
Gn 41,1 – 45,15 

Jozef Egyptský 



žeby Imhotep…? 
Príbeh o Jozefovi v Egypte vyvoláva 
mnoho otázok: 
• nakoľko je historický? 
• ak hej – kedy sa odohral? 
• existujú o ňom v Egyptskej histórii 
nejaké záznamy? 
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Príbeh samotný obsahuje 
množstvo autentických 
egyptských prvkov, 
slovných spojení a pod., 
ktoré poukazujú na 
dokonalú znalosť 
egyptských pomerov a 
zvyklostí. 
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Jedna z teórií predpokladá, že Jozefov 
príbeh sa mohol odohrať v časoch, keď 
Egypt na nejaký čas ovládli HYKSOSOVIA: 
skupina neznámeho neegyptského 
pôvodu, ktorá začala prenikať do Egypta 
na konci Strednej ríše a ovládla časti 
severného a stredného Egypta. Obdobie 
ich vlády v Egypte trvalo približne 1648–
1540 pred Kr. K Hyksósom patrili faraóni 
15. a pravdepodobne aj 16. dynastie. 

Po ich porážke nastúpil „faraón, ktorý 
Jozefa nepoznal“ – čo by korešpondovalo 
k udalosťami knihy Exodus. 
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Po ich porážke nastúpil „faraón, ktorý 
Jozefa nepoznal“ – čo by korešpondovalo 
k udalosťami knihy Exodus. 

Existuje dokonca teória, ktorá tvrdí, že 
Jozef nie je nikto iný, než legendárny 
egyptský staviteľ Imhotep, s ktorým 
postavu Jozefa spája množstvo prvkov: 
obaja boli nekráľovského pôvodu, obaja sa 
stali „druhými po faraónovi“, obaja žili 
počas sedemročného hladu, obaja boli 
staviteľmi,… 

PROBLÉM spočíva v datovaní. Podľa 
egyptských záznamov žil Imhotep v úplne 
inej dobe, než v ktorej malo podľa Biblie 
prísť k udalostiam okolo Jozefa. 



každopádne… 
… pre nás je Jozefov príbeh 
zaujímavý ani nie tak z pohľadu 
historických reálií, 
ale hlavne ako archetypálny príbeh 
človeka a Boha, veľmi inšpiratívny aj 
pre nás samotných. 



Faraón mal sen 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 41,1 – 35 



faraónov sen 
O dva roky neskôr mal sen faraón. Videl sa nad Nílom 2 a z Nílu vystupovalo sedem kráv, na pohľad pekných a v 
mäse tučných a pásli sa na mokradi. 3 A hľa, po nich vystúpilo z Nílu iných sedem kráv, na pohľad mrzkých a v mäse 
chudých, a priblížili sa ku kravám, čo boli na brehu Nílu. 4 A tie na pohľad mrzké kravy zožrali sedem pekných a 
tučných kráv. Vtedy sa faraón zobudil. 5 Keď opäť zaspal, mal iný sen. Zdalo sa mu, že na jednom steble vyrástlo 
sedem plných a krásnych klasov. 6 Ale hneď po nich vyrástlo sedem suchých a východným vetrom celkom 
spálených klasov 7 a suché klasy požrali sedem hrubých a plných klasov. Nato sa faraón prebudil a videl, že to bol 
iba sen. 8 Ráno však bola jeho myseľ znepokojená a rozkázal povolať všetkých vykladačov písem a všetkých 
mudrcov, čo boli v Egypte, a sám faraón im rozprával svoj sen. Nebolo však nikoho, kto by ho bol faraónovi vyložil. 9 
Vtedy hlavný čašník povedal faraónovi. "Spomínam si dnes na svoje previnenie. 10 Kedysi sa faraón na mňa 
rozhneval a dal ma pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže; mňa a hlavného pekára. 11 A mali sme v istú noc sen, 
ja i on; každý z nás mal osobitný sen, ktorý mal preň zvláštny význam. 12 A bol tam s nami istý mladý hebrejský muž, 
otrok veliteľa telesnej stráže. Jemu sme ich porozprávali a on nám naše sny vyložil. Každému dal správny výklad 
jeho sna. 13 A stalo sa tak, ako nám vyložil. Mňa uviedol späť do môjho úradu, ale jeho dal obesiť.“ 14 Tu si dal 
faraón zavolať Jozefa. Rýchlo ho vyviedli zo žalára, dal sa ostrihať a preobliekol si šaty a išiel k faraónovi. 

O DVA ROKY NESKÔR – dosl. v závere (uplynutia) celých dvoch rokov, by sa dalo 
výstižnejšie preložiť ako „presne o dva roky neskôr". Midraš spája tento verš so 
slovami koniec urobil temnotám (Jób 28,3). Všetko má svoj koniec, aj ľudské utrpenie. 
Jozef bol vo väzení dvanásť rokov, no keď nastala tá pravá chvíľa v Božom pláne, bez 
meškania bol vyslobodený. (Midraš Rabbah podľa R. Munka) 
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FARAÓN MAL SEN – Sny v starovekej spoločnosti zohrávali a v ľudovej zbožnosti ešte 
stále zohrávajú dôležitú úlohu. Podľa L. Levy-Bruhla sen je najčastejší moment, keď sa 
nadprirodzený a prirodzený svet spája. Sen má tak význam brány k inému svetu. Je 
miestom stretávania sa s Bohom, duchmi a zosnulými. Je javiskom proroctiev, zjavení 
a posolstiev, ktoré nadprirodzený svet komunikuje smrteľníkom. Väčšina snov má 
symbolický charakter a musí byť interpretovaná pomocou alegórie. Sen, ktorý sa 
prisnil kráľovi alebo inej vysokopostavenej osobe, mal na starovekom Blízkom 
východe veľký význam, lebo symbolizoval úzke prepojenie kráľa s božstvom (porov. 1 
Kr 3,4-15), proroka s Bohom a pod. V tomto kontexte mal faraónov sen zvláštny 
význam pre krajinu a jeho zlá interpretácia mohla mať katastrofálne následky pre celú 
krajinu.  
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AKO STOJÍ PRI NÍLE – Rieka Níl je symbolom Egypta. Regulovanie pravidelných záplav 
Nílu bolo zárukou plodnosti a bohatstva Egypta, a preto bolo jednou z najdôležitejších 
úloh faraóna a jeho dvora. Ak Níl neposkytol dostatok vody pre zavlaženie okolitých 
polí, logickým dôsledkom bol hlad. Preto je obraz Nílu jedným z dôvodov faraónových 
starostí.  

