19 Ale Pán opakoval: "Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák a 
svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou preň i pre jeho potomstvo po ňom. 20 Aj čo 
sa týka Izmaela, som ťa vypočul: Požehnám ho a rozmnožím a rozšírim ho prenáramne. 
Dvanásť kniežat sa z neho narodí a urobím z neho veľký národ. 21 Ale svoju zmluvu 
potvrdím s Izákom, ktorého ti porodí Sára do roka v tomto čase.“ 22 A keď Boh prestal s 
ním hovoriť, vystúpil od Abraháma hore. 

IZMAEL … SPLODÍ DVANÁSŤ KNIEŽAT – V tom čase mal Izmael už 13 rokov. Dvanásť 
kniežat stojí na čele dvanástich kmeňov, ktoré vzídu z Izmaela (pórov. 25,12-18), v čom 
je jeho požehnanie, paralelné s požehnaním Izraela, tiež pozostávajúceho z dvanástich 
kmeňov. Kniežatá tu stoja v istom kontraste s prísľubom kráľov, ktorí vzídu zo Sáry 
(pórov. v. 6 a 16).  

Rabíni dodávajú, že slovo kniežatá možno preložiť aj ako „oblaky", čo naznačuje, že 
Izmaelovo potomstvo zažije obdobie vzostupu, ale nakoniec sa rozplynie ako para. 
(Raši). 



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 dobré? poznámka 

Abramovo konanie, vedúce k narodeniu Izmaela a 
Božia reakcia naň je pre nás veľmi poučná: 
• OBJEKTÍVNE Abram nekoná dobre a správne. Preto ani Boh 
nepokračuje v Abramom rozohranej „partii“ a jasne hovorí: IZÁK bude 
Tvojim dedičom! Inými slovami: Abram, urobil si chybu a ja v nej 
pokračovať nebudem. Ty si chybil, Ty sa musíš vrátiť a pokračovať po 
ceste, ktorou ťa JA povediem. Aj toto môžeme vidieť v úvodnej výzve (a 
súčasne napomenutí) Boha Abramovi: No tak, Abram, „kráčaj pred 
mnou a buď dokonalý!“ 

• SUBJEKTÍVNE ale Abram konal podľa svojho najlepšieho vedomia 
svedomia. Urobil chybu, ale nie zradu, či hriech voči Bohu. Preto ani 
Boh z toho nerobí tragédiu, naopak, vypočúva Abrama aj čo sa týka 
Izmaela a požehnáva aj jeho. 



Návšteva a oheň 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 18,1 – 19,38 



Návšteva 
A znova sa mu zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa 
sedel pri vchode do stanu. 2 Keď zdvihol oči, videl neďaleko seba stáť troch mužov. 
Len čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi 3 a 
povedal: "Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka; 4 
donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočiňte si pod stromom! 5 Prinesiem kúsok 
chleba a posilníte sa. Potom pôjdete ďalej. Veď prečože by ste mali prejsť popri 
svojom služobníkovi?!" Oni odpovedali: "Urob, ako vravíš!" 
TROCH MUŽOV – Podľa Ambróza Abrahám prijal Trojicu. Prijal troch a adoroval 
jedného. Rozlišoval osoby, ale Pánom volal jedného. Všetkým trom vzdal úctu, ale 
poukázal na jednu moc. Vidí troch, adoruje Jednotu. Hovorila z neho milosť.  

UMYTE SI NOHY… KÚSOK CHLEBA – Ponúknutie vody a chleba bolo základným 
prejavom pohostinnosti voči cudzincom. Nesplnenie tejto povinnosti sa považovalo za 
vážny priestupok. Naopak, Jób udáva svoju pohostinnosť ako jeden z argumentov 
svojej nevinnosti (Jób 31,32). Voda ponúknutá cudzincovi slúžila na umývanie nôh, ale 
aj na uhasenie smädu (1 Kr 17,10). Umývanie nôh bolo nielen ich osviežením, ale aj 
základným hygienickým princípom. Mnohé reliéfy vyobrazujú ľudí kráčajúcich naboso 
alebo v otvorených sandáloch. Neexistovali ponožky alebo iná ochrana nôh, a tak nohy 
boli po niekoľkohodinovom putovaní po prašných cestách dostatočne zaprášené a 
sčasti aj doráňané. Ponúkaný chlieb ako prejav pohostinnosti bol ekvivalentom pity, t. 
j. nekvaseného chleba, pripraveného zmiešaním múky s olejom. 



