
Gn 21,1 – 22,24  

IZÁK 



Narodenie Izáka 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 21,1 – 21 



Narodenie Izáka 
A Pán navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. 2 Sára teda 
počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej predpovedal 
Boh. 3 Abrahám nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom. 
4 Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako to prikázal Pán. 5 
Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. 6 Vtedy povedala Sára: 
"Radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať.“ 7 A 
znova povedala: "Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude ešte kojiť deti? A 
predsa som porodila v jeho vysokom veku.“ 8 A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, 
keď Izáka odstavili, urobil Abrahám veľkú hostinu. 



Narodenie Izáka 

PÁN NAVŠTÍVIL SÁRU – fráza pre naznačenie priameho Božieho konania, Božej 
intervencie. Použitá napríklad aj v súvislosti s vyslobodením Izraelitov z Egypta, či z 
babylonského zajatia. 

ABRAHÁM MAL STO ROKOV – odkaz na Abramove slová: „Tu padol Abrahám na tvár a 
smial sa; myslel si totižto: "Vari sa môže storočnému niečo narodiť a deväťdesiatročná 
Sára môže ešte porodiť?!““ (Gn 17,17 SSV) 

IZÁK – v preklade „smeje sa“ radosťou 

A Pán navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. 2 Sára teda 
počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej predpovedal 
Boh. 3 Abrahám nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom. 
4 Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako to prikázal Pán. 5 
Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. 6 Vtedy povedala Sára: 
"Radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať.“ 7 A 
znova povedala: "Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude ešte kojiť deti? A 
predsa som porodila v jeho vysokom veku.“ 8 A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, 
keď Izáka odstavili, urobil Abrahám veľkú hostinu. 



Narodenie Izáka 

KAŽDÝ, KTO O TOM POČUJE, BUDE SA MI SMIAŤ – Táto veta znie skôr ako „Boh 
urobil so mnou vtip a teraz sa mi bude smiať každý, kto sa o tom dopočuje“, vari v 
zmysle Sára so svojou pochybnosťou (smiala sa svojho času nad Božím prísľubom 
syna – Gn 18,2), obrazne povedané, vyšla na posmech…  

CHLAPEC RÁSTOL A BOL ODSTAVENÝ – od kojenia. To znamená, že text preskakuje 
do času, keď mal Izák zhruba tri roky: staroegyptský text Poučenia Aniho (11. - 8. stor. 
pred Kr.) obsahuje pasáž, ktorá hovorí o dĺžke dojčenia tri roky.  

A Pán navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. 2 Sára teda 
počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej predpovedal 
Boh. 3 Abrahám nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom. 
4 Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako to prikázal Pán. 5 
Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. 6 Vtedy povedala Sára: 
"Radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať.“ 7 A 
znova povedala: "Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude ešte kojiť deti? A 
predsa som porodila v jeho vysokom veku.“ 8 A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, 
keď Izáka odstavili, urobil Abrahám veľkú hostinu. 



Vyžeň ho! 
 9 Sára videla, že syn Egypťanky Agar, ktorého porodila Abrahámovi, posmieva sa jej 
vlastnému synovi Izákovi. 10 Tu povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku i jej syna, 
lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“ 11 Ale táto reč sa veľmi 
dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna. 12 Boh mu však povedal: "Netráp sa nad 
chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa 
Izáka sa bude volať tvoje potomstvo! 13 Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo 
on je tiež tvojím potomkom." 



Vyžeň ho! 

SYN EGYPŤANKY AGAR – to, že nie je nazývaný menom, poukazuje na jeho druhoradé 
postavenie vzhľadom na Izáka. Podľa rabínov vyjadrenie syn Egypťanky Agar 
naznačuje Izmaelovu drsnú povahu. Totiž napriek rokom, ktoré Agar prežila v 
Abrahámovej rodine, ostala egyptskou princeznou (Egypt symbolizoval skazenosť) a 
Izmael bol viac pod vplyvom matky, ako otca. 