SEDEM KRÁV – Symbolika je pochopiteľnejšia, ak vezmeme do úvahy, že úrodnosť 
Egypta bola priamo závislá od Nílu a že bohyňa Hathor, ktorá sa vyobrazovala s 
kravskou hlavou, symbolizovala aj úrodnú zem, zavlažovanú Nílom.  
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FARAÓN MAL DRUHÝ SEN – Opakované sny sú v literatúre starého Orientu dobre do-
ložené. Ako najznámejší príklad z mezopotámskeho prostredia sa dá uviesť Epos o 
Gilgamešovi, kde Gilgameš rozpráva svojej matke dva na seba nadväzujúce sny a ona 
mu ich vysvetľuje (I 5:25n). Známy je aj sumerský text Gudeu (koniec 3. tis. pred Kr.), 
opisujúci udalosti v súvislosti so stavaním chrámu pre Ningursu, boha mesta Lagaš.  

NEBOLO TOHO, KTO BY ICH VYLOŽIL – Zachovanie jedn. č., keď hovoril faraón, a mn. 
č., keď sny interpretovali mudrci, poukazuje na chybu mudrcov, ktorí brali sny ako dve 
posolstvá, pričom Jozef neskôr oba sny interpretuje ako jeden.  



faraónov sen 

„BOH OZNÁMIL FARAÓNOVI…“ – Sen sa týkal štátnych záležitostí - potreby pripraviť 
sa na prichádzajúcu katastrofu - a preto ho Boh zjavil faraónovi, hlave štátu. 

 15 A faraón hovoril Jozefovi: "Mal som sen, ale niet nikoho, kto by ho vyložil. O tebe som však počul, že tebe stačí 
sen počuť a ty ho vyložíš.” 16 Ale Jozef povedal faraónovi: "Nie ja, ale Boh priaznivo odpovie faraónovi!” 17 Potom 
faraón rozprával Jozefovi: "Vo svojom sne som stál na brehu Nílu …“ 
 25 Tu Jozef povedal faraónovi: "Sny faraónovi naznačujú jedno a to isté. Boh oznámil faraónovi, čo hodlá urobiť. 26 
Sedem pekných kráv je sedem rokov, takisto sedem pekných klasov je sedem rokov. Čo sa snívalo, je jedno a to 
isté. 27 Ale sedem chudých a mrzkých kráv, ktoré po nich vystúpili, je tiež sedem rokov, takisto sedem prázdnych a 
od východného vetra spálených klasov je sedem rokov hladu. 28 Na to som myslel, keď som faraónovi povedal: Boh 
dal faraónovi vidieť, čo hodlá urobiť. 29 Teraz príde sedem rokov veľkého prebytku po celej egyptskej krajine. 30 Po 
nich príde sedem rokov hladu a po prebytku neostane v celej egyptskej krajine ani pamiatky, lebo hlad bude ničiť 
celú krajinu. 31 V krajine sa nebude nič vedieť o hojnosti pre hlad, čo potom nastane, lebo bude strašný. 32 A to, že 
sa faraónov sen opakoval dva razy, značí, že Boh s istotou rozhodol túto vec a že ju Boh uskutoční čoskoro. 33 A 
teraz nech sa faraón poobzerá po umnom a múdrom mužovi a nech ho ustanoví nad egyptskou krajinou! 34 A tiež 
nech faraón určí nad celou egyptskou krajinou dozorcov a nech dá v siedmich rokoch prebytku povyberať piatu 
čiastku! 35 Oni nech v budúcich úrodných rokoch pozbierajú všetko obilie a nech zrno na faraónov rozkaz uskladnia 
v mestách a nech ho strážia. 36 To obilie bude však ako zásoba pre krajinu na tých sedem rokov hladu, čo nastanú v 
egyptskej krajine, a krajina nebude hynúť od hladu." 



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



povýšenie 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 41,37 – 57; 47,14 – 26 



blesková kariéra 
 38 A faraón povedal svojim služobníkom: "Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží?“ 39 Potom 
faraón vravel Jozefovi: "Pretože ti Boh toto všetko zjavil, niet rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty. 40 Ty sám 
budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trÓn vyššie od 
teba!“ 41 A faraón zopakoval Jozefovi: "Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou!“ 42 Potom faraón 
stiahol svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovu ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na 
krk mu založil zlatú reťaz. 43 Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali: "Skloňte sa!" 
Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou. 44 A faraón opäť hovoril Jozefovi: "Ja som faraón! Bez tvojho 
súhlasu nesmie nik v celej egyptskej krajine pohnúť ani rukou ani nohou.“ 45 Faraón však zmenil aj Jozefovo meno 
na Sáfenat Panéach - Živiteľ zeme a dal mu za ženu Asenet, dcéru Putifara, kňaza z Heliopolu. Jozef potom vyšiel do 
egyptskej krajiny. 46 Keď Jozef stál pred egyptským kráľom, faraónom, mal tridsať rokov. A Jozef odišiel od faraóna 
a obchádzal celú egyptskú krajinu. 

„TY SÁM BUDEŠ NAD MOJIM DOMOM!“ – Jozefova moc nad celým faraónovým 
kráľovstvom by zodpovedala jednému z nasledujúcich úradov na egyptskom 
kráľovskom dvore: Veľký stevard Pána Oboch zemí alebo Hlavný správca paláca. 
Jozefovo zaradenie do egyptskej spoločnosti má tri stupne: je mu daný úrad, zmení sa 
mu meno a dostáva egyptskú manželku. Zmena semitských mien otrokov z Palestíny a 
Sýrie je zaznamenaná v egyptských dokumentoch. 

SAFENAT-PANEACH – môže byť vysvetlené na základe egyptčiny a dá sa preložiť „Boh 
hovorí a on žije". Tento výklad by zodpovedal kontextu celého príbehu. Ďalšie možné 
preklady sú: „muž, ktorý pozná veci", „udržiavateľ života". 

