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Abrahám1a jeho „polygamia“2, alebo prečo mal významný 

starozákonný patriarcha tri ženy? 

 

V poslednom čase sa vo svete objavujú trendy medzi mladými ľuďmi 

neženiť sa, žiť bez záväzkov, bez Božieho požehnania3, na voľno, ľudovo 

povedané „na vieru“. Tento „módny“ trend sa prezentuje na západe a je 

propagovaný aj západnými filmami. Média sú preplnené rôznymi 

škandálmi, neverou, rozvodmi politikov a celebrít. Nehovoriac o tom, že 

v poslednom čase sa priveľmi rozpráva o ľuďoch „inak orientovaných“4, 

ktorí sa chvália tým, že sú iní ako ostatní. Istý pán, ktorý pracoval vo 

Veľkej Británii, keď povedal v práci medzi kolegami, že so svojou 

manželkou na Slovensku žije už 20 rokov, Angličania sa z neho vysmiali, 

či je „normálny a že vraj prečo si už dávno nezobral mladšiu“. 

Čo je však normálne alebo nenormálne určuje Biblia, lepšie povedané 

Boh a nie ľudia žijúci tak alebo onak.  

Sekta Mormónov v USA5 prezentuje mnohoženstvo. Pravdepodobne 

pri čítaní Biblie vytrhli z kontextu a prílišne sa sústredili na starozákonného 

patriarchu Abraháma, od ktorého si zobrali vzor. Ak si vo Svätom Písme 

nevšímame aj ostatné paralelné miesta týkajúce sa manželstva, ako 

                                                 
1 Meno Abram bolo Bohom zmenené na Abrahám čo znamenalo, že sa stal „otcom 
mnohých národov“ (1Mjž 17, 4). Tak ako sa k Abrahámovi cez Hagar a Izmaela hlásia 
Arabi, rovnako sa k nemu hlásia Židia prostredníctvom Sáry a Izáka. Dodnes oba 
národy Arabi a Židia praktizujú obriezku (1Mjž 17, 1-27), i keď v niektorých prípadoch 
kvôli sekularizácii to už nemusí byť náboženský, ale čisto hygienický úkon. Určite však 
ortodoxní židia dodnes udržiavajú tento obrad ako náboženský. 
2 Mnohoženstvo. 
3 Bez sviatosti manželstva udelenej Cirkvou. 
4 Sodomia je hriech, kvôli ktorému bola zničená Sodoma a Gomora (1Mjž 19, 1-29). 
Podľa sv. Nikodíma Svätohorca nastane koniec sveta skôr, pretože homosexualita bude 
na svete veľmi rozšírená.  
5 Podľa najnovších poznatkov je mnohoženstvo v USA zakázané takže táto sekta už 
viac ako 5 rokov má problém so zákonom kvôli nesprávnemu pochopeniu Svätého 
Písma.  
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stvorenie1 Adama a Evy, alebo účasť Spasiteľa v Kane Galilejskej2 na 

svadbe, kde svojou prítomnosťou požehnal manželský zväzok, môžeme aj 

my skĺznuť k nesprávnej interpretácii Svätého Písma. Sväté Písmo Starého 

Zákona sa máme snažiť pochopiť a vykladať prostredníctvom Nového 

Zákona. To je pravidlo, ktoré nám pomôže správne pochopiť komplexne 

Sväté Písmo bez toho, aby sme poblúdili. To bol dôvod prečo som sa 

rozhodol vysvetliť problematiku vyššie spomenutého starozákonného 

patriarchu. Veľmi ťažko je nám dnes pochopiť dobu, keď ešte neplatili 

Božie prikázania o smilstve a cudzoložstve a ľudia zabudli, že Adamovi 

Boh stvoril pomocníčku Evu. Abrahám žil okolo 3500 rokov po našom 

praotcovi Adamovi.  