VYŽEŇ SLÚŽKU I JEJ SYNA – podľa rabínov cieľom bola ochrana Izáka po stránke 
charakteru, ale možno aj ochrana jeho života. Nakoniec, nebyť Izáka, bol by dedičom 
Abrahámovho majetku a postavenia Izmael. Takže pre neho (a pre Agar, ktorá by sa z 
otrokyne stala paňou domu) muselo byť narodenie Izáka riadne nemilé a malá nehoda 
kdesi v púšti by mohla túto situáciu elegantne vyriešiť (Izmael bol najmenej o 14 rokov 
starší od Izáka a teda to bol už silný, v podstate dospelý muž, kým Izák trojročný 
chlapček a teda nebolo pre neho nič ťažké niečo podobné urobiť, či zariadiť)… 

 Hebr. výraz vyžeň! môže mať aj význam rozvodu a v tomto kontexte by sa teda dal 
preložiť aj ako „zapud!„ (čiže „rozveď sa!“). 

 9 Sára videla, že syn Egypťanky Agar, ktorého porodila Abrahámovi, posmieva sa jej 
vlastnému synovi Izákovi. 10 Tu povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku i jej syna, 
lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“ 11 Ale táto reč sa veľmi 
dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna. 12 Boh mu však povedal: "Netráp sa nad 
chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa 
Izáka sa bude volať tvoje potomstvo! 13 Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo 
on je tiež tvojím potomkom." 



Vyžeň ho! 

SYN SLÚŽKY NESMIE DEDIŤ – Chammurapiho zákonník § 170 hovorí, že ak otrokyňa 
porodí pánovi deti a otec im počas svojho života povie „moje deti", deti jeho ženy a 
deti otrokyne budú rovnakým dielom dedičmi jeho majetku. Keďže Abrahám prijal 
Izmaela za svojho syna, ako to vyplýva aj z v. 11, Izmael by mal právo dediť s Izákom.  

Právny kódex Lipit Ištar (19. stor. pred Kr.) však obsahuje okrem právoplatného 
dedičstva synov otrokyne (§ 24) hneď ďalšiu klauzulu (§ 25), podľa ktorej, ak otrokyňa 
porodí pánovi deti a pán dá jej aj deťom slobodu, jej deti nebudú mať podiel na 
majetku s potomkami pána. Podľa takéhoto zákona by Sára nekonala protiprávne ako v 
prvom prípade, ale naopak, apelovala by na Abraháma, aby využil svoje právo (porov. 
Sdc 11,1-3).  

REČ SA VEĽMI DOTKLA… – V jednoduchom zmysle ho zarmucovala Sárina žiadosť o 
vyhnanie Izmaela. (Raši) Išlo predsa o jeho syna. Podľa Rabínov ale Abrahám bol 
zarmútený aj preto, lebo videl, že Izmael sa dal na zlé cesty. (Šemot Pvabba 1). 

 9 Sára videla, že syn Egypťanky Agar, ktorého porodila Abrahámovi, posmieva sa jej 
vlastnému synovi Izákovi. 10 Tu povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku i jej syna, 
lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“ 11 Ale táto reč sa veľmi 
dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna. 12 Boh mu však povedal: "Netráp sa nad 
chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa 
Izáka sa bude volať tvoje potomstvo! 13 Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo 
on je tiež tvojím potomkom." 



Vyžeň ho! 

SYN SLÚŽKY NESMIE DEDIŤ – Chammurapiho zákonník § 170 hovorí, že ak otrokyňa 
porodí pánovi deti a otec im počas svojho života povie „moje deti", deti jeho ženy a 
deti otrokyne budú rovnakým dielom dedičmi jeho majetku. Keďže Abrahám prijal 
Izmaela za svojho syna, ako to vyplýva aj z v. 11, Izmael by mal právo dediť s Izákom.  

Právny kódex Lipit Ištar (19. stor. pred Kr.) však obsahuje okrem právoplatného 
dedičstva synov otrokyne (§ 24) hneď ďalšiu klauzulu (§ 25), podľa ktorej, ak otrokyňa 
porodí pánovi deti a pán dá jej aj deťom slobodu, jej deti nebudú mať podiel na 
majetku s potomkami pána. Podľa takéhoto zákona by Sára nekonala protiprávne ako v 
prvom prípade, ale naopak, apelovala by na Abraháma, aby využil svoje právo (porov. 
Sdc 11,1-3).  

REČ SA VEĽMI DOTKLA… – V jednoduchom zmysle ho zarmucovala Sárina žiadosť o 
vyhnanie Izmaela. (Raši) Išlo predsa o jeho syna. Podľa Rabínov ale Abrahám bol 
zarmútený aj preto, lebo videl, že Izmael sa dal na zlé cesty. (Šemot Pvabba 1). 