RÚCHO, PRSTEŇ, REŤAZ – jemné ľanové rúcho (kment) nosila len špička spoločnosti. 
Prsteň je pečatný, ním sa potvrdzujú v mene faraóna dekréty, listiny, nariadenia. 
Presne takto sa v Egypte odohrávalo odovzdávanie vysokého štátneho úradu. 



blesková kariéra 
 38 A faraón povedal svojim služobníkom: "Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží?“ 39 Potom 
faraón vravel Jozefovi: "Pretože ti Boh toto všetko zjavil, niet rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty. 40 Ty sám 
budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trÓn vyššie od 
teba!“ 41 A faraón zopakoval Jozefovi: "Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou!“ 42 Potom faraón 
stiahol svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovu ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na 
krk mu založil zlatú reťaz. 43 Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali: "Skloňte sa!" 
Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou. 44 A faraón opäť hovoril Jozefovi: "Ja som faraón! Bez tvojho 
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egyptskej krajiny. 46 Keď Jozef stál pred egyptským kráľom, faraónom, mal tridsať rokov. A Jozef odišiel od faraóna 
a obchádzal celú egyptskú krajinu. 

„TY SÁM BUDEŠ NAD MOJIM DOMOM!“ – Jozefova moc nad celým faraónovým 
kráľovstvom by zodpovedala jednému z nasledujúcich úradov na egyptskom 
kráľovskom dvore: Veľký stevard Pána Oboch zemí alebo Hlavný správca paláca. 
Jozefovo zaradenie do egyptskej spoločnosti má tri stupne: je mu daný úrad, zmení sa 
mu meno a dostáva egyptskú manželku. Zmena semitských mien otrokov z Palestíny a 
Sýrie je zaznamenaná v egyptských dokumentoch. 

SAFENAT-PANEACH – môže byť vysvetlené na základe egyptčiny a dá sa preložiť „Boh 
hovorí a on žije". Tento výklad by zodpovedal kontextu celého príbehu. Ďalšie možné 
preklady sú: „muž, ktorý pozná veci", „udržiavateľ života". 

RÚCHO, PRSTEŇ, REŤAZ – jemné ľanové rúcho (kment) nosila len špička spoločnosti. 
Prsteň je pečatný, ním sa potvrdzujú v mene faraóna dekréty, listiny, nariadenia. 
Presne takto sa v Egypte odohrávalo odovzdávanie vysokého štátneho úradu. 



blesková kariéra 
 38 A faraón povedal svojim služobníkom: "Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží?“ 39 Potom 
faraón vravel Jozefovi: "Pretože ti Boh toto všetko zjavil, niet rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty. 40 Ty sám 
budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trÓn vyššie od 
teba!“ 41 A faraón zopakoval Jozefovi: "Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou!“ 42 Potom faraón 
stiahol svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovu ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na 
krk mu založil zlatú reťaz. 43 Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali: "Skloňte sa!" 
Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou. 44 A faraón opäť hovoril Jozefovi: "Ja som faraón! Bez tvojho 
súhlasu nesmie nik v celej egyptskej krajine pohnúť ani rukou ani nohou.“ 45 Faraón však zmenil aj Jozefovo meno 
na Sáfenat Panéach - Živiteľ zeme a dal mu za ženu Asenet, dcéru Putifara, kňaza z Heliopolu. Jozef potom vyšiel do 
egyptskej krajiny. 46 Keď Jozef stál pred egyptským kráľom, faraónom, mal tridsať rokov. A Jozef odišiel od faraóna 
a obchádzal celú egyptskú krajinu. 

DRUHÝ VOZ – Bojový voz, ťahaný vybranými koňmi, bol Rolls-royceom starovekej 
spoločnosti. V Egypte ho zaviedli Hyksosovia, ktorí na čas Egypt ovládli (a v ktorých 
ére sa mohol príbeh aj naozaj odohrať). „Prvý voz“ patril faraónovi, „druhý voz“ jeho 
najvyššiemu úradníkovi. 



blesková kariéra 
 38 A faraón povedal svojim služobníkom: "Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží?“ 39 Potom 
faraón vravel Jozefovi: "Pretože ti Boh toto všetko zjavil, niet rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty. 40 Ty sám 
budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trÓn vyššie od 
teba!“ 41 A faraón zopakoval Jozefovi: "Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou!“ 42 Potom faraón 
stiahol svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovu ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na 
krk mu založil zlatú reťaz. 43 Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali: "Skloňte sa!" 
Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou. 44 A faraón opäť hovoril Jozefovi: "Ja som faraón! Bez tvojho 
súhlasu nesmie nik v celej egyptskej krajine pohnúť ani rukou ani nohou.“ 45 Faraón však zmenil aj Jozefovo meno 
na Sáfenat Panéach - Živiteľ zeme a dal mu za ženu Asenet, dcéru Putifara, kňaza z Heliopolu. Jozef potom vyšiel do 
egyptskej krajiny. 46 Keď Jozef stál pred egyptským kráľom, faraónom, mal tridsať rokov. A Jozef odišiel od faraóna 
a obchádzal celú egyptskú krajinu. 

ASENAT, DCÉRA PUTIFARA, KŇAZA Z ONU – Meno Jozefovej manželky je odvodené od 
mena bohyne Neith a v preklade by znamenalo „tá, ktorá patrí (bohyni) Neith". „Putifar“ 
– napriek podobnosti toto slovo nie je zhodné s menom Putifara, ktorý Jozefa väznil a 
u ktorého predtým slúžil. Znie Pa-di-pa-Ra, v preklade znamená „ten, ktorého (boh) Ra 
obdaroval".  „On“ je Heliopolis, ktorý sa nachádza cca 11 km na severovýchod od 
Káhiry a bol tradične centrom uctievania boha slnka Ra a ktorý Jeremiáš nazýva Bet-
Šemeš (Jer 43,13).  