Pohostinnosť 
 6 Abrahám sa poponáhľal do Sárinho (oddelenia) stanu a povedal: "Zober rýchlo tri 
miery jemnej múky, zamies a napeč podplamenníkov!“ 7 Potom Abrahám bežal k stádu, 
vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a on sa poponáhľal pripraviť ho. 8 Potom 
priniesol maslo, sladké mlieko i teľa, ktoré dal pripraviť, a predložil im to. Sám však 
ostal stáť opodiaľ pod stromom, kým oni jedli. 
ABRAHÁM BEŽAL K STÁDU – Podľa rabínov Abrahám mal sluhov, bol starý a mal 
bolesti po obriezke, ale aj napriek tomu sa sám náhlil dozrieť na výber zvieraťa, lebo 
chcel byť pohostinný. (Ramban) 

PODPLAMENNÍKY – typ nekvasených múčnych výrobkov, ktorý sa pripravoval z cesta, 
do ktorého sa niekedy primiešal med, vínny sirup, hrozienka, datle alebo figy. Cesto sa 
zamiesilo, vyformovalo do okrúhleho tvaru a potom upieklo (1 Kr 17,10-14). Tento typ 
chleba sa nekrájal, ale lámal, resp. trhal na menšie kusy, ako je zvykom ešte aj dnes 
medzi polonomádmi v Palestíne a Sýrii. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob pečenia 
bolo rozloženie ohňa nad ploským kameňom. Potom sa odstránila pahreba a na horúci 
kameň sa položilo cesto, na ktoré sa opäť nakládla pahreba. Keď sa cesto upieklo, 
popol sa zmietol preč (1 Kr 19,6).  

MASLO – v skutočnosti tekutý produkt, pripravený mútením mlieka, ktoré prebiehalo 
prudkým pohybovaním mechov z kozej kože (dosl. mliečne mechy; porov. Sdc 4,19) 
alebo hlinených nádob. Druhý spôsob mútenia mlieka bolo udieranie koženého mecha 
o kameň alebo bitie palicou po zavesenom koženom mechu.  



Priateľstvo 

OZNÁMIM MU – presnejší preklad by znel „POZNÁM HO“. Znamená to, že PÁN vstúpil 
do blízkeho osobného vzťahu s Abrahámom. V hebrejčine toto slovo znamená hlbokú, 
dôverné poznanie, nie len nejaký poznatok, či známosť o niekom. Iný výraz, ktorým sa 
toto slovo dá preložiť, je „milovať“. 

ABY SOM SA PRESVEDČIL… CHCEM (MUSÍM) TO VEDIEŤ – Efrémovi je jasné, že Boh 
pozná ľudské hriechy. Ale bolo to dané aj ako príklad pre sudcov, aby nevyniesli 
rozsudok priskoro, najmä ak sa nezakladá na vierohodných svedectvách. Teda keď 
Boh odložil svoju všemohúcnosť, aby sa nepomstil bez overenia všetkého pred 
procesom, o koľko viac sudcovia musia odložiť svoju nevedomosť a nevynášať 
rozsudky predtým, ako bol prípad dôsledne preskúmaný. Aj Ján Zlatoústy hovorí, že 
Boh sa nepremiestňuje z miesta na miesto, ale bolo to napísané, aby nikto nebol 
odsúdený na báze neurčitých názorov bez dôkazov.  

17 A Pán prehovoril: "Mám pred Abrahámom tajiť, čo chcem urobiť?! 18 Veď z Abraháma 
sa má stať veľký a mocný národ a v ňom majú byť požehnané všetky národy zeme. 19 
Nuž oznámim mu to, lebo on prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe 
zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva, aby tak Pán splnil 
Abrahámovi všetko, čo mu prisľúbil.“ 20 Preto Pán povedal: "Žaloba na Sodomu a 
Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. 21 Zostúpim, aby som sa presvedčil, či 
naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť." 



Priateľstvo 

ABRAHÁM OSTAL EŠTE STÁŤ PRED PÁNOM – vyjadruje mieru blízkosti a dôvernosti 
Boha a Abraháma. A Abrahám naberá odvahu – a začína s Bohom vyjednávať. Veľmi 
opatrne – je to predsa boh, Kráľ, Panovník! – ale predsa s odvahou, ktorá pramení 
práve z tohto vedomia: Boh ma poctil ako svojho priateľa a preto ako priateľ si vari 
môžem dovoliť niečo, čo by si otrok dovoliť nemohol… Podľa Rabínov Abrahám 
vyjednáva, hoci vie, že obyvatelia mesta sú známi hriešnici. Nie sú mu preto ľahostajní, 
ale prihovára sa za nich a dúfa v ich obrátenie. Keby päť spravodlivých chýbalo, ešte 
vždy budú v každom meste deviati a Boh by sa mohol pridať k nim ako desiaty, aby 
doplnil požadovaný počet (Midraš, Raši). Ambróz podotýka, že príhovor u Boha zo 
strany Abraháma nám poukazuje na to, akí dôležití sú svätí a spravodliví ľudia. Lebo 
ich viera a spravodlivosť môže zachrániť od skazy.  

