
4. Abrahám 
 

Chlapci a dievčatá, tak už sa nám nesie náš Biblický rodostrom, strom biblických príbehov. Najskôr 
si obnovíme naše mozgové závity a pamäť.  

 
Prvý obrázok:  

• Koho máme na obrázku ako prvého? – Adam a Eva.  

• Čo o nich vieme, kto to vlastne je?  - Prví ľudia. Naši prví rodičia. 

• Ako ich Pán Boh stvoril, čo im dal také výnimočné na rozdiel od zvierat?  - Sú stvorený na Boží obraz, 
teda my všetci. 
Každý jeden z nás je originál. Nikto ako vy tu nikdy nebol, ani nebude.  To je veľká vec , každý sme 

jedinečný, máme svoju veľkosť, dôstojnosť.  Vraveli sme si, že keď ponižujeme druhého človeka, tak 
neponižujeme len jeho, ale ponižujeme tým aj Nebeského Otca. My sme Jeho dielom a On je našim 
Stvoriteľom, naším Otcom. Keď pošpiníme obraz, tak tým  zneuctíme aj autora.  No a my keď sme obraz 
Nebeského Otca, tak máme svoju veľkosť a dôstojnosť.  

 
Druhý obrázok:   

• Kto je na tomto obrázku?  -  Kain a Ábel.  

• Čim boli? - Kain bol farmár a Ábel bol pastier.  

• Voči sebe boli v akom zväzku?  - Boli bratia. 
Tu sme si vraveli, aké je dôležité dávať Pánu  Bohu to najkrajšie, najlepšie. Ábel to dokázal a preto bol 

odmenený. Pri Kainovi sme si hovorili, aby sme si dávali pozor, aby sme nezávideli, nežiarlili jeden na 
druhého. 

 
Tretí obrázok:  

• Čo máme tu na tomto obrázku?  - Je tam Noe.  
Mal takú jednu vlastnosť, pre ktorú ju Pán Boh zachránil. Aká to bola? Bol dobrý, spravodlivý, dokonca 

sa vraví najspravodlivejší. A Pán Boh sa rozhodol ho zachrániť, lebo ľudia boli skazení, zlí a sme si vraveli, 
že niekedy aj ten dobrý človek, keď je uprostred zlej partie, hrozí že sa pokazí. A Pán Boh chcel Noema 
a jeho rodinu zachrániť.  

• Ako ich Pán Boh zachránil? - Dal mi urobiť loď, na ktorú vzali aj všetky zvieratá.  
Bola potopa a Noe s rodinou sa zachránili. Pán Boh potom povedal, že už nebude taký, že nechce tých 

ľudí tak ničiť a karhať, že sa nad nimi zľutuje. Pán Boh je dobrý, On nám vždy odpustí. A dal nám aj také 
znamenie, že keď toto znamenie vidíme, môžeme si spomenúť na Pána Boha, aký je milostivý, milosrdný 
a odpúšťajúci.  

• Aké je to znamenie, ktoré dal Pán Boh Noemovi?  - Dal na nebo dúhu. 
Áno, dúha je znamením dobroty Božej. Keď pôjdete do prírody a uvidíte dúhu, skríknete: „Mami, oci, 

pozri, dúha! A vieš čo to znamená? Že Pán Boh nás má rád, že nám odpúšťa.“ Oni sa spýtajú: „ A to odkiaľ 
vieš?“ „To je vo Svätom Písme, to sme si v kostole vraveli.“ Pán Boh je dobrý Otec, ktorý nám odpúšťa 
a dúha je pre nás znamením, aby sme nezabúdali na Jeho dobrotu. Pán Boh nemá sklerózu, On nezabudne, 
ale my niekedy zabúdame.  

Dnes ideme na ďalší príbeh a našu tajomnú skrinku 
nám otvorí Eliška, ktorá mala meniny. Eliška, čo si dostala 
k meninám? „Dostala som čokolády a najradšej mám bielu.“ 
Pekne a ja mám rád študentskú s orieškami. Zas sa dačo 

dozviete, minule o štrúdli, dnes o čokoláde...         
Dnes si budeme hovoriť o Abrahámovi a jeho 

manželke.  Počuli sme o nich v prvom čítaní.  
Ako sa volala Abrahámova manželka? Volala sa Sára.  