obratný úradník 
41,55 Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať, ľud volal k faraónovi o chlieb. Faraón však povedal: "Choďte k 
Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“ 56 A keď hlad ťažil celú egyptskú krajinu, Jozef otvoril sýpky a predával 
Egypťanom obilie. … 
47,14 A tak Jozef za obilie, ktoré sa muselo kupovať, stiahol všetky peniaze, čo sa nachodili v egyptskej krajine a v 
krajine Kanaán, a uložil ich vo faraónovom dome. 15 A keď už nebolo peňazí v egyptskej krajine a v krajine Kanaán, 
všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a vraveli: "Daj nám chleba! Prečo by sme mali umierať pred tvojimi očami 
len preto, že niet peňazí?“ 16 Jozef im odpovedal: "Dajte mi svoj dobytok a za dobytok vám dám chlieb, keď už niet 
peňazí!“ 17 Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a Jozef im vydával chlieb za kone, ovce, hovädzí dobytok a osly a 
v tom roku ich zaopatroval chlebom za všetok ich dobytok. 18 Keď sa však rok minul, prišli aj v nasledujúcom roku k 
nemu a vraveli: "Nezatajujeme, pane, pred tebou, že peniaze sa minuli a že stáda dobytka, pane, sú už tvoje. 
Neostalo už nič, pane, pred tebou, len naše telá a naše polia! 19 Prečo by sme však mali pred tvojimi očami hynúť 
spolu i s našimi poľami?! Kúp si nás a naše polia za chlieb a tak budeme i s našimi poľami faraónovými nevoľníkmi. 
Daj nám však zrno na siatie, aby sme žili a nepomreli a naše polia, aby sa nestali púšťou!“ 20 Takto Jozef odkúpil pre 
faraóna všetky egyptské pozemky, lebo všetci Egypťania popredali svoje polia, pretože ich hlad veľmi ťažil. 21 Takto 
sa krajina dostala do faraónovho vlastníctva. A obyvateľstvo od jedného konca egyptského územia až po druhý 
urobil faraónovými nevoľníkmi. 22 Iba kňazské pozemky neodkúpil, lebo kňazi dostávali od faraóna stály prídel a žili 
zo svojho stáleho prídelu, ktorý im určil faraón. Preto nepredávali svoje pozemky. 23 Potom Jozef hovoril ľudu: "Hľa, 
dnes som vás kúpil spolu s vašimi poľami pre faraóna! Tu máte zrno na siatie, aby ste mohli obsiať polia! 24 Lenže z 
úrody budete odovzdávať piatu čiastku faraónovi, štyri čiastky však budú vaše na osievanie poľa a na živobytie pre 
vás a pre vaše rodiny a na výživu pre vaše deti.“ 25 Oni vraveli: "Ty nám zachraňuješ život! Kiežby sme získali tvoju 
priazeň, pane, radi budeme faraónovými poddanými.“ 26 A Jozef to ustanovil ako záväzok v egyptskej krajine, ktorý 
trvá až dodnes, podľa ktorého piata časť z výnosu poľa patrí faraónovi, len pozemky kňazov nepodliehali tejto 
podmienke. 

PIATA ČASŤ Z VÝNOSU – V Mezopotámii úroky zo zrna vypožičaného na siatie dosahovali až jednu 
tretinu z množstva vypožičaného zrna. V prípade neúrodných rokov roľníci boli len ťažko schopní 
vyplatiť úroky, odložiť si časť zrna na siatie a na prežitie svojej rodiny. Preto ich majetok podliehal 
exekúcii a členovia rodiny sa mohli ocitnúť dokonca v otroctve. Otroctvo z dôvodu neschopnosti 
vrátiť vypožičané dobrá bolo najčastejšou formou otroctva. 



obratný úradník 
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len preto, že niet peňazí?“ 16 Jozef im odpovedal: "Dajte mi svoj dobytok a za dobytok vám dám chlieb, keď už niet 
peňazí!“ 17 Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a Jozef im vydával chlieb za kone, ovce, hovädzí dobytok a osly a 
v tom roku ich zaopatroval chlebom za všetok ich dobytok. 18 Keď sa však rok minul, prišli aj v nasledujúcom roku k 
nemu a vraveli: "Nezatajujeme, pane, pred tebou, že peniaze sa minuli a že stáda dobytka, pane, sú už tvoje. 
Neostalo už nič, pane, pred tebou, len naše telá a naše polia! 19 Prečo by sme však mali pred tvojimi očami hynúť 
spolu i s našimi poľami?! Kúp si nás a naše polia za chlieb a tak budeme i s našimi poľami faraónovými nevoľníkmi. 
Daj nám však zrno na siatie, aby sme žili a nepomreli a naše polia, aby sa nestali púšťou!“ 20 Takto Jozef odkúpil pre 
faraóna všetky egyptské pozemky, lebo všetci Egypťania popredali svoje polia, pretože ich hlad veľmi ťažil. 21 Takto 
sa krajina dostala do faraónovho vlastníctva. A obyvateľstvo od jedného konca egyptského územia až po druhý 
urobil faraónovými nevoľníkmi. 22 Iba kňazské pozemky neodkúpil, lebo kňazi dostávali od faraóna stály prídel a žili 
zo svojho stáleho prídelu, ktorý im určil faraón. Preto nepredávali svoje pozemky. 23 Potom Jozef hovoril ľudu: "Hľa, 
dnes som vás kúpil spolu s vašimi poľami pre faraóna! Tu máte zrno na siatie, aby ste mohli obsiať polia! 24 Lenže z 
úrody budete odovzdávať piatu čiastku faraónovi, štyri čiastky však budú vaše na osievanie poľa a na živobytie pre 
vás a pre vaše rodiny a na výživu pre vaše deti.“ 25 Oni vraveli: "Ty nám zachraňuješ život! Kiežby sme získali tvoju 
priazeň, pane, radi budeme faraónovými poddanými.“ 26 A Jozef to ustanovil ako záväzok v egyptskej krajine, ktorý 
trvá až dodnes, podľa ktorého piata časť z výnosu poľa patrí faraónovi, len pozemky kňazov nepodliehali tejto 
podmienke. 

PIATA ČASŤ Z VÝNOSU – V Mezopotámii úroky zo zrna vypožičaného na siatie dosahovali až jednu 
tretinu z množstva vypožičaného zrna. V prípade neúrodných rokov roľníci boli len ťažko schopní 
vyplatiť úroky, odložiť si časť zrna na siatie a na prežitie svojej rodiny. Preto ich majetok podliehal 
exekúcii a členovia rodiny sa mohli ocitnúť dokonca v otroctve. Otroctvo z dôvodu neschopnosti 
vrátiť vypožičané dobrá bolo najčastejšou formou otroctva. 