Túžba po potomstve v manželstve bola a aj teraz je vždy veľmi veľká, 

pretože dar plodenia dal Boh človeku, aby sa rozmnožoval. Človek vlastne 

môže „stvoriť nového človeka“, živú bytosť a tento dar je súčasťou 

Božieho obrazu v človeku. Doba,3 v ktorej žil Abrahám, je veľmi vzdialená 

dnešnému čitateľovi Biblie a je dosť ťažké sa preniesť a v plnosti ju 

pochopiť. Treba však jednoznačne povedať, že každá rodina, čím mala 

viacej chlapcov a sluhov, tým bola schopná sa fyzicky ubrániť voči 

agresorom4. To bol jeden z dôvodov, prečo otcovia túžili najmä po 

mužských potomkoch. Treba pochopiť, že vtedajší svet bol plný násilia 

                                                 
1 1Mjž 1, 27-28; 2, 18-25 – Sväté Písmo nehovorí o stvorení dvoch mužov, alebo dvoch 
žien, alebo jedného muža a dvoch žien, ale iba jedného muža a jednej ženy. 
V hebrejčine „iš“ – muž – „iša“ – žena. Pri štúdiu Starého Zákona sa stretneme aj 
„teóriami“, že okrem stvorenia Evy existovala ešte aj iná žena. Avšak takéto 
„fantastické“ názory môžeme nájsť v apokryfnej starozákonnej literatúre, ktorú však 
musíme študovať veľmi kriticky a normálny veriaci ich nemôže prijať ako hodnoverné. 
V súčasnosti sa takéto názory veľmi prezentujú vo feministickom hnutí, avšak sú 
v rozpore s tým, čo udáva Biblia.  
2 Jn 2, 1-12. 
3 Okolo 1900 -1800 pr. Chr. 
4 Názorný príklad vidíme keď Abrahám so svojimi bojovníkmi porazí kráľov Sodomy 
a Gomory, ktorí zajali Lóta a jeho rodinu (1Mjž 14, 1-17). 
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podobne ako ten dnešný a každý sa musel o svoju bezpečnosť postarať 

sám.1 V židovstve bol rozšírený názor, že pokiaľ manželia nemôžu mať 

deti je to „Boží trest“2 za hriechy, čo však nebolo správne, pretože mohlo 

ísť aj o rôzne choroby ako to napr. vidíme aj v súčasnosti. Neplodnosť sa 

v dnešnej dobe dá liečiť, ale aj vo vtedajšej dobe sa o to ľudia určite 

pokúšali.  

Zákonitá manželka Sára3 bola neplodná a nemohla4 mať deti. Preto 

sama navrhla5 Abrahámovi, aby splodil potomka s egyptskou slúžkou 

Hagar,6 čo sa aj stalo a narodil sa chlapec, ktorému dali meno Izmael7. 

Vtedajší zákon8 uznával, že ak slúžka porodila na nohách pani domu, dieťa 

                                                 
1 Dnes chráni človeka svojim spôsobom aspoň zákon a polícia. Vtedy takéto 
vymoženosti človek nemal. Spoliehal sa sám na seba, možno dobrých susedov a určite 
na Boha.  
2 Tak boli obviňovaní aj rodičia sv. Jána Krstiteľa – Zachariáš a Alžbeta (Lk 1, 7-8). 
Výsmech z bezdetnosti vidíme aj v prípade Elkana a Anny - rodičov proroka Samuela 
(Sam 1, 6). Nakoniec však vidíme, že práve títo rodičia nakoniec svoje dieťa zasvätili 
v plnosti iba Bohu a svojim spôsobom boli jedineční, pretože sa oddali na službu Bohu.  
3 Jej meno znamenalo – pani. Bola veľmi pekná (1Mjž 12, 11), preto Abrahám pred 
vstupom do Egypta zatajil, že je jeho manželka z obavy, že ho zabijú a ona skončí vo 
faraónovom haréme. Aj tento fakt svedčí o tom, že mnohoženstvo v tom čase bolo 
bežné. 
4 1Mjž 16, 1. 
5 Prof. Benjamín biskup Vladivostocký a Prímorský poukazuje na netrpezlivosť Sáry, 
ktorá veľmi túžila mať deti preto navrhla manželovi mať deti so slúžkou. Abrahám 
podobne ako kedysi Adam počúvol svoju ženu a uskutočnil tento „sobáš“. 
ВЕНИАМИН, Е., Священная библейская история, ч. 1. Москва 2000, s. 24- 25. 
Prečo však muži, ktorí sa stávajú obeťami svojich žien a nenapomínajú svoje najbližšie 
bytosti ak im radia niečo nesprávne to už nikto nerieši. To znamená, že ak sa udialo čosi 
nezákonné aj Adam ale aj Abrahám sú zodpovední pred Bohom za svoje konanie 
a nemôžu sa vyhovárať na vlastné manželky. Vidíme to na príklade trpiaceho Jóba, keď 
ho postihla choroba a prišiel o všetko, žena ho nabádala k tomu, aby zlorečil Bohu 
a zomrel. Jób však odpovedal. „Hovoríš ako hlúpa žena. Dobre od Boha máme prijímať 
a zlé nie?“ (Job 2, 10). 
6 Existujú autori, ktorí poukazujú na slabú vieru Abraháma a Sáry, príčinou čoho bola 
svadba s Hagar. Pozri: УАЙТ, Е., Конфликт веков, Москва 1998, s. 125.  
7 Stal sa z neho vynikajúci strelec z luku. 
8 O takejto možnosti pojednávajú vtedajšie babylónske zákony a tiež Chamurapiho 
zákonník (§ 163 porovnaj §§ 144 -147) v 18. stor. pred Chr. 
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bolo vlastne akoby adoptované1. Zo strany Abraháma teda nešlo 

