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Narrated Faith: Notes on the ”Short Historical Creed“ in Deut 26 

For Gerhard von Rad, the biblical text of Deut 26 played a prominent role in Old 

Testament theology. Von Rad understood it as a nucleus, a sort of an ancient 

structuring element for the Hexateuch which initiated and motivated the 

emergence of an all-encompassing narrative of faith. However, in recent 

scholarship, it seems that the situation of the creedal statements has been turned 

upside down in comparison to the view of von Rad. It is a predecessor of the final 

redaction, when it - for the first time - offers a synopsis of the priestly and non-

priestly exodus traditions. Much more than an enumeration of the redemptive 

historical events from the ancient past to which the confessing speaker may be 

added or adds himself as an expansion, the creed is the re-presentation of the 

narrative history from the perspective of his or her present to strengthen the 

identity of the speaker and not only to add, but to incorporate him or her into the 

narrative of faith. 
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Jan Assmann vo svojej vynikajúcej knihe Das Kulturelle Gedächtnis : Schrift, Erinnerung und 

politische Identität in frühen Hochkulturen2 otvára úvodnú kapitolu odkazom na „midraš štyroch detí“ 

z liturgie židovskej sederovej hostiny. Zámerom midrašu je poučiť deti o exode – vyjdení 

z egyptského zajatia.3 Midraš zohľadňuje štyri texty z Pentateuchu, v ktorých sa hovorí, že deti sa 

musia naučiť zmyslu obradov a prikázaní.  

Keď sa ťa zajtra opýta syn a povie: Aký význam majú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, 

ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh?, odpovedz svojmu synovi: Boli sme faraónovými otrokmi 

v Egypte, ale Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou ... (Dt 6, 20nn) 

A keď sa vás vaši synovia opýtajú: Čo znamená tento váš bohoslužobný úkon? Odpovedzte: Je to 

paschálna obeť Hospodinu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď bil Egypt ... (Ex 12, 

26nn) 

Keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta: Čo to znamená?, povedz mu: Silnou rukou vyviedol nás 

Hospodin z Egypta, z domu otroctva ... (Ex 12, 26nn) 

                                                           
1 Prednáška pod názvom „Narrated Faith : Notes on the „short historical creed“ in Deut 26“ odznela na 

medzinárodnom vedeckom sympóziu Zugänge zur Theologie: Erfahrung und Erzählung, ktoré sa konalo na EBF 

UK dňa 21. marca 2014. 
2 Vyšlo v českom preklade M. Pokorného ako ASSMANN, Jan. Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická 

identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha : Prostor, 2001. ISBN 80-7260-051-6. 
3 ASSMANN, J. Kultura a pameť, s. 19. 
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V ten deň oznám svojmu synovi: To je v dôsledku toho, čo učinil Hospodin so mnou, keď som 

vychádzal z Egypta ... (Ex 13, 8) 

 

Spomínané štyri deti z midrašu predstavujú múdre, zlé a prosté dieťa a dieťa, ktoré ešte nevie 

klásť otázky. Pre nás je dôležitý rozdiel medzi múdrym a zlým dieťaťom. Múdre dieťa má schopnosť 

rozlišovať medzi pojmami ako sú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy a v midraši sa otázku 

opýta takým spôsobom, že rozširuje druhú osobu „vám“ na prvú osobu „nám“. Vytvára tak zásadnú 

možnosť, aby aj ono samo bolo zahrnuté do príbehu prostredníctvom rozprávania, ktoré prebieha 

v prvej osobe množného čísla, teda v inkluzívnom “my”. Zlé dieťa postupuje opačne. Samo sa 

vylučuje z príbehu tým, že otázku o význame sederovej hostiny ponecháva druhej osobe množného 

čísla a exkluzívnym “vy” sa vylučuje zo spoločenstva. Aj rodič potom odpovie prvou osobou 

jednotného čísla: To je v dôsledku toho, čo učinil Hospodin so mnou, keď som vychádzal z Egypta. 