 9 Sára videla, že syn Egypťanky Agar, ktorého porodila Abrahámovi, posmieva sa jej 
vlastnému synovi Izákovi. 10 Tu povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku i jej syna, 
lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“ 11 Ale táto reč sa veľmi 
dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna. 12 Boh mu však povedal: "Netráp sa nad 
chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa 
Izáka sa bude volať tvoje potomstvo! 13 Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo 
on je tiež tvojím potomkom." 

Abrahám – hoci v dobrej viere – sa kedysi pokúsil 
vziať veci do svojich rúk namiesto toho, aby dôveroval 
výslovnému Božiemu prísľubu. 

Odprvoti bolo vidieť, že toto „riešenie“ neprinášalo 
žiadne dobré ovocie a vtedy ešte Abramovi a Sárai 
riadne skomplikovalo život. 

Teraz tento dávny skutok Abraháma znova doháňa a 
on musí znova okúsiť trpké ovocie toho, čo sám 
zasial… 



Vyžeň ho! 

NETRÁP SA NAD CHLAPCOM – Slovo „chlapec“, ktorým Izmaela označuje Boh 
(21,12.17.18.20), stojí v kontraste s výrazom „dieťa“, ktorý sa vyskytuje vždy v kontexte 
s jeho rodičmi Abrahámom a Agar (porov. 21,14.15.16). Z toho vidieť, že Boh v 
polemike Izmael - Izák stojí na strane Sáry, keďže znižuje význam Izmaela ako 
Abrahámovho syna a hovorí o ňom len ako o „chlapcovi“. 

Ján Zlatoústy si všíma správanie sa spravodlivého muža Abraháma, lebo mal len 
zbožné úmysly. Keď mu Sára povedala „pošli preč otrokyňu a jej syna", zdalo sa mu to 
veľmi tvrdé. Ale keď sám Pán mu dal rozkaz, on ho hneď uskutočnil a nemyslel už viac 
na svoje prirodzené city. Na Boží príkaz dáva stranou každý cit, lebo ten, ktorý 
prikazuje, je Pánom prírody. 

 9 Sára videla, že syn Egypťanky Agar, ktorého porodila Abrahámovi, posmieva sa jej 
vlastnému synovi Izákovi. 10 Tu povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku i jej syna, 
lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“ 11 Ale táto reč sa veľmi 
dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna. 12 Boh mu však povedal: "Netráp sa nad 
chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa 
Izáka sa bude volať tvoje potomstvo! 13 Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo 
on je tiež tvojím potomkom." 



… a vyhnal ho! 
14 Abrahám teda vstal včasráno, vzal chlieb 
a mech s vodou a dal to Agar, vyložil jej to 
na chrbát, a poslal ju aj s chlapcom preč. 
Ona šla a zablúdila na púšti Bersabe. 15 
Keď sa voda z mecha minula, uložila 
chlapca pod jeden z kríkov, 16 poodišla a 
sadla si obďaleč, tak vo vzdialenosti 
dostrelu kuše, lebo si vravela: Nemôžem sa 
pozerať na smrť dieťaťa." Tak sedela 
obďaleč a nahlas plakala. 17 Boh však 
vypočul chlapcov hlas a Boží anjel takto 
zavolal z neba na Agar: "Čo ti je, Agar? 
Neboj sa! Veď Boh počul chlapcov hlas 
odtiaľ, kde je. 18 Vstaň, vezmi chlapca a drž 
ho pevne za ruku, lebo z neho urobím 
veľký národ!“ 19 Tu jej Boh otvoril oči a ona 
zbadala studňu s vodou. I šla, naplnila 
mech vodou a napojila chlapca. 20 A Boh 
bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na 
púšti a stal sa z neho veľký kušostrelec. 21 
Býval na púšti Fáran a jeho matka mu vzala 
ženu z egyptskej krajiny. 