o žiadostivú nezdržanlivosť, lebo potomka splodil so súhlasom ženy. 

Napätie2 medzi neplodnou Sárou a plodnou Hagar vyvrcholilo napokon 

prvým3 odchodom Hagar a Izmaela4, pretože slúžka sa pohŕdavo správala 

k svojej pani. Napätie sa úplne neodstránilo ani po narodení Izáka,5 čo 

vyvrcholilo úplným odchodom Hagar a Izmaela6. Ako udáva Alexander 

Meň7 Sväté Písmo nám opisuje Abraháma avšak neskrýva jeho slabosti. 

Ako sa dozvedáme, ďalšou manželkou Abraháma po smrti Sáry sa stala 

Ketura,8 s ktorou mal tiež deti. Toto manželstvo skôr hovorí o morálnom 

úpadku9 Abraháma, pretože prvé dve manželstva ako aj túžba po potomstve 

bola v prípade patriarchu veľmi veľká a sú logicky pochopiteľné. 

                                                 
1 LACH, S., Ksiega Rodzaju, T. 1., Poznaň 1962, s. 355 porovnaj МЕНЬ, A., Как 
читать Бибпию, Кaлининград 2002, s. 95. 
2 Sväté Písmo poukazuje aj na negatívne stránky významných osobností, pretože Sára sa 
k slúžke ozaj správala hrubo. Pozri: ЛОПУХИН, А., Толковая Библия Т. 1. Петербург 
1904 -1907, s. 107. 
3 1Mjž 16, 4-16. 
4 Abrahám mal 86 rokov keď sa narodil Izmael. V starej hebrejčine sa meno Izmael 
vyslovuje ako Jišmael, ktorý sa stal fyzickým predkom arabov a duchovným predkom 
všetkých mohamedánov. Keďže jeho meno znamená „vypočuje Boh“ v jeho mene je 
ukryté proroctvo, že niekedy v budúcnosti vypočuje Boh modlitbu jeho potomkov t.j. že 
sa obratia k jedinému Bohu, čo sa stalo prostredníctvom prijatia islámu 
ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д., Пятикнижие Мойсеево, Москва 2003, s. 142.  
5 Abrahám mal 100 rokov a Sára 90 rokov (1Mjž 17, 17). 
6 1Mjž 21, 9-21. 
7 МЕНЬ, A., cit. dielo, s. 91. 
8 1Mjž 25, 1-6. K potomkom Abraháma okrem Židov a Arabov (starob. pomenovanie 
Saracénov) sa hlásia aj kočovníci od rieky Efrat až po Maroko. Medzi nimi je aj veľa 
Kušitov, potomkov Cháma. Biblická názov pomenovania krajiny Kuš hovorí o Etiópii. 
Pozri: ПОПОВ, Н., Священная история Ветхаго Завета, Сергиев Посад 1997, s. 
33 – porovnaj Lach, S. cit. dielo, s. 408-411. 
9 Významný znalec východných národov James Nail hovorí: „Žiaden obyvateľ východu 
by vo Svätom Písme nevidel nič dvojzmyselné. V Sýrii dodnes je reč taká jednoduchá 
a prostá, že sa nad ňou Európania veľmi divia. Arabi dodnes úplne otvorene a detailne 
rozprávajú o samých intímnych veciach. Taký je celý Východ, ktorý je protikladom 
Západu. Východ rozpráva, ale hanbí sa konať. Západ sa hanbí rozprávať, ale nehanbí sa 
konať tieto veci. ЯСИНИЦКИЙ, Г., Апологетика Библии, Посох 1937, s. 63, pozri 
kapitolu 5. „Amorálne“ miesta v Biblii. 
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Lopuchin1 hovorí o svadbe s Keturou v pozitívnom zmysle a poukazuje, že 