ČO SÚ V ŇOM – dosl. uprostred tohto mesta - Ľudia musia podľa rabínskych 
komentárov preukázať svoju spravodlivosť aj verejne, nielen v súkromí. Naozaj 
spravodlivý človek sa nevyhýba ťažkým podmienkam.  

 

 23 Tu Abrahám pristúpil bližšie a povedal: "Zahubíš azda spravodlivého spolu s 
bezbožným? 24 Možno, že je v meste päťdesiat spravodlivých. Vari ich zahubíš, alebo 
radšej odpustíš mestu kvôli päťdesiatim spravodlivým, čo sú v ňom? 25 Nech je ďaleko 
od teba, že by si takto robil, usmrcoval spravodlivého s bezbožným! Takto by sa 
rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba! Ty, ktorý 
súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť!„ … desať spravodlivých…  



Desať… 

DESAŤ – Podľa textu Rút 4,2 sa zdá, že desať bol v hebr. tradícii najnižší možný počet 
ľudí zastupujúcich spoločenstvo. Desať Židov, mužov starších ako trinásť rokov, sa v 
judaizme označuje slovom minjan a na konanie každého verejného liturgického 
zhromaždenia je potrebný tento počet prítomných.  

LÓT SEDEL V BRÁNE – Mestská brána bola miestom stretávania sa za účelom bežnej 
konverzácie, obchodu a takisto miestom správy právnych záležitostí. Mnohé z tabuliek 
právneho charakteru, nájdené v archíve z Nuzi, obsahujú záverečnú formulu: „Táto 
tabuľka bola napísaná po vyhlásení vo vchode brány.“ Origenes si všíma, ako Lót bol v 
bráne Sodomy, nie v meste. Teda ako Abrahám, ktorý sedel pred stanom pte 
pohostinnosť, aj Lót, ktorý ho napodobňuje v jeho čnosti, sedel v bráne pripravený 
pozvať tých, ktorí prechádzali tým miestom, aj keď sa zvečerilo. Poznal asi ďobte 
zvrátenosť sodomitov, ktorí nenechávali cudzincov na pokoji.  

 

32 A ešte povedal: "Ach, nehnevaj sa, Pane, že ešte raz vravím. Ak sa ich tam nájde len 
desať?" On odpovedal: "Nezahubím kvôli desiatim." Keď Pán dokončil rozhovor s 
Abrahámom, odišiel a Abrahám sa vrátil na svoje miesto.  
Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal 
a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi 2 a povedal: "Prosím vás, páni moji, zabočte 
do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včasráno vstanete a 
budete pokračovať vo svojej ceste." Oni však odpovedali: "Nie! Prenocujeme vonku.“ 3 
Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal 
napiecť nekvaseného chleba a najedli sa. 



Priveď ich…! 

OD MLÁDENCOV AŽ PO STARCOV – V hebrejčine je to emfatická formulácia toho, že na 
vine sa podieľali všetci muži Sodomy bez výnimky.  

ABY SME S NIMI OBCOVALI – sexuálne. 

LÓT VYŠIEL K NIM – Obhajobou anjelov riskuje vlastnú bezpečnosť a možno i život. 
Nakoniec, je cudzincom (v. 9) uprostred mesta a jeho rozvášnených obyvateľov. 

DVE DCÉRY, KTORÉ NEPOZNALI MUŽA – Chammurapiho zákonník obsahuje akk. frázu, 
zodpovedajúcu hebr. ktorá nepoznala muža. Vzťahuje sa tam na zasnúbené dievča, 
ktoré ešte stále bývalo v otcovom dome, ako je to aj v našom texte. Za jej znásilnenie sa 
ukladal trest smrti. Väčšina mužov bránila česť manželky a dcér až na smrť. Lót je 
ochotný vydať ich divokému davu, aby dodržal povinnosť pohostinstva a ochránil tých, 
ktorí sa k nemu ako pútnici uchýlili pod jeho ochranu.  