… a vyhnal ho! 
14 Abrahám teda vstal včasráno, vzal chlieb 
a mech s vodou a dal to Agar, vyložil jej to 
na chrbát, a poslal ju aj s chlapcom preč. 
Ona šla a zablúdila na púšti Bersabe. 15 
Keď sa voda z mecha minula, uložila 
chlapca pod jeden z kríkov, 16 poodišla a 
sadla si obďaleč, tak vo vzdialenosti 
dostrelu kuše, lebo si vravela: Nemôžem sa 
pozerať na smrť dieťaťa." Tak sedela 
obďaleč a nahlas plakala. 17 Boh však 
vypočul chlapcov hlas a Boží anjel takto 
zavolal z neba na Agar: "Čo ti je, Agar? 
Neboj sa! Veď Boh počul chlapcov hlas 
odtiaľ, kde je. 18 Vstaň, vezmi chlapca a drž 
ho pevne za ruku, lebo z neho urobím 
veľký národ!“ 19 Tu jej Boh otvoril oči a ona 
zbadala studňu s vodou. I šla, naplnila 
mech vodou a napojila chlapca. 20 A Boh 
bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na 
púšti a stal sa z neho veľký kušostrelec. 21 
Býval na púšti Fáran a jeho matka mu vzala 
ženu z egyptskej krajiny. 

POSLAL JU AJ S CHLAPCOM PREČ – Izmael mal 
v tom čase najmenej 17 rokov, bol to teda už 
mladý muž. 

BOH VŠAK VYPOČUL CHLAPCOV HLAS – podľa 
rabínov Agar v ťažkej chvíli neutešuje syna, ale 
sebecky plače nad vlastným utrpením, preto Boh 
nevypočul jej volanie, ale hlas chlapca. (R. 
Hirsch). Podľa Talmudu Boh odpovedá skôr na 
prosbu toho, kto je sám v núdzi, a predsa prosí 
najprv za druhého. Ak Izmael pred smrťou prosil 
za matku a nie za seba, Boh vypočul najskôr jeho. 
„Boh začul“ naráža aj na na meno Izmael, ktoré 
má presne tento význam. 

LEBO Z NEHO UROBÍM VEĽKÝ NÁROD – Tu sa 
Agar dozvedá o prisľúbeniach daných iba 
Abrahámovi vo v. 13, nakoľko od chvíle jej 
vypudenia musí ona prevziať úplnú starostlivosť 
o chlapca. 

MATKA MU VZALA ŽENU Z EGYPTSKEJ 
KRAJINY – Obstaranie ženy patrilo k 
záležitostiam rodičov (porov. 24,3n; 34,4). Vyberá 
mu, samozrejme, ženu zo svojej rodnej zeme. 



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? 



Obetovanie Izáka 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 22,1 – 19 



vezmi syna…! 
Po týchto udalostiach Boh skúšal 
Abraháma a povedal mu: 
"Abrahám!" On odpovedal: "Tu 
som.“ 2 A on hovoril: "Vezmi 
svojho syna, svojho jediného 
syna Izáka, ktorého miluješ, a 
choď do krajiny 'Morja'! Tam ho 
obetuj ako zápalnú obetu na 
jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ 
3 Abrahám vstal včasráno, osedlal 
osla, zobral so sebou dvoch 
svojich sluhov a svojho syna 
Izáka a narúbal dreva na zápalnú 
obetu. Potom sa vybral na miesto, 
ktoré mu označil Boh. 4 Na tretí 
deň, keď Abrahám zdvihol oči, 
zďaleka uvidel to miesto. 5 Tu 
Abrahám povedal svojim sluhom: 
"Vy ostaňte tu s oslom; ja a 
chlapec pôjdeme až tamto. 
Pomodlíme sa a vrátime sa k 
vám." 



vezmi syna…! 
Po týchto udalostiach Boh skúšal 
Abraháma a povedal mu: 
"Abrahám!" On odpovedal: "Tu 
som.“ 2 A on hovoril: "Vezmi 
svojho syna, svojho jediného 
syna Izáka, ktorého miluješ, a 
choď do krajiny 'Morja'! Tam ho 
obetuj ako zápalnú obetu na 
jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ 
3 Abrahám vstal včasráno, osedlal 
osla, zobral so sebou dvoch 
svojich sluhov a svojho syna 
Izáka a narúbal dreva na zápalnú 
obetu. Potom sa vybral na miesto, 
ktoré mu označil Boh. 4 Na tretí 
deň, keď Abrahám zdvihol oči, 
zďaleka uvidel to miesto. 5 Tu 
Abrahám povedal svojim sluhom: 
"Vy ostaňte tu s oslom; ja a 
chlapec pôjdeme až tamto. 
Pomodlíme sa a vrátime sa k 
vám." 

