
4. Izák 

Chlapci a dievčatá, dúfajme, že náš biblický rodostrom nám ešte vydrží, lebo má čo robiť, udržať 

tie stovky rokov, celé dejiny... Na začiatok si dáme súťaž. Ja vám poviem niektoré vety, a vy mi poviete, 

kto ich povedal a komu. Tak ideme nato. 

„Vari som aj strážcom svojho brata?“    

• Kain Pánu Bohu, keď zabil svojho brata Ábela. (Všetci nesieme zodpovednosť, bratia a sestry, 

súrodenci, jeden za druhého... kde je tvoj brat? ) 

„Urobme človeka na našu podobu a na náš obraz.“  

• Pán Boh pri stvorení človeka.  

„Odíď zo svojej krajiny do krajiny a z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem.“   

• Povedal to Pán Boh Abrahámovi.  

„Naozaj vám Pán Boh zakázal jesť zo všetkých stromov, ktoré sú v raji?“   

• Diabol v podobe hada sa pýtal Evy. 

„Vojdi do korába.“   

• Povedal to Pán Boh Noemovi.  

Dnes si ideme rozprávať o ďalšej postave a je to syn Abraháma, 

Izák.  Abrahám a jeho manželka Sára, poslúchli Boží hlas a prišli do 

Svätej zeme, do zasľúbenej krajiny. Ale mali jednu ťažobu, nemohli 

mať dieťatko. Prosili Pána Boha, ale nejako sa im to nedarilo. Boli 

z toho smutní, lebo mali už veľa rokov. A jeden deň sa stalo to, že  keď 

mal Abrahám 99 rokov a jeho manželka 90, tak Pán Boh poslal anjela, 

aby prišiel k týmto manželom a povedal im: „Abrahám, ty budeš mať 

syna.“ A viete čo urobil Abrahám ako prvé, keď to počul? Viete ako 

nato zareagoval? Keď to počul neveril, ale začal sa smiať. „Cha cha! Ja 

deväťdesiatdeväť ročný,  moja manželka deväťdesiat a ty mi hovoríš, 

že budem mať syna?!?“  A keď to počula Sára, čo ten anjel hovorí, tiež 

sa začala smiať. „Čože?! Ja deväťdesiat ročná a syna? Však to nie je 

možné.“ A Pán Boh ju napomenul : „Ty nehovor, že to nie je možné, 

lebo Pánu Bohu je všetko možné.“ A naozaj sa to splnilo. Pán Boh 

dodržal prísľub a Abrahámovi sa narodil syn. A dali mu meno Izák.  

Toto meno v preklade znamená: „Jicchak - smial sa.“  Boli veľmi šťastní, lebo mali vytúženého syna.  

Pán Boh požiadal Abraháma, aby niečo urobil: „Abrahám, vezmi svojho milovaného syna, toho 

jediného, vytúženého a obetuj mi ho.“ Abrahám čo urobil? „To nie, to ti nemôžem dať, to je môj syn.“  

Takto nezareagoval. Ale Abrahám Pána Boha poslúchol: „Pán Boh odo mňa pýta, tak ho poslúchnem.“ 

A tak šiel na miesto, kde ho mal priniesť ako obetu. Prečo to Pán Boh chcel? Prečo od neho pýtal takú 

obetu? Naozaj chcel Pán Boh, aby Abrahám zabil svojho syna? Nie. Nechcel smrť jeho syna, ale ho chcel 

vyskúšať. Pán Boh chcel vyskúšať jeho vieru.  

Aj my niekedy nasľubujeme Pánu Bohu: „Pane Bože, ako Ťa mám rád! Tak veľmi Ta mám rád!“ 

a nasľubujeme... ale keď príde na skutky, tak: „Mne sa nechce, a to musím tak vstávať? Ešte je zavčasu. 

Do kostola? Ja sa chcem hrať s kamarátmi. Ešte pekný film musím pozrieť...“ Aj my sme niekedy takí. A tu 



Pán Boh videl, že Abrahám je veriaci, že má rád Pána Boha, že mu dôveruje, počúva Jeho hlas. Pán Boh 

nechcel smrť Izáka. Ale chcel overiť, či to Abrahám myslí vážne. A preto povedal: „Poď do krajiny, ktorú Ti 

ukážem a tam mi ho obetuj. To vzácne, to najkrajšie čo máš, svojho syna.“   

Abrahám poslúchol a Pánu Bohu sa to veľmi páčilo. Zato ho Pán Boh požehnal: „Abrahám, keď ty si mi 

neodmietol svojho syna, tak ja ťa zato požehnám, teba a celú tvoju rodinu. Celé tvoje potomstvo, 

pokolenie a všetkých tvojich synov a synov tvojich synov. Požehnám teba, tvoju manželku Sáru, tvojho 

syna, jeho manželku,  jeho deti a všetkých v tvojom potomstve.“   

Izák a Abrahám sú také predobrazy, také príklady. O niekoľko storočí neskôr sa iný Otec rozhodol tiež 

obetovať svojho Syna. A dovolil Synovi aby zomrel, aby zomrel za nás. My voláme že je to taký nový Izák. 

Viete koho mám na mysli? Ktorý Otec sa rozhodol obetovať svojho Syna? Áno, Pán Boh, Nebeský Otec.  