4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé 
mesto do posledného chlapa obkolesili dom, 5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú 
mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“ 6 Tu 
Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7 a povedal im: "Bratia moji, nože 
nerobte hriech! 8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s 
nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa 
mojej strechy!“ 9 Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a 
chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali 
sa vylomiť dvere. 



Rozsudok 

RANILI SLEPOTOU – Ide o hebr. formu prevzatého akk. slovesa „osvecovať, žiariť". 
Podobné sa nachádzajú aj v aramejčine s významom „žiariť, oslniť, oslepiť". Poslovia 
(anjeli) teda oslnili mužov Sodomy oslepujúcou žiarou, pričom ide o dočasné oslepenie, 
nie o úplnú stratu zraku. V tradícii Kanaánu je motív oslepenia zlých ľudí známy z ugar. 
eposu Aqhat, kde je vzývaný Bál, aby oslepil obyvateľov istého mesta pre vraždu 
hlavného hrdinu Aqhata. 

NEMOHLI NÁJSŤ VCHOD – ani oslepení sa nevzdali svojich zlých úmyslov. (Alšich, 
Sforno) 

PÁN MESTO ZNIČÍ – podľa rabínov iný skazený ľud nebol tak prísne potrestaný, ako 
Sodoma. Tá však ležala v erec jisrael (krajine Izrael), ktorá je dedičstvom od Boha, a 
preto v nej nemohol tolerovať také ohavnosti. Chcel dať Sodomu za príklad Izraelitom, 
ktorí mali krajinu zdediť (Dt 29,17-24). (Ramban)  

10 Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. 11 Mužov však, 
veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne 
namáhali nájsť vchod. 12 Potom mužovia povedali Lotovi: "Ak tu máš nejakého zaťa, 
syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, 13 
lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť 
ho.„ 14 Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: 
"Vstaňte, poďte preč z tohoto miesta, lebo Pán mesto zničí!" Jeho zaťovia si však 
mysleli, že robí žarty. 



RANILI SLEPOTOU – Ide o hebr. formu prevzatého akk. slovesa „osvecovať, žiariť". 
Podobné sa nachádzajú aj v aramejčine s významom „žiariť, oslniť, oslepiť". Poslovia 
(anjeli) teda oslnili mužov Sodomy oslepujúcou žiarou, pričom ide o dočasné oslepenie, 
nie o úplnú stratu zraku. V tradícii Kanaánu je motív oslepenia zlých ľudí známy z ugar. 
eposu Aqhat, kde je vzývaný Bál, aby oslepil obyvateľov istého mesta pre vraždu 
hlavného hrdinu Aqhata. 

NEMOHLI NÁJSŤ VCHOD – ani oslepení sa nevzdali svojich zlých úmyslov. (Alšich, 
Sforno) 

PÁN MESTO ZNIČÍ – podľa rabínov iný skazený ľud nebol tak prísne potrestaný, ako 
Sodoma. Tá však ležala v erec jisrael (krajine Izrael), ktorá je dedičstvom od Boha, a 
preto v nej nemohol tolerovať také ohavnosti. Chcel dať Sodomu za príklad Izraelitom, 
ktorí mali krajinu zdediť (Dt 29,17-24). (Ramban)  

Rozsudok 
10 Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. 11 Mužov však, 
veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne 
namáhali nájsť vchod. 12 Potom mužovia povedali Lotovi: "Ak tu máš nejakého zaťa, 
syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, 13 
lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť 
ho.„ 14 Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: 
"Vstaňte, poďte preč z tohoto miesta, lebo Pán mesto zničí!" Jeho zaťovia si však 
mysleli, že robí žarty. 

Ak by sme sa vrátili k onomu „minimálnemu počtu desať 
spravodlivých“, potom by posolstvo mohlo znieť aj takto: 

AK SPARVODLÍVÝ ŽIJE MEDZI NESPRAVODLIVÝMI, má dve 
možnosti: 

• ALEBO sa spojiť s tými, ktorí zmýšľajú ako on (= oných „desať 
spravodlivých“) a vytvoriť tak s nimi životaschopné spoločenstvo, 
ktoré v horšom prípade môže prežívať a vzájomne sa podporovať 
aj uprostred zla a zvrhlosti, v lepšom prípade byť kvasom a 
pretvoriť prostredie, v ktorom žije k lepšiemu; 

• ALEBO utiecť, ak takáto nádej nejestvuje a cenou za zotrvanie je 
„s vlkmi vyť“. Potom je čas zbaliť sa odísť preč, zachrániť sa. 