PO TÝCHTO UDALOSTIACH – príbeh týmito slovami 
preskakuje až k času, kedy Izák bol dosť veľký na to, aby 
mohol niesť náklad dreva na obetu. Mohol byť možno vo 
veku Izmaela, keď ho Abrahám vyhnal preč, podľa rabínov 
mal Izák dokonca už 37 rokov. 

TU SOM! – Vyjadruje Abrahámovu dôveru i pripravenosť 
konať podľa Božieho volania v zmysle Samuelovho: 
„Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ (1Sam 3,9 SSV) 

VEZMI SVOJHO SYNA – Po vypočutí príkazu Abrahám 
neodpovedá, ani sa neusiluje dohadovať, ako to bolo v 
prípade Sodomy. 

SVOJHO JEDINÉHO SYNA IZÁKA, KTORÉHO MILUJEŠ – 
Konštrukcia vety má veľmi emfatický charakter a 
zdôrazňuje rozsah obety, ktorá sa vyžaduje od Abraháma. 

Talmud text rozvíja: „Keď Abrahám počul slová vezmi 
svojho syna, povedal Bohu: „Mám dvoch synov. (Ktorého 
mám vziať?)" Boh mu odpovedal: „Svojho jediného!" 
Abrahám mu povedal: „Ale každý z nich je jediný syn 
svojej matky." Boh povedal: „Ktorého miluješ!" Abrahám 
mu povedal: „Milujem ich oboch." Boh povedal: „Izáka."“ 
(Raši) 



vezmi syna…! 
Po týchto udalostiach Boh skúšal 
Abraháma a povedal mu: 
"Abrahám!" On odpovedal: "Tu 
som.“ 2 A on hovoril: "Vezmi 
svojho syna, svojho jediného 
syna Izáka, ktorého miluješ, a 
choď do krajiny 'Morja'! Tam ho 
obetuj ako zápalnú obetu na 
jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“ 
3 Abrahám vstal včasráno, osedlal 
osla, zobral so sebou dvoch 
svojich sluhov a svojho syna 
Izáka a narúbal dreva na zápalnú 
obetu. Potom sa vybral na miesto, 
ktoré mu označil Boh. 4 Na tretí 
deň, keď Abrahám zdvihol oči, 
zďaleka uvidel to miesto. 5 Tu 
Abrahám povedal svojim sluhom: 
"Vy ostaňte tu s oslom; ja a 
chlapec pôjdeme až tamto. 
Pomodlíme sa a vrátime sa k 
vám." 

MÓRIJA – podľa židovskej tradície chrámový vrch v 
Jeruzaleme. 

OBETUJ AKO CELOPAL –  čiže obetu, ktorá je zabitá a celá 
spálená na oltári. 

NARÚBAL DREVA – Nelogickosť postupu pri Abrahámovej 
príprave na odchod, keď až potom, ako vezme sluhov a 
Izáka, ide rúbať drevo, zrejme úmyselne vykresľuje jeho 
rozorvaný vnútorný stav alebo to najťažšie v príprave, 
kálanie dreva, na ktorom má zhorieť Izák, robí zámerne 
Abrahám až nakoniec. 

NA TRETÍ DEŇ – Tri dni predstavujú v biblickom SZ texte 
vždy časový úsek, po ktorom sa udeje niečo významné. Ide 
teda skôr o dramatický prvok rozprávania, ako o skutočný 
časový údaj – analogicky, ako u nás hovoríme: „v hodine 
dvanástej", alebo „o päť minút dvanásť“. 

ZĎALEKA UVIDEL TO MIESTO – rabínsky komentár 
rozvádza, že Abrahám videl vznášať sa nad miestom oblak, 
v ktorom spoznal znak Božej prítomnosti (GnRb 56,1, 
Tanchúma 23, Pirke de R. Eliezer). Spýtal sa: „Izák, syn 
môj, vidíš to, čo vidím ja?" „Áno." Tak Abrahám spoznal, 
že jeho syn je duchovne na takej úrovni, že je hoden byť 
obetou. Jeho sluhovia však oblak nevideli, preto ich ako aj 
oslov necháva spolu čakať (v. 5). (Chumaš) 