takéto manželstvo mohol uzavrieť ešte počas života Sáry. Jedinou 

zákonitou manželkou však bola iba Sára. Ostatné dve manželstva neboli 

považované2 za zákonné. „Abrahám dal Izákovi všetko, čo mal, ale synom 

vedľajších žien, ktoré mal Abrahám, dal dary a poslal ich ešte za svojho 

života preč od svojho syna Izáka na východ, do východnej krajiny“3. 

Izmael 4je predobraz stavu starozákonného otroctva t. j. podriadenosti 

a avšak Izák, to je stav milosti a slobody, ktorý je predobrazom rodenia 

slobodných Božích detí5. Ako udáva biskup Benjamín6 svätú pamiatku na 

Abraháma si uchovávajú tri najväčšie náboženstva sveta – židovstvo, 

kresťanstvo a islam. Pre židov, kresťanov a mohamedánov je príkladom 

pravej viery7 v Boha8.  

 

                                                 
1ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 149. 
2 Hagar a podľa toho aj Ketura sa stala privilegovanými konkubínami. Blažený 
Augustín ich taktiež pomenuváva konkubínami, ale zákonitou manželkou bola iba Sára 
AUGUSTÍN, B., Boží štát, zv. II. Trnava 2005, s. 110. Rabíni sa snažia poukázať, že 
Hagar a Ketura je vlastne jedná a tá istá žena, avšak takýto výklad je pre nás 
neprijateľný. Porzi: ФИЛАРЕТ, Д., Толкование на книгу Бытия, Москва 1862, s. 
438. Najmä manželstvo s Hagar malo svoje aj nešťastné dôsledky v domácnosti, ktoré 
viedli k napätiu medzi Sárou a Hagar JOHNSON, P., Dějiny Židovského národa, 
Rozmluvy 1995, s. 25. Súčasní autori kritizujú polygámiu v mohamedánstve 
a poukazujú na to, že žena je povinná byť verná mužovi, ale muž nemusí byť verný 
svojej žene, pretože si môže zobrať ďalšie, ak sa o nich dokáže postarať. Udávajú 
extrémny príklad, že mohamedánska žena – podnikateľska si nemôže zobrať štyroch 
mužov, o ktorých by sa dokázala postarať. Týmto poukazujú na nerovnocenné 
postavenie muža a ženy v mohamedánstve. Pozri МАКСИМОВ, Ю., Религия креста 
и религия полумесяца, Москва 2004, s. 111-112. 
3 1Mjž 25, 5-6. Dodnes podľa Koránu sa dotyčný manžel má rovnako materiálne 
postarať o všetky svoje manželky a tiež o potomstvo. V poslednom čase 
o najhľadanejšom mohamedanskom teroristovi Bin Ládinovi sa hovorí, že má 50 detí, 
z toho dve študujú vo Francúzsku.  
4 Pozri: Gal 4, 21-39. 
5 ЕГОРОВ, Г., Священное писание Ветхого Завета, Москва 2004, s. 35.  
6 ВЕНИАМИН, Е., cit. dielo, c. 28. Túto myšlienky vyzdvihuje aj profesor Lopuchin. 
Pozri: ЛОПУХИН, А., Библейская история, Монреал 1986, s. 47. 
7 Hebr 11, 8-12.  
8 Nový biblický slovník. DOUGLAS, J. a kol., Praha 1996, s. 5. 
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