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Príťažlivosť príbehov

� Máme radi príbehy – zaujímavé postavy, 
prostredie, dramatické zápletky a ich 
riešenia

� Všetko dostáva svoj zmysel z príbehu, v 
ktorom sa odohráva

� Rozprávanie je najrozšírenejším 
literárnym druhom v Biblii – dobre slúži 
Božiemu zjaviteľskému zámeru



Nástrahy príbehov

� Biblické príbehy sú predovšetkým o 
Bohu (Jn 5:37nn), a nie o ľuďoch –
pozor na moralizovanie

� Príbehy podávajú iba časť toho, čo Boh 
robí v dejinách – nečítajme medzi 
riadkami
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1.  ČO TEXT HOVORÍ?
Hlavná myšlienka:

2. ČO TEXT ZNAMENÁ?
Zámer/Cie ľ, ktorý chce dosiahnu ť?

3. ŠTRUKTÚRA:
Ako to dosiahnu ť?

4. VYPRACOVANIE: 
Napísať rukopis tak, ako to bude znie ť



1. ČO TEXT HOVORÍ?1. ČO TEXT HOVORÍ?1. ČO TEXT HOVORÍ?1. ČO TEXT HOVORÍ?

Hlavná myšlienka:
Božie lehoty sú dlhšie ako sa obávame, 
ale jeho sľuby sú istejšie ako 
očakávame



2. ČO TEXT ZNAMENÁ?2. ČO TEXT ZNAMENÁ?2. ČO TEXT ZNAMENÁ?2. ČO TEXT ZNAMENÁ?

Zámer/Cie ľ, ktorý chce dosiahnu ť?

Aby sme sa spoliehali na to, 
čo Boh sľúbil, 

a nie na to, čo my prežívame.



3. ŠTRUKTÚRA3. ŠTRUKTÚRA3. ŠTRUKTÚRA3. ŠTRUKTÚRA

Ako to dosiahnu ť?
a.Hospodinovo slovo robí z Abraháma proroka (1-4; 7-8)

b.Hospodinov akt robí z Abraháma kňaza (5a; 9-16)

c.Hospodinova zmluva robí z Abraháma kráľa (5b; 18-21)

d.Abrahámovská viera robí z nás Abrahámových 
potomkov (6)





Hospodinovo slovo
- prorok

1 Sľub odmeny:
ja som tvoj štít a odmena

7 Sľub krajiny: 
ja som ťa vyviedol, aby som ti 
dal krajinu

Abramova odpoveď 2-3 Sťažnosť na bezdetnosť:
Čože mi dáš? Odchádzam 
bezdetný

8 Požiadavka záruky:
Podľa čoho poznám, že ju 
budem vlastniť?

Hospodinova reakcia 4 Sľub dediča:
Tvojím dedičom bude ten, čo 
vyjde z teba

9 Rituál prísahy prikázaný:
Prines jalovicu, kozu, barana, 
hrdličku a holúbka

Verejný akt
- kňaz

5 Vyviedol ho von a povedal mu: 
Len sa pozri na nebo a spočítaj 
hviezdy... 

10-12, 17 Rituál prísahy vykonaný:
Rozpolil to a jednu polovicu 
položil naproti druhej... Dravé 
vtáky zlietali na mŕtve telá 
a Abrám ich odháňal.
12:Keď zapadlo slnko, Abram 
tvrdo zaspal, zovrela ho 
tieseň...
17:Keď zapadlo slnko...  
a ohnivá pochodeň, ktorá 
prechádzala medzi rozpolenými 
čiastkami

Hospodinovo slovo
- kráľ

5 Sľub mnohých potomkov:
Toľko bude tvojho potomstva.

13-16 Sľub krajiny pre potomkov:
14b: Vyjdú s veľkým majetkom...
16:Vo 4. pokolení sa sem však  
vrátia.

Záver 6 Abramova viera:
Abrám uveril Hospodinovi a on 
mu to počítal za spravodlivosť.

18-21 Hospodinova zmluva:
Tvojmu potomstvu dám túto 
krajinu...
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Hospodinovo slovo, ktoré robí z Abraháma proroka (1- 4; 7-8)

Hospodinov akt, ktorý robí z Abraháma k ňaza (5a; 9-16)

Hospodinova zmluva, ktorá robí z Abraháma krá ľa (5b; 18-21)

Abrahámovská viera, ktorá z nás robí 
Abrahámových potomkov (6)