„Verše 13-26 predstavujú izraelsko-centrický pohľad. Praotcom 
tohto administratívneho systému bol Jozef, čo je v súlade s 
tradíciami, podľa ktorých Abrahám počas svojho pobytu v Egypte 
naučil Egypťanov základy astronómie a Mojžiš bol zakladateľom 
egyptskej kultúry (Gunkel 1997,442-43). Jozef vďaka svojim 
talentom, ktoré dostal od Boha, postupne získal pre faraóna 
všetok dobytok a úrodnú zem. Zaviedol poplatky a jediná skupina, 
ktorá bola vyňatá z daňového systému, boli kňazi. Vďaka Jozefovi 
patrila egyptskému faraónovi všetka zem a boli mu odvádzané 
poplatky. Avšak nový faraón v Ex 1-2 už nevie, komu vďačí za 
svoju moc, a obráti sa proti Jozefovej rodine.“ 



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? 



prvé stretnutie 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 42,1 – 38 



nakúpte obilia 
KÚPTE OBILIE – Zostup Semitov a obchodné kontakty medzi Egyptom a Kanaánom 
sú dobre dokumentované už od strednej doby bronzovej. V hrobke Beni Chassan z 
19. stor. pred Kr. sú vyobrazení Kanaánčania zostupujúci do Egypta. V neskoršej 
dobe bronzovej sa zachovali reliéfy, na ktorých sú vyobrazení Kanaánčania, ako 
prinášajú víno d o Egypta. Archeologické nálezy ukazujú, že obchodné kontakty 
medzi Kanaánom a Egyptom, hlavne počas mladšej doby bronzovej, boli mimoriadne 
intenzívne. Keďže úrodnosť Egypta pochádzala z toku Nílu, a nie z priamych zrážok, 
Egypt sa stal útočišťom aj pre pastierov a semipastoralistov v obdobiach hladu. 

BENJAMIN – Pre Jakuba to bol jediný živý potomok Ráchel (porov. 35,24), ktorú 
miloval najviac (porov. 29,30). Benjamín tak nahradil Jozefa ako Jakubovho 
najmilovanejšieho syna (porov. 37,3).  

STE VYZVEDAČI – Špionáž patrila medzi najstaršie spôsoby získavania informácii a 
bola známa už v staroveku. Najjednoduchším spôsobom bolo získavanie informácií 
pomocou vyzvedačov, ktorí boli vyslaní do krajiny za konkrétnym cieľom. Špióni sa 
často vydávali za kupcov (pórov. SAAV218; XV 58). Odhaliť nechránené miesta, dosl. 
nahotu krajiny, sa dá chápať ako získavanie informácií o najmenej chránených 
miestach krajiny, ktoré by sa mohli stať terčom potenciálneho útoku nepriateľa, 
alebo vidieť slabiny, ktoré by mohli byť použiteľné pre psychologickú vojnu, ktorá je 
dobre dokumentovaná už v staroveku (Dubovský 2006, 161-188). Termín vyzvedač je 
odvodený od podstatného mena „noha", v tomto prípade znamená „chodiť a zbierať 
klebety a informácie", ktoré by mohli byť použité proti človeku alebo národu.  



skúška 
ABY SA DOKÁZALO, ŽE SÚ VAŠE REČI PRAVDIVÉ – Skúška, ktorú Jozef pripravil pre 
svojich bratov, má v prvom rade preveriť pravdivosť ich výpovede. Ak nebudú 
schopní priviesť najmladšieho brata, potvrdí sa Jozefovo obvinenie. Podobný 
spôsob preverovania identity bol známy v staroveku a využíva sa dodnes. Výraz 
preveriť je terminus technicus pre určovanie kvality vzácnych kovov (porov. Ž 66,10). 
Jozefova skúška má aj symbolický význam. Má odhaliť kvality bratov, ich skutočnú 
hodnotu, čo sa naozaj potvrdilo v Júdovej ponuke ostať ako väzeň namiesto 
Benjamína (pórov. 44,33).  

VIDELI SME ÚZKOSŤ JEHO (JOZEFOVEJ) DUŠE – Až keď bratia vidia, že sa k otcovi 
vrátia o jedného menej, spomenú si na podobnú situáciu, keď prišli domov bez 
Jozefa. (Akedat Jicchak). Všimli si protiklad medzi vlastným zaobchádzaním s 
Jozefom v minulosti a medzi tým, ako sa teraz voči ich hladným rodinám správal 
egyptský vladár. Tento „Egypťan" má s ich príbuznými súcit, hoci ich nepozná, kým 
oni nemali zľutovanie s vlastným pokrvným bratom. (JafehToar)  

NAŠLI PENIAZE – Zľakli sa, lebo v jednom vreci mohol nechať peniaze nedbanlivý 
úradník, ale vo vreci každého, to nemohlo byť nedopatrením. Bolo zrejmé, že sa proti 
nim chystali úklady. (Alšich)  



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



druhé stretnutie 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 43,1 – 45,15 



Benjamin 
JÚDA – Hoci Rúben je najstarší, od tejto kapitoly preberá vedenie Júda – čím sa 
predznačuje výnimočné postavenie jeho kmeňa (potomstva) v budúcnosti. 

POŠLI CHLAPCA SO MNOU – Člen naznačuje, že ide o Benjamína, no z termínu 
„chlapec“ nevieme presnejšie identifikovať jeho vek. Termín môže totiž označovať 
človeka od malého dieťaťa (porov. Ex 2,6) až po muža vo veku, keď sa žení (34,19). 
Jozef mal podľa biblických údajov už tridsaťsedem rokov a Benjamín mohol byť iba o 
pár rokov mladší.  

NIEČO BALZAMU, MEDU, MASTIXOVEJ ŽIVICE A LADANUMU, PISTACIE A MANDLÍ –
Verš opakuje obchodné artikle, ktoré do Egypta niesli Madiánčania. V prvej karaváne 
spolu s Jozefom putovali do Egypta mastix, tragant a myrha. V druhej karaváne spolu 
s Benjamínom idú d o Egypta tie isté tri produkty, ako aj tri ďalšie - med, pistácie a 
mandle.  

JE EŠTE OTEC NAŽIVE? – Včasoch prírodných pohrôm, z ktorých jednou bol aj hlad, 
najväčšia úmrtnosť bola medzi starými a malými deťmi. Z tohto dôvodu otázka o 
otcovi nie je len jednoduchou zdvorilosťou, ale ustarostenosťou o otcov život.  