vzal nôž… 
 6 Potom vzal Abrahám drevo na zápalnú obetu a 
naložil ho na svojho syna Izáka; sám vzal oheň a 
nôž a takto šli obaja spolu. 7 Tu povedal Izák svojmu 
otcovi Abrahámovi: "Otče!" On mu odvetil: "Hľa, tu 
som, syn môj!" A on mu povedal: "Drevo a oheň na 
zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú 
obetu?“ 8 Abrahám mu odvetil: "Boh si už obstará 
baránka na zápalnú obetu, syn môj." A išli obaja 
spolu ďalej. 9 Keď došli na miesto, ktoré mu označil 
Boh, Abrahám tam postavil oltár, naukladal drevo, 
poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na 
drevo. 10 Potom Abrahám siahol rukou a vzal nôž, 
aby zabil svojho syna. 11 Vtedy naň zavolal Pánov 
anjel z neba: "Abrahám, Abrahám!" On odpovedal: 
"Tu som.“ 12 On mu povedal: "Nevystieraj ruku na 
chlapca a neubližuj mu! Teraz som totiž poznal, že 
sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna 
kvôli mne.“ 13 Tu zdvihol Abrahám oči a uzrel 
barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. 
Abrahám podišiel, barana vzal a obetoval ho ako 
zápalnú obetu namiesto svojho syna. 14 A Abrahám 
nazval toto miesto "Pán vidí" a tak sa ešte aj dnes 
hovorí: "Na vŕšku Pán uvidí". 
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BOH SI VYHLIADNE BARÁNKA NA 
CELOPAL, SYN MÔJ – Hebr. syntax tejto 
vety dovoľuje slovnú hru v prípade 
spojenia syn môj, ktoré môže byť 
oslovením Izáka (vokatív: „syn môj“), ale 
môže byť aj predmetom slovesa vyhliadne 
(akuzatív: „môjho syna“) a teda môže 
naznačiť, kto bude baránkom, t.j. „Boh si 
vyhliadne baránka na celopal - môjho 
syna“. 

TAKTO IŠLI OBAJA SPOLU – podľa 
výkladov rabínov odišli v úplnom súlade. 
Abrahám, ktorý vedel, že ide obetovať 
syna, šiel rovnako ochotne a radostne ako 
Izák, ktorý ešte nevedel, že bude 
obetovaný. Vo v. 8 sa opakuje, že obaja išli 
spolu. Vtedy už Izák vedel, že bude 
obetovaný, a predsa išiel s otcom ďalej s 
rovnakým postojom a tým istým úmyslom. 
(Raši) Podľa otcov preto kým Abrahám, 
ktorý chcel obetovať, niesol oheň a nôž, 
Izák nekráčal za ním, ale vedľa neho, lebo aj 
on je rovnako kňazom (Origenes). 
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barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. 
Abrahám podišiel, barana vzal a obetoval ho ako 
zápalnú obetu namiesto svojho syna. 14 A Abrahám 
nazval toto miesto "Pán vidí" a tak sa ešte aj dnes 
hovorí: "Na vŕšku Pán uvidí". 

ZVIAZAL – Rabíni k tomu dodávajú: Mohol 
zviazať zachrbátom ruky a nohy (Raši) 
tridsaťsedemročnému mužovi bez jeho 
súhlasu? Podľa Midraša Izák sám požiadal 
otca, aby ho pevne zviazal. Bál sa 
inštinktívneho pohybu, keď uvidí nôž, a 
nechcel poraniť otca ani seba, čím by sa 
stal rituálne nespôsobilým na obetu. 

VZAL NÔŽ – podľa Otcov Abrahám mal 
dokázať, že jeho viera bola silnejšia ako 
citové puto k synovi, teda že bola viac ako 
city tela. Abrahám miloval syna, ale pred 
láskou k telu uprednostnil lásku k Bohu a 
našiel sa nie v útrobách tela, ale v 
Kristovom srdci, v srdci Slova pravdy a 
Božej múdrosti (Origenes). 
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naložil ho na svojho syna Izáka; sám vzal oheň a 
nôž a takto šli obaja spolu. 7 Tu povedal Izák svojmu 
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sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna 
kvôli mne.“ 13 Tu zdvihol Abrahám oči a uzrel 
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zápalnú obetu namiesto svojho syna. 14 A Abrahám 
nazval toto miesto "Pán vidí" a tak sa ešte aj dnes 
hovorí: "Na vŕšku Pán uvidí". 