A ako sme to počuli v čítaní, keď mal Abrahám 75 rokov, čo 
už bol starý pán, dôchodca, tak Pán Boh mu povedal: 



„Chcem aby si opustil svoju krajinu, svoj dom, svoje mesto, svojich kamarátov, svojich susedov, rodinu... 
a pôjdeš do krajiny, ktorú ti ukážem.“  A viete čo urobil Abrahám? Ako nato reagoval? Čo povedal? „Pane 
Bože, veď ja mám 75 rokov, ja už som dôchodca, veď to niekoho mladšieho si nájdi.“ Tak? Abrahám Pána 
Boha poslúchol. Opustil svoju krajinu, svoje rodné mesto, pretože ho volal Pán Boh. On bol tak poslušný 
Pánu Bohu, že  dokonca bol poslušnejší tomu čo hovorí Pán Boh, než to čo hovorí jeho mesto, susedia, 
rodinní známi. Možno mu aj povedali: „Abrahám, neblázni, veď tu máš všetko. Tu sa stretávame každý 
deň. Veď tu do nášho obchodu chodíš nakupovať, do našej školy chodia tvoje deti. Tu máš pole, dom... „ 
A Abrahám povedal: „To ma Pán Boh volá. To je silnejšie.“ A Abrahám bol poslušný.  

A išiel na niekoľko tisíc kilometrov. To nebola taká vzdialenosť ako z Kežmarku do Popradu. „Joooj 
to takú vzdialenosť prejdem, cez víkend som naspäť doma. Sobota, nedeľa, oddych...“ To bola taká 
vzdialenosť, ako zo Slovenska do Francúzska keby šiel. Alebo do Španielska. A on poslúchol aj jeho 
manželka Sára a išli za tým hlasom, ktorý povedal: „Poď.“ A Pán Boh mu zato niečo prisľúbil, že keď uverí... 
Čo mu to sľúbil? Potomstvo. Za to že si ma poslúchol, tak Ťa požehnám potomstvom. A čo to ešte sľúbil? 
Že jeho potomstvo bude požehnané. Že bude mať toľko detí, koľko je na oblohe hviezd. Áno, preto máme 
na obrázku hviezdy. Pán Boh mu povedal: „Abrahám, pozri sa na nebo a spočítaj hviezdy.“ Abrahám 
povedal, že to sa nedá. „Toľko bude tvojho potomstva, koľko je hviezd na nebi.“ A ešte mu sľúbil novú 
krajinu. Vete akú krajinu dal Pán Boh Abrahámovi? Slovensko? Nie. Rusko? Ani to nie. Krajinu Kanaán, to 
je Svätá Zem, miesto, kde sa neskôr narodil Pán Ježiš. Tá krajina sa v časoch Abraháma nazývala Kanaán. 
Dnes sa volá Izrael a my ju voláme Svätá Zem. Tam prišiel Abrahám a to bol svätý muž. Abrahám uveril 
a to sa Pánu Bohu veľmi páčilo, že bol poslušný. A my ho preto považujeme za zakladateľa, starého otca, 
praotca všetkých veriacich. Aj nás, ktorí sme tu. Aj my sme veriaci, aj my sme uverili, že Nebeský Otec je 
dobrý, že On chce naše dobro. Keď nás volá: „Poď, nasleduj ma, ži ako Božie dieťa, ako Boží Syn.“ Keď my 
mu uveríme, tak sa podobáme Abrahámovi.  

A v tom príbehu sme počuli, že Pán Boh urobil jednu vec pri Abramovi.  A to? Zmenil mu meno. 
Pôvodne sa volal Abram, teda mal kratšie meno, čo v preklade znamená : „Vznešený otec, vážený otec.“ 
A Pán Boh mu povedal: „Už sa nebudeš viac volať Abram, ale budeš sa volať: Abrahám .“ A to v preklade 
znamená: „otec veľkého národa.“ Z neho vzniknú potomstvá, rodina.  