LÓT doteraz pred touto dilemou utekal – ale teraz ho dostihla. Ak 
žije osamelý spravodlivý uprostred zla a hriechu, aj keby sa nedal 
zlákať a neskazil sa, aj tak bude znášať ovocie zla, v ktorom žije, aj 
keď na ňom sám nemá podiel (úplne podobne, ako napríklad po 
voľbách VŠETCI, aj tí, čo nevolili víťaznú stranu, musia znášať 
následky jej víťazstva, dobré, či zlé…)  



Beh o život 

ABY SI NEZAHYNUL – Origenes mieni, že Lót unikol ohňu jedine vďaka pohostinnosti, 
ktorú praktizoval. Nebol ale dosť dokonalý, aby býval s Abrahámom. Bol na polceste 
medzi dokonalými a stratenými. 

NIE, PROSÍM, PANE – Cyril Alexandrijský vysvetľuje, že po exode zo Sodomy 
konverzácia už nie je s anjelmi, ale s PÁNOM. Lebo ak niekto zanechá teritórium zla, 
nájde sa v dialógu s Bohom a bude mať odvahu a dôveru prosiť to, čo si žiada. 

SEGOR – jedno z piatich miest, ktoré mali byť zničené. Podľa rabínov najmladšie a 
preto aj najmenej hriešne a skazené. 

15 Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: "Vstaň, vezmi svoju ženu 
a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta!“ 16 A keď váhal, 
chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ich chcel 
zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom. 17 Keď ich vyvádzali von, jeden z 
nich povedal: "Zachráň si život! Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí 
Jordánu! Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul!“ 18 Lot im povedal: "Ach, nie, Pane! 19 
Zaiste tvoj služobník našiel milosť pred tebou, veď si mi preukázal veľké 
milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť! 
Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. 20 Pozri, tu neďaleko je mesto, tam 
môžem utiecť. 21 Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim! Malé je a ja ostanem 
nažive!" I povedal mu: "Dobre teda, vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom 
hovoríš, nezničím. 22 Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť."  



Dozvuky 

BÁL SA BÝVAŤ V SEGORE – Po skúsenostiach si Lót uvedomuje, že kompromis s hriechom sa 
nevypláca… 

ŽIL V JASKYNI – Lót odchádzal do Sodomy ako bohatý človek s víziou luxusu, pohodlia. Teraz v 
podstate živorí v jaskyni, sám, opustený, chudobný… Oná „ľahšia cesta“ sa nakoniec tragicky 
nevyplatila… 

OPOJÍME OTCA A ĽAHNEME K NEMU – Potomstvo mohlo byť uchované len v rámci istej skupiny, 
pričom Lót s dcérami boli jediní, ktorí z nej prežili. Z logiky príbehu vyplýva, že Lótovi zaťovia 
zahynuli v dôsledku toho, že neopustili mesto, keďže neverili hrozbe (porov. 19,14). Toto je potom 
pokusom dcér o „riešenie“ situácie, kedy hrozí celý ich rod vymrieť. Okrem iného to naznačuje, že aj 
keď sa Lót úplne neprispôsobil Sodomčanom, na jeho dcéry to malo omnoho skazonosnejší vplyv… 
Moabčania a Amončania budú neskôr národy nepriateľské Izraelu. 

30 Potom Lot vyšiel hore a osadil sa na vrchu spolu s oboma svojimi dcérami. Bál sa 
totiž bývať v Segore a býval s oboma svojimi dcérami v jaskyni. 31 Tu povedala staršia 
mladšej: "Náš otec je už starý a na zemi niet muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to 
zvykom na celom svete. 32 Poď, opojíme nášho otca vínom a ľahneme si k nemu, aby 
sme zachovali od nášho otca potomstvo.“ 33 Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom 
vošla staršia a spala so svojím otcom. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy 
vstala. 34 Na druhý deň povedala zasa staršia mladšej: "Pozri, ja som minulej noci spala 
s otcom. Dáme mu aj v tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš ty dnu a ľahneš si k 
nemu, aby sme si zachovali od nášho otca potomstvo!“ 35 Dali teda aj v túto noc 
svojmu otcovi piť víno. Potom mladšia vstala a ľahla si k nemu. On však nevedel, ani 
kedy si ľahla, ani kedy vstala. 36 Takto počali obe Lotove dcéry zo svojho otca. 



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? 



… na dnes všetko! 

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


