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Annotation: The story of Abraham described in The Old Testament biblical texts has the key 
Position in Jewish, Moslim and Christian history.Person of Abraham is an example of true 
Faith and devotion to God. He answers the basic question what is at the beginning of relation 
between God and man. Abraham and his family similarly as other nomad and half-nomad  
nations of countries of the Old Frontal Orient made their living as shephards. The picture and 
character of shepard is widely developed in the texts of the Bible. This occupation had been 
respected, religious and secular leaders were often called shepards. Even the Old Testament 
often presents God as shepard of Israel. Personality of Forefather of faith, peacemaker  
Abraham outlines as one of lines of mutual inter-religious dialogues of Judaism, Christianity 
And Islam. 
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"Naším otcom je Abrahám" - toto vyhlasovali Židia v čase Ježiša Krista a toto 

zaznieva z úst Izraelcov a mohamedánov aj dnes. Taktiež kresťania považujú Abraháma za 

praotca viery, prvého z veľkých biblických patriarchov. Jeho rod sa v Gn odvodzuje už od 

Sema, praotca Semitov. 

Jeho meno hebr. abrám má neistý pôvod. Pravdepodobne znamená "otec je vyvýšený". 

"Po uzavretí zmluvy Boh mení jeho meno na Abrahám čo znamená "otec hlučiaceho davu" 

pronárodov. Pokiaľ ide o kmeň slova hebrejský r-h-m znamená "dav". 

Jeho život (Gn 11, 26-25,10) je pre Židov, kresťanov i muslimov príkladom pravej 

viery v Boha (Žd 11, 8-12). 

S opisom života Abraháma sú súčasne podávané tiež dejiny jeho kmeňa. Celá 

židovská i kresťanská tradícia pokladá Abraháma za jednotlivca, nie kmeň.  Sú známe názory, 

že Abrahám nie je historickou osobnosťou ale personifikáciou (zosobnením) kmeňa. Niektoré 

časti síce pripúšťajú tento výklad (sťahovanie kmeňov Gn 11, 26-27; 12, 1-10), ale ostatné 

miesta (Gn 15, 1-18 a iné )  sú rozprávaním o jednotlivcovi, nie o celom kmeni. 

 Boh Abrahámov je Boh lásky, milosrdenstva, nekonečného zľutovania a odpustenia. 

Kiež by sme to všetci rešpektovali !  

Príbeh o povolaní Abraháma má v Biblii kľúčové postavenie. Odpovedá na základnú 

otázku: čo je na počiatku vzťahu medzi Bohom a človekom a  ako začína celý ten veľký 

pohyb a dej, ktorý je zachytený na ďalších stránkach Biblie. 



Ur, rodisko Abraháma,  je mesto ležiace neďaleko Perzského zálivu. Už v čase 

narodenia Abraháma (okolo r. 2000 pr. Kr.) bolo starým mestom, ako o tom svedčia 

kráľovské hrobky pochádzajúce z r. 2500 pr. Kr. Babylončania verili, že ochrancom  mesta 

bolo lunárne božstvo Nannar a jeho manželka Ningal. Ich rozsiahla svätyňa ozdobená 

vysokou vežou bola jednou z hlavných ozdôb mesta. 

Na vrchole rozmachu bolo toto mesto v r. 2100 pr. Kr.1 Moc kráľov Uru siahala na 

západ až k pobrežiu Stredozemného mora. Do tohto obdobia spadá aj stavba veľkého chrámu 

- veže, tzv. zikkurat, ktorá bola stavaná na poctu lunárneho božstva Sin (tieto stupňovité veže 

sa stavali vo viacerých mestách). Ur bolo strediskom medzinárodného obchodu a malo dve 

prístavy, ktoré boli pripojené k rieke Eufrat. Väčšina obyvateľstva síce bývalo v nízkych 

domoch postavených z pálených tehál, ale našli sa aj dvojposchodové paláce s množstvom 

rozľahlých miestností. 

Pozostatky z veľkého zikkuratu (z rokov 2060-1950) tu zostali dodnes. Teda toto 

mesto malo pomerne vysokú úroveň kultúry. Abrahám opustil Ur Chaldejský pravdepodobne 

v období kráľa Urnamma z tretej dynastie (2060-1950) a v mysli si odnáša do Kanaanu 

rozprávania o "donebasiahajúcom" zikkurate rovnako ako aj omnoho starší príbeh o potope. 