TERAZ VIEM, ŽE SA BOJÍŠ BOHA – t. j. že k 
Bohu prechovávaš posvätnú úctu, že Mu 
dôveruješ a že je naozaj tvojim Bohom. Ako 
hovoria Otcovia, Boh vedel aj predtým, že 
Abrahám sa bojí Pána, veď Boh všetko 
pozná prv, než sa stane (Dan 13,42), ale tie 
slová boli napísané pre veriaceho. Aj on 
uveril v Boha, ale ak neuskutočňuje skutky 
viery (2Sol 1,11) a nebude poslušný vo 
všetkých prikázaniach, aj v tých najťažších, 
ak neponúkne obetu a nedokáže, že 
uprednostňuje Boha pred ostatnými, nebude 
rozpoznané, že sa bojí Boha (Origenes). To, 
čo Boh vraví Abrahámovi, je moment v 
ktorom sám Abrahám dostáva svedectvo od 
Boha, nie moment, v ktorom sa Boh dozvedá, 
čo nevedel predtým (Hilár). 

PÁN VIDÍ – podľa rabínov Pôvodný názov 
miesta bol Šalem (t.j. pokoj). Dal mu ho Sem, 
Noemov syn, ktorého učenci identifikujú s 
Melchizedekom. Abrahám odteraz nazýval to 
miesto menom Jire. Z ohľaduplnosti k obom 
dal Boh miestu meno zložené z oboch slov, 
hebr. Jerušalajim, Jeruzalem. (Midraš) 
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Bohu prechovávaš posvätnú úctu, že Mu 
dôveruješ a že je naozaj tvojim Bohom. Ako 
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Abrahám sa bojí Pána, veď Boh všetko 
pozná prv, než sa stane (Dan 13,42), ale tie 
slová boli napísané pre veriaceho. Aj on 
uveril v Boha, ale ak neuskutočňuje skutky 
viery (2Sol 1,11) a nebude poslušný vo 
všetkých prikázaniach, aj v tých najťažších, 
ak neponúkne obetu a nedokáže, že 
uprednostňuje Boha pred ostatnými, nebude 
rozpoznané, že sa bojí Boha (Origenes). To, 
čo Boh vraví Abrahámovi, je moment v 
ktorom sám Abrahám dostáva svedectvo od 
Boha, nie moment, v ktorom sa Boh dozvedá, 
čo nevedel predtým (Hilár). 

PÁN VIDÍ – podľa rabínov Pôvodný názov 
miesta bol Šalem (t.j. pokoj). Dal mu ho Sem, 
Noemov syn, ktorého učenci identifikujú s 
Melchizedekom. Abrahám odteraz nazýval to 
miesto menom Jire. Z ohľaduplnosti k obom 
dal Boh miestu meno zložené z oboch slov, 
hebr. Jerušalajim, Jeruzalem. (Midraš) 

Tretia možnosť je tá, že bez ohľadu na úmysel, až keď 
stojí tvárou v tvár rozhodnutiu, až vtedy sa môže človek 
skutočne rozhodnúť, ako sa zachová. 

Ako hovorí v Tolkienovom Pánovi prsteňov Elrond: „…ať 
ten, kdo neviděl padat noc, ještě neslibuje kráčet tmou.“ 

Ani Abrahám nemal možnosť ukázať, že Boh je pre neho 
naozaj na prvom mieste – kým mu Boh nedal práve túto 

príležitosť. 

Až potom sa ukázalo, čo v Abrahámovi znie – a až vtedy 
mu Boh môže (ako vraví Hilár) potvrdiť: „Naozaj sa Boha 
‚bojíš‘…!“ 

 



druhý raz zavolal 
15 Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba: 16 "Na seba samého 
prisahám - to je Pánov výrok -: Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si 
neušetril predo mnou, 17 zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje 
potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje 
potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov 18 a v tvojom potomstve budú 
požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas.“ 19 Potom sa Abrahám 
vrátil k svojim sluhom a spolu šli do Bersaby. A Abrahám ostal bývať v Bersabe. 



druhý raz zavolal 
15 Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba: 16 "Na seba samého 
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požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas.“ 19 Potom sa Abrahám 
vrátil k svojim sluhom a spolu šli do Bersaby. A Abrahám ostal bývať v Bersabe. 