NESMELI JESŤ S HEBREJMI – Grécki historici ako Herodotos, Strabo a Diodoros tiež 
spomínajú ten zvyk.  

PILI AŽ MALI DOBRÚ NÁLADU – dosl. „pili a opili sa s ním“  



Pasca na bratov 
STRIEBORNÝ KALICH – Jozef takto pripravuje obvinenie Benjamína z krádeže 
kalicha. Chce vyskúšať, ako sa bratia zachovajú, keď ho odsúdi na doživotné väzenie. 
Nechajú aj jeho v otroctve, tak ako to v minulosti urobili s Jozefom? (Ramban) Kto sa 
opováži ukradnúť kráľovský kalich, z ktorého pije vládca, preukazuje svoje pohŕdanie 
voči nemu a nijaký úplatok ani výkupné nemôžu stačiť na jeho ospravedlnenie. 
(Ramban) 

… Z KTORÉHO VEŠTÍ – v tomto prípade znamená prax dobre dokumentovanú z 
Mezopotámie, keď sa do čaše naleje voda alebo olej a veští sa podľa útvarov, ktoré 
vytvorí na okraji nádoby; pórov. 30,27, kde túto metódu používal aj Laban.  

KTO TO UROBIL, NECH ZOMRIE – neodráža to realitu izraelského právneho 
zákonníka, kde sa za ujmu na osobnom vlastníctve druhého nekládol trest smrti. Zo 
známych zákonníkov starého Orientu by to zodpovedalo Chammurapiho zákonníku a 
stredoasýrskemu zákonníku. V egyptských právnych zvyklostiach mohli obe stránky 
predložiť výšku trestu v podobe prísahy. Táto právna zvyklosť by mohla byť 
podkladom pre diskusiu v týchto veršoch, kde najskôr bratia navrhnú trest, ak je 
obvinenie pravdivé, a potom je obvinenie zmenené žalobcom (Jozefovým sluhom).  

JÚDA AKO „NÁHRADNÝ OTROK“ NAMIESTO BENJAMINA – Posledná časť Júdovej 
reči je hlboko emocionálna. Niektorí exegéti vysvetľujú Júdov návrh stať sa otrokom 
namiesto svojho nevlastného brata Benjamína ako skutočné vnútorné obrátenie 
(porov. kap. 38).  



Jozefova reč 
BUDEŠ BÝVAŤ V KRAJI GESEN – Územie na juhovýchod od delty Nílu. V egyptčine 
sa toto územie nazýva Šsmt, v hebr. Gošen a v gr. Gesem.  

V staroveku bola oblasť delty rieky Níl omnoho širšia ako dnes. Dnes má delta iba 
dve ramená, v rímskom období bolo známych sedem ramien, z ktorých 
najvýchodnejšie siahalo až na Sinajský polostrov. Východná delta Nílu sa tak stala 
prirodzeným miestom pre usídľovanie sa Semitov, ktorí prichádzali do Egypta.  

Analýzy dokumentov a archeologických nálezov ukázali, že Semiti prichádzali do 
Egypta z rôznych dôvodov a tiež že ich úspech v novej krajine mal rôzne stupne. 
Niektorí nevlastnili žiadnu pôdu, a preto sa nechávali najímať ako pastieri a roľníci 
alebo pracovali na egyptských stavbách. Zachovali sa dokumenty, kde roľníci so 
semitskými menami obrábajú aj chrámové pozemky. Ďalšia skupina boli zámožnejší 
Semiti, ktorí do Egypta prichádzali ako obchodníci a Egypt im umožňoval lepší obrat. 
Semitské mená sa nachádzajú aj medzi vysokými úradníkmi na faraónovom dvore a 
možno uzatvoriť, že časť Semitov bola schopná inkulturovať sa a zastávať najvyššie 
štátne funkcie. Niektorí Semiti sa nikdy natrvalo neusídlili v Egypte a prichádzali len 
ako putovní obchodníci, ktorí dovážali do Egypta rôzne typy obilia. Nakoniec sa časť 
Semitov dostala d o Egypta ako vojnoví zajatci, ktorí sa predávali ako otroci.  



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? 



OTÁZKA 
Našli by sme nejaký 
podobný príbeh v dejinách 
kresťanstva? 
Alebo vo Vašom vlastnom 
živote? 



Príbeh sv. Patrika poznámka 

Patrik, apoštol írska, sa narodil v roku 387 v Kilpatricku 
pri Dumbartone v Škótsku. 

Jeho rodičia, Calphurnius a Conchessa, pôvodom 
Rimania, patrili k vyššej vrstve. 

Šesťnásťročného Patrika zajali írski lúpežníci a predali 
do otroctva  náčelníkovi Milchu v Dalriade, na územie 
dnešného grófstva Antrim v írsku. Tam šesť rokov pásol 
ovce v Braidskej doline na Slemišských svahoch blízo 
dnešného mesta Ballymena.  

Veľkým Božím riadením sa Patrik ako zajatec začal 
dobre pripravovať na svoj budúci apoštolský úrad. 
Dokonale sa naučil keltský - írsky jazyk. 

Jeho pán Milchu bol druidský vyšší kňaz a tak sa mladý 
Patrik dôverne zoznámil s týmto pohanským 
náboženstvom. 
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Patrik, apoštol írska, sa narodil v roku 387 v Kilpatricku 
pri Dumbartone v Škótsku. 

Jeho rodičia, Calphurnius a Conchessa, pôvodom 
Rimania, patrili k vyššej vrstve. 

Šesťnásťročného Patrika zajali írski lúpežníci a predali 
do otroctva  náčelníkovi Milchu v Dalriade, na územie 
dnešného grófstva Antrim v írsku. Tam šesť rokov pásol 
ovce v Braidskej doline na Slemišských svahoch blízo 
dnešného mesta Ballymena.  

Veľkým Božím riadením sa Patrik ako zajatec začal 
dobre pripravovať na svoj budúci apoštolský úrad. 
Dokonale sa naučil keltský - írsky jazyk. 

Jeho pán Milchu bol druidský vyšší kňaz a tak sa mladý 
Patrik dôverne zoznámil s týmto pohanským 
náboženstvom. 