"Chaldejci predstavovali semitský národ, ktorý v Babylónii existoval minimálne do konca 2 

tisícročia pr. Kr. Všeobecne sa Ur stotožňuje so starovekým Urí, dnešným Tell el-

Mukajjarem, 14 km západne od Nasírije na rieke Eufrat v južnom Iraku2. Archeológovia tu od 

začiatku 20 storočia sledovali dejiny tohto miesta od r. 5 000 pr. Kr. a získali niekoľko 

veľkolepých objavov, predovšetkým spomínané kráľovské pohrebiská z roku 2 500 pr. Kr.  .2 

Zdá sa, že pre Abraháma nebolo celkom jednoduché poslúchnuť Boží príkaz (Gn 12, 

1-4) a opustiť s Tárem, synovcom Lótom a bezdetnou Sáraj prosperujúce a bezpečné mesto s 

vysokou životnou úrovňou. Cesta je dlhá 900 km smerom na severozápad popri rieke Eufrat a 

vedie do Charánu (dnešné Turecko), ktorý bol vtedy akousi križovatkou, kde sa stretával 

"západný svet" s Mezopotámiou (Chárán t.j. etymologicky "križovatka" alebo "hlavná cesta"). 

Vysťahovanie Táreho do Charánu, ktorý ležal na severovýchod od Uru, na riečke Balíkh, 

ktorá je prítokom Eufratu mohlo mať politický dôvod. Neslobodno však zabúdať na hlavný 

moment, na moment náboženský, ktorý sa zračí v povolaní Abramovom. Boh odďaľuje 

Abraháma z prostredia politeizmu a nadprirodzeným spôsobom zachraňuje vieru v jedného 

Boha, tú vieru, ktorá od počiatku sveta bola prarodičom Bohom zjavená a ktorú postupne 
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ľudia zmenili za svoj vlastný výtvor za mnohobožstvo. Teda Sväté Písmo nepozná 

náboženský vývoj. 

V Charáne sa spolu s otcom Tárem, ktorý tu zomiera, synovcom Lótom a bezdetnou 

manželkou Sáraj načas usadili. Znovu dostáva Abrahám od Boha príkaz a vydáva sa na druhý 

úsek svojej cesty putujúc ďalších 700 km na juhozápad do Kanaánu (Palestína) so Sárou, 

Lótom, stádami oviec a dobytka. Abrahám opäť poslušne prijíma Boží rozkaz. Dostáva sa až 

do Síchemu, v strednej časti Kanaánu, kde Boh znova potvrdzuje Abrahámovo povolanie: 

"Tvojmu potomstvu dám túto krajinu". Abrahám sa bezvýhradne spolieha na Božie slová, ako 

muž viery uveril, počúvne jeho slová a podľa toho aj koná. 

Treba tu pripomenúť aký nesmierny záväzok to pre neho znamenalo. Uvedomme si, 

že on sám pochádzal zo sveta polyteizmu, teda viera v jedného Boha, ktorý "uspokojuje 

všetky potreby" je tým čo ho odlišovalo od súčastníkov a zároveň nesmierne zaväzovalo. Nie 

je nám celkom jasné ako Abrahám spoznal jediného Boha, keď jeho rodina uctievala 

množstvo iných bohov a bohýň. Bolo to jeho jasné presvedčenie. Abrahám dáva Bohu opisné 

mená Boh všemohúci (El Šaddai), Večný Boh, Boh najvyšší, Pán a Boh. Je však zrejmé, že 

všetky tieto mená znamenali toho istého, jediného Boha. Na sľube, ktorý Boh dáva 

Abrahámovi po príchode do Kanaánu (Gn 12,7) sú vastne založené dejiny Izraela. 

Abrahámovú bezvýhradnú oddanosť Bohu potvrdzujú oltáre, ktoré postavil a stromy, 

ktoré povysádzal počas svojho putovania z Ur do Kanaánu. 