Jan Assmann píše, že „[p]očas  sederovej hostiny sa dieťa učí, ako povedať “my”, pretože je 

samo vtiahnuté do príbehu a pamäte, ktoré formujú a napĺňajú predstavu vyjadrenú prvou osobou 

množného čísla.“4 Podľa Assmanna je to otázkou identity, pamäte a kontinuity.  Zážitok, či skúsenosť 

toho, že jednotlivec je zahrnutý do spoločného „my“ veriaceho spoločenstva je podľa nášho názoru 

jednou zo základných charakteristických čŕt biblických dejov, či dokonca Biblie ako celku. Je to tiež 

dôležitou súčasťou teológie v porovnaní s prístupom vedných disciplín ako religionistika alebo dejiny 

náboženstiev. 

Jedným z príkladov sprítomnenia minulosti uprostred spoločenstva viery je biblický text z 5M 

26, tiež známy ako Malé historické krédo. Tento pojem vniesol do starozmluvného bádania Gerhard 

von Rad.5 Von Radov prístup k tejto starozmluvnej perikope aj s ohľadom na novšie pohľady výstižne 

zhodnotil Bernd Janowski v štúdii Doppelgesicht der Zeit.6 Malé historické krédo je v konečnej 

podobe biblického textu vložené do literárneho rámca, v ktorom sa hovorí o prinášaní prvotín z úrody. 

Je súčasťou obradu, v ktorom sa dary zeme, ktoré sa urodili v krajine, prinášajú a odovzdávajú 

kňazovi. Janowski ponúka nasledovné členenie textu7: 

 

Rituálny rámec 

(1) Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin do vlastníctva, zaberieš ju a 

budeš bývať v nej, (2) vezmi z prvotín všetkých poľných plodín, ktoré pozvážaš 

zo svojej zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na 

miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam dal prebývať svojmu menu.   

Vyznanie 

(3) Choď ku kňazovi, ktorý bude v úrade v tých dňoch, a povedz mu: Vyhlasujem 

dnes pred Hospodinom, tvojím Bohom, že som prišiel do krajiny, ktorú Hospodin 

prísahou našim otcom zasľúbil dať nám.  (4) Vtedy kňaz vezme kôš z tvojej ruky 

a položí ho pred oltár Hospodina, tvojho Boha. 

                                                           
4 ASSMANN, J. Kultura a pameť, s. 20. 
5 Pozri napr. RAD, Gerhard von. Das Formgeschichtliche Problem des Hexateuch. In Gesammelte Studien zum 

Alten Testament, s. 9 – 81, osobitne s. 10.11 – 15. 
6 JANOWSKI, B. Das Doppelgesicht der Zeit : Alttestamentliche Variationen zum Thema „Mythos und 

Geschichte“. In JANOWSKI, Bernd. Die Welt als Schöpfung. Neukirchen : Neukirchener,  2008, s. 79 – 104.  
7 JANOWSKI, B. Die Welt als Schöpfung, s. 83 – 84. (Text podľa Evanjelického autorizovaného prekladu). 
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Osnova modlitby („Malé historické krédo“) 

Formula otváracej reči 

(5a*)  Potom sa ujmi slova a hovor pred Hospodinom, 

svojím Bohom:  

Udalosti pred tým, než sa Izrael stal národom v Egypte 

5a*.b  Môj otec bol blúdiacim Aramejcom; zostúpil do 

Egypta, žil tak ako cudzinec s malým počtom osôb, a stal sa 

veľkým, mocným a početným národom.   

Bieda 

6  Ale Egypťania s nami zle nakladali, trápili nás a 

uvalili na nás ťažkú otrockú službu. 

Žalosť 

7a  Keď sme volali k Hospodinovi, Bohu svojich otcov,  

Vypočutie 

7b  Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu 

námahu a náš útlak. 

Záchrana 

8  Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou a 

vystretým ramenom, s veľkou hrôzou a so znameniami a 

zázrakmi.  