„Do Írska ma odviedli ako zajatca s mnohými tisícami iných, ako sme 
si to zaslúžili, pretože sme veľmi odstúpili od Boha a nezachovávali 
sme jeho prikázania. Ani našich kňazov sme neposlúchali, hoci nám 
stále pripomínali našu spásu. … 

Bol som naozaj ako kameň, čo leží v hlbokom blate a ten, ktorý je 
Mocný, prišiel, zľutoval sa nado mnou a pozdvihol ma, vyniesol 
nahor, až na to najvyššie miesto. Preto by som mal silno kričať o 
niečom, čo mu mám verne vrátiť, a ďakovať za Kristovu dobrotu tak 
veľkú tu aj vo večnosti. Tak veľkú, že ju myseľ človeka nemôže ani 
oceniť. … 

Denne som pásol domáce zvieratá a často som sa cez deň modlieval. 
Stále viac a viac Božia láska a bázeň vo mne rástla. Tak isto viera a 
Duch mnou tak mocne hýbal, že som jedného dňa i stovku modlitieb 
predniesol a v noci podobne a zostával som v lese, v horách. Za 
úsvitu som vstával k modlitbe. Či v snehu, či v mraze alebo v daždi a 
necítil som sa zle, ani som nepocítil lenivosť. Teraz to vidím tak, že to 
Duch Svätý pôsobil silno vo mne.“ 

(sv. Patrik, Vyznanie) 



Príbeh sv. Patrika poznámka 

Po šiestich rokoch napomenutý anjelom ušiel od svojho 
drsného pána a pustil sa na západ, asi smerom na 
Killala Bay a do Westportu. Prešiel pravdepodobne 
okolo 200 míľ. Po návrate do Británie bol pripravený 
slúžiť Bohu. Preto odišiel do Galie a pobudol v kláštore 
sv. Martina v Tours, Žil aj v Ríme. O nejaký čas (okolo 
roku 421) prijal kňazské svätenie. 

Osemnásť rokov bol Patrik poslušným žiakom 
auxerrského biskupa. Potom ho Germán poslal, ešte s 
jedným kňazom Segetiom, do Ríma k pápežovi sv. 
Celestínovi I., ktorý požehnal jeho cestu do írska. 
Celestín mu daroval mnoho relikvií a iných zvláštnych 
darov a dal mu nové meno „Patercius" či „Patricius", 
nie ako čestný titul, ale doslova v prorockom videní, že 
sa stane otcom svojho ľudu. 
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drsného pána a pustil sa na západ, asi smerom na 
Killala Bay a do Westportu. Prešiel pravdepodobne 
okolo 200 míľ. Po návrate do Británie bol pripravený 
slúžiť Bohu. Preto odišiel do Galie a pobudol v kláštore 
sv. Martina v Tours, Žil aj v Ríme. O nejaký čas (okolo 
roku 421) prijal kňazské svätenie. 

Osemnásť rokov bol Patrik poslušným žiakom 
auxerrského biskupa. Potom ho Germán poslal, ešte s 
jedným kňazom Segetiom, do Ríma k pápežovi sv. 
Celestínovi I., ktorý požehnal jeho cestu do írska. 
Celestín mu daroval mnoho relikvií a iných zvláštnych 
darov a dal mu nové meno „Patercius" či „Patricius", 
nie ako čestný titul, ale doslova v prorockom videní, že 
sa stane otcom svojho ľudu. 

„Potom jednej noci vo sne počul som jasne nejaký hlas. Hovoril mi: „ 
To je dobre, že sa postíš, priprav sa na cestu do vlasti. "A znovu po 
krátkom čase: „Pozri, tvoja loď je už pripravená.“ No nebola blízko, ale 
tak asi 200 míľ odtiaľ. Nikdy predtým som tam nebol a nikoho z ľudí 
som v tom kraji nepoznal. Tak som sa teda rozhodol ujsť.  

Opustil som človeka, s ktorým som žil šesť rokov a išiel som s 
pomocou Božou. Boh ma viedol cestou k dobrému. Ničoho som sa 
nebál, až kým som nedošiel k lodi. …  

A tak po niekoľkých rokoch znovu som bol v Británii s mojimi rodičmi. 
Prijali ma ako syna. Prosili ma o vernosť, že teraz po toľkých veľkých 
trápeniach, ktoré som prestal, by som ich už nemal opustiť. Ale ja som 
v nočnom videní videl človeka, ktorý prichádzal akoby z Írska. Volal sa 
Viktorius a prichádzal s množstvom listov. Dal mi jeden z nich. Prečítal 
som si začiatok. Mal nadpis „Hlas írska". Kým som recitoval začiatok 
listu, znovu som si predstavil hlas tých ľudí, ktorí boli za foclutským 
lesom, čo sa nachádza blízko západného mora. Kričali akoby z jedných 
úst: prosíme ťa, svätý mládenec, príď a kráčaj ďalej s nami. " A tak ma 
to pichlo pri srdci, že som nemohol ďalej čítať. Zo skúsenosti teraz už 
viem, Bohu vďaka, že po mnohých rokoch ich Pán obdaroval podľa ich 
volania.“ 

(sv. Patrik, Vyznanie) 



Príbeh sv. Patrika poznámka 

Pravdepodobne v lete roku 433 Patrik so svojím 
sprievodom pristál na írskom brehu pri Vantry River 
blízko Wicklow.  

Druidi hneď začali proti nemu boj. Ale Patrik sa 
nezľakol. 

Opustil loď a chcel ísť smerom k Slemish. Nezašiel 
ďaleko, keď sa mu do cesty postavil náčelník menom 
Dichu, ktorý vytiahol na Patrika meč a chcel ho ním 
udrieť. Jeho ruka však stuhla a znehybnela ako kameň 
až dovtedy, kým nevyslovil svoju poslušnosť Patrikovi.  

Ohromený Patrikovou mocou, ale zároveň aj pokorou, 
Dichu sa ho spýtal, čím mu môže poslúžiť. A daroval mu 
v Erin veľkú stodolu, ktorá sa stala prvou svätyňou. V 
nasledujúcich rokoch bola Patrikovým útočišťom. Bol tu 
kostol a kláštor. 