Tieto miesta sa však nestali svätyňami naveky. Jediným kusom zeme, ktorý vlastnil 

bolo pohrebisko, ktoré kúpil blízko Chebrónu4. Stanové svätyne a oltáre, ktoré vystavil v Bét-

el, Mamre a v Beer-šebe v najstarších dobách nahradzovali pevné svätyne. V podstate oltár 

tvorilo nápadné skalisko, alebo veľký balvan. Podľa zvyku v starovekom oriente ak bola na 

oltár vyliata krv obetného zvieraťa, dostala sa do styku s božstvom, a to stačilo. Totiž v 

starovekých obetiach išlo o to, aby bolo božstvu poskytnutá životodárna látka, ktorej bolo 

najviac práve v krvi. Odtiaľ pramení nechápavý postoj učeníkov Ježiša Krista pri poslednej 

večeri, Židia totiž mali zákaz prijímať krv, tá patrila ako obeť Bohu. Teraz to však boli oni, 

ktorí mali prijímať krv Božieho Syna. Učeníci – ľudia, majú prijať to, čo patrilo v ich chápaní 

Bohu. Boli nesmierne povýšení aj z tohto aspektu, ktorý tu tiež nie je zanedbateľný. 

Zavedenie ohňa na oltár je neskoršieho pôvodu, keď sa verilo v nebeské božstvá, ktoré 

prijímajú obeť, vystupujúci v dyme do výšky. "Rovnako v neskorších dobách bol stavaný 
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oltár z niekoľkých neotesaných kameňov, lebo neotesaný kameň bol považovaný za živý, 

nezranený ľudskou rukou"5. Oltáre boli stavané na posvätných miestach, posvätených 

zjavením božstva, ako aj v prípade Abraháma. 

Jeho vzťahy s cudzincami z doby, kedy pobýva blízko Šekemu, v Egypte, Gerazu a 

Makpele, poukazujú na to, že ho prijímali ako seberovného a rešpektovali ho ako autoritu. 

Treba povedať, že pozornosť biblického podania sa sústredí skôr na život Abraháma a na jeho 

pobývanie v zasľúbenej zemi, než na jeho putovania ako nomáda, či polonomáda, ktorý 

nebýval trvalo v žiadnom opevnenom meste6. 

Skutočnosť, že opustil domov, ľudí ktorých poznal a vydal sa na cestu do neznámej 

krajiny na Boží príkaz bola aktom viery. Obraz Boha a jeho vzťahu k Abrahámovi je výzvou 

aby sme sa snažili dosiahnuť úroveň jeho viery. 

Abrahám ako hlava rodovej čeľade podľa zvyklostí jednal v mene všetkých jej členov 

a zároveň ako najvyšší kňaz prinášal obete, spravoval spoločný majetok. Pravdepodobne ako 

zámožný muž mal početné služobníctvo a značný majetok. Trestal previnilcov, ktorých mohol 

odsúdiť aj na smrť (Gn 38, 24). 

Viedol vojny (Gn 14, 14) ale s Kanaáncami, Filištíncami a Egypťanmi mal priateľské 

vzťahy. 

Ako bolo zvykom synom a dcéram čeľade vyhľadával vhodné nevesty a ženíchov. 

Všetko, čo sa dialo s otcovskou čeľaďou bolo pripisované praotcovi - patriarchovi a 

sústreďovalo sa okolo jeho mena. Takže z rozprávania Starého zákona je niekedy ťažké 

rozoznať kedy ide o čeľaď celú, alebo iba o osobu patriarchu.7 

Avšak právomoc patriarchov nebola absolútna, v dôležitých rozhodnutiach sa muselo 

prihliadať na rozhodnutie rady starších. Požehnanie Abraháma prechádzalo z pokolenia na 

pokolenie ako dôsledok a potvrdenie prísahy Boha Abrahámovi. 

Čeľaď hebrejsky  mišpácha tvorilo viacero domácností na čele ktorých stál otec. 

Jednotkou bola rodina, resp. "dom" (Gn 12, 17).Viacero čeľadí tvorilo kmeň. 

V prípade Hebrejov nešlo o bežný sezónny pohyb kočovníkov v rámci daného územia, 

ale o putovanie z miesta na miesto. Abrahámove stáda tvorili ťavy, ovce, kozy a osly. 