AJ DRUHÝ RAZ VOLAL NA ABRAHÁMA Z NEBA – Pán vyjadrí siedmy a posled-nýkrát požehnanie 
obsahujúce sedem výrokov, ako to bolo v 12,2-3. Je to najrozsiahlejší prísľub daný Abrahámovi, po 
ktorom sa mu Boh definitívne odmlčí. 

NA SEBA PRISAHÁM – Je prísahou so špeciálnou formou závažnosti j a nájdeme ju tiež u Jer 22,5; 
49,13. Hebr 6,13-20 používa tento text a vysvetľuje, že Boh prisahá sám na seba, lebo neexistuje nikto 
väčší ako on. 

ZMOCNÍ BRÁNY – Vlastniť brány do mesta znamenalo kontrolovať nielen prístup do mesta, ale aj 
transakcie, ktoré v bráne prebiehali (pórov. 34,20). Z o strategického hľadiska bola brána budovaná na 
najlepšie prístupnom bode mesta a musela byť dosť široká, aby cez ňu mohol prejsť voz. Z tohto 
dôvodu brány mesta boli najslabším ohnivkom v obrannom systéme mesta. Preto sa opevneniu 
mestských brán venovala mimoriadna pozornosť. Brány mali väčšinou dve krídla, osadené v 
hlbokých pántoch a uzatvárané hasprou. Prístup k bráne bol chránený vežami a vozy často museli 
urobiť 90° obrat, čím sa zamedzoval .priamy prístup k bráne. Zaujatie brány, najčastejšie pomocou 
barana alebo jej zapálením, znamenalo zaujatie mesta. 



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? 



ROZJÍMANIE 
Skúste odpovedať na otázky: 
• Aký ZMYSEL mala požiadavka, aby Abrahám 

obetoval Izáka?  Čo tým u neho Boh sledoval? 
Prečo „skúšal“ Abraháma, keď sám vopred 
presne vedel, ako skúška dopadne? A prečo sa 
potom definitívne odmlčal? 

• Ako sa podľa textu k veci postavil Izák? Prečo?  
• Jestvuje v tomto smere (aj vzhľadom na 

Abraháma) nejaká paralela medzi Izákom a 
Izmaelom? 

• Jestvuje nejaká paralela s Novým zákonom? Ak 
hej – aká a v čom? V čom je rovnaká a v čom 
odlišná? 



prečo obeta Izáka? poznámka 

„Nekonečne dokonalý a sám v sebe 
blažený Boh podľa číro dobrotivého 
rozhodnutia slobodne stvoril 
človeka, aby mu dal účasť na 
svojom blaženom živote.“ 

(KKC 1) 

Boh svoj život žije v 
jedinečnom, dokonalom 
spoločenstve a jednote 
Trojice – Otca, Syna a 
Ducha Svätého. 



prečo obeta Izáka? poznámka 

„Nekonečne dokonalý a sám v sebe 
blažený Boh podľa číro dobrotivého 
rozhodnutia slobodne stvoril 
človeka, aby mu dal účasť na 
svojom blaženom živote.“ 

(KKC 1) 

Podstatou tohto vzťahu je 
dokonalá láska: úplné, 
bezvýhradné, 
bezpodmienečné, dokonalé 
sebadarovanie sa 
milujúceho milovanému.  



prečo obeta Izáka? poznámka 

„Nekonečne dokonalý a sám v sebe 
blažený Boh podľa číro dobrotivého 
rozhodnutia slobodne stvoril 
človeka, aby mu dal účasť na 
svojom blaženom živote.“ 

(KKC 1) 

Účasť na Božom živote preto znamená nielen byť ako Boh, 
ale žiť tento život v Trojičnom spoločenstve Boha! 



prečo obeta Izáka? poznámka 

Biblia vyjadruje tento vzťah na obraze 

• Boha ako Ženícha; 

• a človeka ako nevestu. 

 

A podstatou tejto lásky je, že: 

• Ženích miluje nevestu viac, než 
čokoľvek, úplne, nadovšetko, do 
krajnosti, až na smrť (Ježiš Kristus, jeho 
Vtelenie, Kríž,…) 

• Nevesta ale rovnako miluje Ženícha 
viac, než čokoľvek, úplne, nadovšetko, 
do krajnosti, až na smrť – a presne k 
tomuto Boh vedie Abraháma! 



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 