Viete komu ešte Pán Boh zmenil meno? Poznáte niekoho? Pavol – Šavol. Šimon – Peter. Prečo Pán 
Boh zmenil meno? Lebo mu dal nové poslanie. Keď Pán Boh mení niekomu meno, hovorí tým: „Dávam ti 
novú úlohu, nové poslanie.“ Aj keď sa stane niekto pápežom, mení si meno. Preto pápež František, ktorý 
sa pôvodne volá Chorche- Juraj, lebo Pán Boh mu dáva nové poslanie, bude pápežom. Keď niekto ide do 
rehole, mení si meno. Vyskúšame? Máme tu rehoľnú sestru. Povedzte nám sestrička,  aké meno ste dostali 
pri krste? „Iveta.“  A teraz sa voláte? „Priska“. A prečo ste si zmenili meno? Veď Ivetka je pekné meno, 
prečo taká zmena? „Keď som sa stala rehoľnou sestrou, prijala som rúcho, tieto šaty a takisto som dostala 
nové meno, lebo som začala nový život.“ Veľmi pekne ďakujeme sestrička. Ako Abrahám začal nový život, 
v novej krajine, tak mu Pán Boh povedal, „Nový život v novej krajine, nové meno – otec veľkého národa.“ 
Máme tu ešte jednu rehoľnú sestričku. Aj jej sa popýtame. Vy keď ste sa narodili, aké meno vám dali vaši 
rodičia? „Martina.“ Aké pekné meno a teraz? „Blažeja.“ A asi preto isté, pre nové poslanie, nové 
povolanie...  Aj Sáre sa zmenilo meno. Už sa nevolala Sarai, ale Sára, čo v preklade znamená „pani.“   

V čom nám môže byť Abrahám vzorom? V čom ho môžeme nasledovať? Aby sme uverili Ježišovi, 
aby sme boli dobrý, aby sme boli spravodlivý a poslušný. Keď nás Pán Boh volá: „Poď, buď veriaci v tomto 
svete. Počúvaj mňa...“ On nám chce dobre. Pán Boh niekedy žiada veľké veci a obety. Ale Pán Boh nás 
chce požehnať. Aj Abraháma požehnal. A tak si berieme od neho príklad v tom, že keď budeme počúvať 
Pána Boha, On nás zato bude požehnávať, naplní nás svojimi dobrotami, požehnaním. A povedzte to aj 
rodičom, keď niekedy  premýšľajú či ísť do kostola, či neisť, či to treba... a povedia ti: „Už si bol v nedeľu, 
už nechoď v piatok. Už si bol na prvom svätom prijímaní, čo tam stále chodíš do toho kostola?“  A vy im 
povedzte: „Ocko, mamka, Pán Boh nás zato bude požehnávať. On bude zato pri nás. Tak ako stál pri 
Abrahámovi, nech išiel kdekoľvek do sveta.“ Pánu Bohu sa páčilo, že Abrahám uveril a zato ho  Pán Boh 
chcel požehnať. On išiel za Jeho hlasom. Aj vy, keď vás Pán bude volať, choďte za Jeho hlasom. Keď vás 
Pán bude volať  cez dobrého chlapca, dievča, choďte za jeho hlasom. Keď vás Pán Boh bude volať ako 
sestru Prisku, či sestru Blažeju, choďte za Jeho hlasom. Keď vás bude Pán Boh volať ako mňa za kňaza, 
choďte za Jeho hlasom a Pán Boh vás bude požehnávať.  



Úloha pre deti: 
 

1. Abrahám je praotec všetkých národov. So svojou manželkou Sárou, boli už v pokročilom veku, 
keď im Pán Boh  prisľúbil, že sa im narodí dieťa.  Doplň do vety  správne slová:  nemožné, ľuďom, 
Boha, všetko možné.  

Nám ..................... sú niektoré veci ...................... Ale u Pána .....................je .................................... 

2. Abrahám sa stal požehnaním pre ľudstvo. Požehnaním je    3   1   5   2   4,       kto žije  

podľa                                        6  9  5  7  10  8     15 12  11  3  16  17  1  14  7  

                                                      

/Pod číslo napíš písmenko, ktoré mu patrí:          1. slovo:   1-a,  2-d,  3-k , 4-ý,  5-ž,        

 2. Slovo:  6-b,  7-í,  8-h,  9-o,  10-c,  11- i,   12-r,  13-z,  14- n,  15-p,  16-á,  17-z./  

 

3. Abrahám bol ........................................... a ........................................... Pánu Bohu.  

/z týchto písmen prečiarkni písmená  A,B, C, D, F, G, H, I, J, K, M, T, Z. Neprečiarknuté písmená prečítaj 

zľava doprava/   A V C Z E R J D N A B Ý      F P H D O G M H S K H L T ZU T A B Š K F M K N I J Ý K I  

 