Písomné archeologické pamiatky objavené v poslednom čase objavili v Sýrii a Mezopotámii 
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6 Nový biblický slovník, Praha, 1996, s. 5. 
7 Novotný !A., Biblický slovník,Kalich, Praha,1992 s. 596. 



patria do doby bronzovej (z 20-19 stor. pr. Kr. - podľa Albrighta), nám umožňujú potvrdiť a 

vysvetliť epizódy z praotcovských príbehov 8. Spoločenské inštitúcie, zvyky, osobné mená a 

iné historické a literárne okolnosti súhlasia s ďalšími dokladmi o 2. tisícročí pr. Kr. Podľa 

iných odborníkov (Thompson, van Seters) sa prikláňajú k neskoršiemu datovaniu obdobia 

patriarchov (koniec 1. tisícročia pr. Kr.). Avšak dôležité je, že presné detaily a skutočnosť, že 

väčšina Abrahámových činov je zaznamenaná ako skutky jednotlivca svedčia o ranných 

zdrojoch.9 

Abrahám a jeho čeľaď podobne ako ostatní kočovné a polokočovné národy žili v 

stanoch z látky alebo kože upevnenej na prenosnej konštrukcii, ktorú podopierali stanové 

kolíky. Stany patria medzi najstaršie prístrešia aké si kedy človek postavil. Ženy kmeňa mali 

niekedy vlastné stany (Sára Gn 24, 67, slúžky, Lea...) vedľa stanov svojich manželov. Ani 

ideál kočovného života v stanoch nemal byť uctievaný viac než Boh (Ž 84,11). Smrť človeka 

sa niekedy prirovnávala k vytrhnutiu stanového lana (Jb 4, 21). Stany sa stavali aj na 

pastviných ako príbytok pre pastierov (Iz 38,12). Palestína a okolité územia poskytovali 

výborné podmienky pre pastierov. Od Abraháma a Jakuba a jeho synov sa praotcovia 

zaoberali pasením svojich stád.  

Pastier nosil zvláštny pastiersky plášť z ovčej kože, batoh, prak, pastiersku palicu 

alebo barlu na jednom konci zahnutú aby ňou mohol riadiť stádo, prípadne vyťahovať 

zapadnuté ovce z roklín (Ž 23,4) a neposlušnosť trestať10. Odtiaľ je prebraná symbolika 

biskupskej palice. Biskup má palicu, aby nás viedol, "vyťahoval" z problémov, keď zídeme z 

cesty ako "zblúdilé ovce" (Gn 13, 1-6). 

Povolanie pastiera bolo v čase patriarchov v úcte, dokonca Starý zákon často 

zobrazuje Boha ako pastiera Izraela (Gn 49, 24, Ž 23, 1...), ktorý sa nežne stará ale je schopný 

i v hneve svoje stádo rozohnať a po odpustení ho znova zhromaždiť. Teda v Biblii je obraz 

pastiera doširoka rozvinutý doslovne i obrazne. Označuje tých, čo sa starajú o ovce, ale i tých, 

ktorí majú starosť o ľudí, teda ako svetskí, tak i náboženskí vodcovia Izraeli sa nazývali 

pastiermi. Hebrejský výraz pre pastiera je „roe“. Treba povedať, že pastierske povolanie 

praotcov bolo veľmi náročné. V suchej a kamenistej zemi bolo niekedy náročné nájsť trávu a 

vodu (Ž 23, 2), takisto nebolo ľahké uchrániť zverené stádo pred divokou zverou i nepriazňou 

počasia a priviesť späť zblúdilé kusy. Podobne ako dnes mohol mať na pomoc psov. Ideálny 
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9 Nový biblický slovník, Praha, 1996, s. 9. 
10 Novotný A, Biblický slovník I., Kalich, Praha, 1992, s. 596. 



pastier mal byť silný, oddaný a nesebecký. Praotec Abrahám i jeho synovia boli pastieri, 

Mojžiš i kráľ Dávid z Betlehema bol pastierom. Kýros perzský kráľ je nazývaný pochvalne 

pastierom, pri narodení Mesiáša - Ježiša Krista sú pastieri, Ježiš Kristus v novozákonných 

textoch má byť najvyšším pastierom, je "dobrý pastier" a protipól ľahostajného pastiera, 

najatého za mzdu. 

Sväté písmo s veľkou vážnosťou zdôrazňuje aká je zodpovednosť „ pastierov“ - 

vedúcich osobností vzhľadom k tým, ktorí ho následujú. Jeden z najvážnejších častí Starého 

zákona (Ez 34) odsudzuje práve neverných pastierov11. 
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