Príbeh sv. Patrika poznámka 

Svätý Patrik až do konca svojho pozemského života 
putoval po Írsku a posilňoval veriacich v ich 
ťažkostiach. Vysvätil nie menej ako 350 biskupov, medzi 
nimi ďalšieho budúceho svätca Lomana v Trim. Svätý 
Guasach, syn jeho bývalého pána Milchu, bol biskupom 
v Granard. Dve jeho rodné sestry založili neďaleko v 
Clonbroney kláštor zbožných panien a vyslúžili si 
povesť svätosti. Svätý Mel, Patrikov synovec, bol 
hlavou cirkvi v Ardagh. Svätý McCarthem, Patrikov 
miláčik, bol biskupom v Clogher. 

Keď nekázal a neučil, celkom sa venoval modlitbe. Veľa 
ráz za deň sa prežehnával. Nikdy neprestával konať 
pokánie. Obliekal si hrubú srstenú košeľu. Za lôžko mu 
slúžil kameň. Z času na čas sa oddelil od svojich 
verných a postil sa, modlil v samote. 



Príbeh sv. Patrika poznámka 

Možno by si niekto myslel, že Patrikov apoštolát v Írsku 
bola iba reťaz úspechov a víťazstiev. Cirkev rástla, ale 
Patrik sám bol mnohokrát vystavený skúškam od 
druidov a iných nepriateľov viery. Hovorí o tom aj vo 
svojom vyznaní. Nemenej ako 12 ráz ho i s jeho 
spoločníkmi zajali a jedenkrát sa ocitol v reťaziach 
odsúdený na smrť. Láskavým riadením Božím ale zo 
všetkého vyviazol. Pri spomienke na mnohé utrpenia ho 
niektorí cirkevní dejepisci zaradili a ctili medzi 
mučeníkmi. 

Pán povolal Patrika do večnosti 17. marca 493 v obci 
Saul, v 106. roku jeho pozemského života. Biskupi, kňazi 
a ľud celej krajiny sa zhromaždili okolo jeho ostatkov 
vzdať mu úctu. Podľa zápisov niekoľko dní zvláštne 
svetlo zalievalo miesto, kde bol uložený. Pochovali ho 
dve míle od Saul na mieste, kde dnes stojí Downská 
katedrála. 
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Pán povolal Patrika do večnosti 17. marca 493 v obci 
Saul, v 106. roku jeho pozemského života. Biskupi, kňazi 
a ľud celej krajiny sa zhromaždili okolo jeho ostatkov 
vzdať mu úctu. Podľa zápisov niekoľko dní zvláštne 
svetlo zalievalo miesto, kde bol uložený. Pochovali ho 
dve míle od Saul na mieste, kde dnes stojí Downská 
katedrála. 

„Krátko rozpoviem, ako ma najsvätejší Boh často oslobodil od otroctva 
a z dvanástich nebezpečenstiev, v ktorých bola ohrozená moja duša 
popri mnohých iných nástrahách, ktoré nemôžem vyjadriť slovami. … S 
Bohom, ktorý nado mnou zvíťazil, všetkým som odporoval. Nie mojou 
zásluhou, ale Boh, ktorý víťazil vo mne, stál pevne proti nim.  

Až som sa dostal do Írska medzi pohanov ohlasovať im evanjelium, 
znášal som urážky od neveriacich. Tak som mohol zakúsiť hanbu 
môjho putovania a veľa prenasledovaní až po okovy. A potom som 
dokázal vzdať sa mojej slobody pre dobro iných. Veď ak budem toho 
hoden, som hneď pripravený, dokonca aj svoju dušu obetovať bez 
váhania a veľmi ochotne pre jeho meno. … … Aj ma uväznili s mojimi 
druhmi a jedného dňa ma chceli s veľkou horlivosťou zabiť, ale ten čas 
ešte neprišiel. Zmocnili sa všetkého, čo sme mali so sebou, a sputnali 
ma železnými okovami. A na štrnásty deň ma Pán oslobodil z ich moci.“ 

(sv. Patrik, Vyznanie) 
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Pán povolal Patrika do večnosti 17. marca 493 v obci 
Saul, v 106. roku jeho pozemského života. Biskupi, kňazi 
a ľud celej krajiny sa zhromaždili okolo jeho ostatkov 
vzdať mu úctu. Podľa zápisov niekoľko dní zvláštne 
svetlo zalievalo miesto, kde bol uložený. Pochovali ho 
dve míle od Saul na mieste, kde dnes stojí Downská 
katedrála. 

„Dávam prednosť vydať sa až na smrť, ak by mi to Pán dovolil, pretože 
ja som mu veľkým dlžníkom. Obdaroval ma takou veľkou milosťou, že 
mnohé zástupy sa skrze mňa znovuzrodili pre Boha a boli vychovávané 
k najvyššej dokonalosti. … 

Prosím Boha, aby mi dal vytrvalosť a dovolil mi odvďačiť sa mu, 
vernému sudcovi, až naveky, až na smrť. A keby som urobil niekedy 
niečo dobré pre môjho Boha, ktorého veľmi milujem, žiadal by som od 
neho dychtivo, aby mi dovolil so spolubratmi, zajatcami pre jeho 
vlastné meno vyliať moju krv. Dokonca i keby nebolo čo z tela 
pochovať, lebo moje telo úbohé by rozsekali na kúsky akopotravu pre 
psov, alebo pre divoké šelmy, alebo pre nebeské vtáky. S určitosťou 
viem, že ak by sa mi tak stalo, získal by som dušu ako odmenu za moje 
telo. Bez pochybností v jeden deň znovu vstaneme v žiare slnka. A je to 
pre slávu Ježiša Krista nášho Spasiteľa, že synovia živého Boha a 
Kristovi nasledovníci utvárajú sa na jeho obraz. S ním, skrze neho a v 
ňom budú vládnuť. Veď slnko, ktoré denne pre nás z jeho moci 
vychádza, nebude nikdy vládnuť a jeho nádhera nezostane naveky. 
Dokonca aj všetci tí, čo sa mu klaňajú, budú poľutovaniahodné 
potrestaní. My veríme a uctievame pravé slnko, Krista, ktorý nikdy 
nezomrie. A ani ten, kto splní jeho vôľu. Ale zostane naveky, takisto ako 
Kristus zostáva naveky a kraľuje s Bohom Otcom všemohúcim a s 
Duchom Svätým pred vekmi a teraz i po všetky veky vekov. Amen.“ 

(sv. Patrik, Vyznanie) 



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



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



… tu niekde by sme mohli 
skončiť. 

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