On sa rozhodol obetovať svojho Syna, ktorý sa volá Ježiš. Máme to tu na oltári: Nebeský Otec obetoval 

svojho Syna. A prečo to urobil? Prečo sa rozhodol, aby Syn položil svoj život? Preto, aby spasil svet. Aby 

nás zachránil, lebo nás miluje. To najkrajšie, najcennejšie pre Abraháma bol jediný jeho syn Izák. Dlhé 

desaťročia sa s manželkou Sárou modlili, aby mohli mať syna, dieťatko a Pán Boh ich vypočul. Dal im syna 

a potom mu hovorí: „Obetuj mi ho.“ Abrahám povedal: „Bože, ťažké odo mňa žiadaš, ale obetujem ho.“ 

Pán Boh však nechcel obetu Izáka. Aj to povedal:“ Abrahám, nevzťahuj ruku na svojho syna! Lebo teraz 

viem, že ma počúvaš, že chceš žiť podľa mojej vôle.“ A Nebeský Otec o niekoľko storočí poslal svojho Syna 

Ježiša, pretože nás miluje. A on nepovedal: „Nie, nezomieraj Pane Ježišu!“ Ale požiadal, poprosil svojho 

Syna: „Obetuj svoj život.“ A prečo to takto urobil? Lebo NÁS miluje. Lebo NÁS má rád. Tým nám chcel 

ukázať: „Pozrite na kríž. Takto veľmi vás mám rád!“ A my máme šťastie v našej bazilike, lebo to tu máme 

pred očami. Vždy keď pozrieme na kríž tak si uvedomme, že toto je ten nový Izák. To je ten nový Izák, 

ktorého Nebeský Otec obetuje, lebo nás má rád. Prečo to robí? „Ľudia, aby ste videli, ako vás mám rád. 

Ste mi taký cenní, že aj svojho Syna obetujem kvôli vám. Tak veľmi vás mám rád. Svojho Syna dávam, aby 

zomrel, lebo vás mám rád.“ 

A toto nás učí príklad Abraháma a syna Izáka. Že takto si Pán Boh pripravoval aj nás. Aby sme potom 

porozumeli obeti Pána Ježiša. Viete, kto obetoval baránka a Pánu Bohu sa to veľmi páčilo? Áno, Ábel 

obetoval tú najkrajšiu, najlepšiu ovečku, čo sa Pánu Bohu páčilo. A Pán Boh nie je taký, žeby nám vravel: 

„Toto rob, tamto rob a ja sa budem pozerať. Tamto ešte poupratuj, tam máš špinu.. ja si posedím... ešte 

toto počisti a pozametaj...“ A my mu povieme: „Ty tu diriguješ, pozeráš sa a ja  tu musím makať.“ Nie. Pán 

Boh nie je takýto. Nieže sa pozerá zvrchu a povie nám čo máme robiť a čo sme zle urobili: „Toto si zle 

urobil, tam si sa prehrešil... toto si neposlúchol...“ Pán Boh je taký, ktorý hovorí: „Ja vám ukážem príklad. 

Abrahámovi som ušetril syna. Ale ja som Boh Otec, ktorý svojho Syna neušetrí kvôli vám.“ 

A toto je príklad, ktorým nás pripravoval, aby sme tomu potom porozumeli. A my mu dnes môžeme 

poďakovať za vieru Abraháma, za jeho ochotu. Aj my by sme to asi potrebovali. Keď sa ide do kostola 

a poviete si, že sa vám nechce, spomenieme si na Abraháma: „Ja nie som len ústami veriaci, ale aj 

skutkom.“ Alebo večer povie mamina: „Poď ideme sa ešte pomodliť.“ A keď sa ti nechce, spomeň si na 

Abraháma: „Áno Pane, splním čo som sľúbil.“ Ale zároveň dnes môžeme ďakovať aj zato, aký dobrý je Pán 

Boh. On ušetril Izáka. On nechce ľudské obety. On nechce, aby sme mu obetovali ľudí. Ale chce nám 

ukázať, ako veľmi nás má rád. Abrahám a Sára sa zasmiali, ako neverili Pánu Bohu. Ale potom to Pán Boh 

splnil. Dajme to teda na náš strom a pokračujeme vo svätej omši plný vďačnosti Nebeskému Otcovi za 

jeho Syna Ježiša, ktorého On obetoval za nás, pre nás, lebo nás má veľmi rád.  

 

 

 



Úloha pre deti: 

1. Vypočítaj príklady a dozvieš sa meno Izákovej manželky:  Pri každom výsledku budeš mať písmeno. 
Zapíš si ich zaradom od najmenšieho výsledku  po najväčší: 

 

2 x 7 = .......  B   27 – 17 = .......  R   6 x 3 = .......  E 

5 x 4 = .......  K   19 + 25 = .......  A   4 + 9 = .......  E 

 

Izákova manželka sa volala ...................................................... 

 

2. Vyrieš otázky a dozvieš sa, čo pri sebe nosí človek, ktorý vstúpil do manželstva. V prvom slove 
zvýrazní 3. písmeno, v druhom slove 2. písmeno, v treťom slove 3. písmeno, vo štvrtom slove 2. 
písmeno,  v piatom slove 6. písmeno,  v šiestom slove posledné písmeno a v siedmom slove prvé 
písmeno. Zvýraznené písmená prečítaj v poradí podľa  čísla otázky nadol:    

 

1. Sviecou pre moje nohy je Božie ...................       

2. Syn Adama a Evy, pastier oviec ................... 

3. Loď, ktorú postavil Noe ...............................          

4. Znamenie zmluvy P. Boha s Noemom ......... 

5. Chlieb zdrobnelo ..........................................            

6. Syn Abraháma a Sáry ................................... 

7. Mesto, z ktorého pochádza Abrahám ......... 

 

 