9  Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu, 

krajinu oplývajúcu mliekom a medom.   

 

Potvrdenie 

(10a) A teraz, hľa, priniesol som prvotinu plodín zeme, ktorú si mi dal, 

Hospodine!  

 

Rituálny rámec 

(10b) Polož to pred Hospodina, svojho Boha, pokloň sa pred Hospodinom, svojím 

Bohom, (11) raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i 

tvojej domácnosti, ty i levíta i cudzinec, ktorý prebýva v tvojom prostredí.] 

 

Centrálna pasáž nášho záujmu – samotné Malé historické krédo – sa podľa pôvodného von 

Radovho delenia nachádza vo veršoch 5 – 9. Je prerozprávaním  príbehu o Božom zachraňujúcom 

čine, ktorý vykonal pri svojom ľude. Krédo spomína putujúceho aramejského praotca, ktorý zostúpil 

do Egypta, prebýval tam a stal sa mocným národom. Keď naňho Egypťania naložili otrockú službu 

a ľud volal k Hospodinovi, Bohu svojich otcov o záchranu, Hospodin ich vyviedol silnou rukou a za 

pomoci zázračných prejavov Božej moci a dal im krajinu, ktorá oplývala mliekom a medom. 

Tento druh vyhlásení – zhrnutí obsahu Hexateuchu mal pre von Rada veľký význam. Vnímal 

ich ako zásadné vyjadrenia viery. „To, o čom sa rozpráva, od stvorenia sveta a povolania Abraháma po 

ukončenia dobytia [krajiny, D.B.] za Józuu, sú jedine a jednoducho ,dejiny spásyʻ. Môžeme to 

rovnako nazývať krédo, zhrnutie zásadných udalostí [Hauptdaten, D.B.] Božieho zachraňujúceho 

konania.“8 

Čo však von Rad myslí tým, keď sa prerozprávajú ,dejiny spásyʻ alebo keď sa rozpráva viera? 

Biblický text z 5M 26 zastával u Gerharda von Rada prominentné miesto v teológii Starej 

zmluvy. Podľa jeho názoru tento „prednes historických udalostí“9, ktorý vo svojej finálnej podobe 

nesie „znaky úprav deuteronomistickým redaktorom“,10 bol „svojou formou i obsahom omnoho starší 

                                                           
8 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s. 10. 
9 RAD, Gerhard von.. Deuteronomy, p. 169. 
10 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s. 12. 
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ako literárny kontext, do ktorého bol odvtedy vložený.“11 Von Rad chápal tento text ako jadro, 

starobylú literárnu jednotku, ktorá mala štrukturálny vplyv na utváranie Hexateuchu. Podobný text, 

ktorý sa ponáša na krédo v Joz 24, 2 – 13, opisuje ako „Hexateuch v najmenšej podobe“.12 

Hoci bola von Radova argumentácia neskôr výrazne kritizovaná, jeho spôsob uvažovania 

môžeme dodnes považovať za pochopiteľný a vnútorne koherentný. Rekapitulácia hlavných udalostí 

dejín spásy13 Božieho ľudu sa javí byť nezávislou literárnou jednotkou, ktorá mohla byť zasadená do 

tohto kontextu. Chýbajúca zmienka alebo odkaz na udalosti pri vrchu Sinaj by mohla poukazovať na 

to, že vyjadrenie tohto druhu slovami von Rada sleduje „kanonickú schému rozprávania o vykúpení 

dávno predtým než bola do detailov fixovaná. Iste potom nie je prehnane odvážne, ak dôjdeme 

k záveru, že slávnostný prednes hlavných súčastí rozprávania o vykúpení musel byť nemennou časťou 

starobylého izraelského kultu, či už ako vlastné vyznanie viery alebo ako výzva k zhromaždeniu 

veriacich“.14 Podľa von Radovho názoru tieto ustálené a relatívnej jednoduché vyjadrenia viery stáli 

na začiatku procesu, ktorý by bolo možné opísať ako barokové rozvinutie15 základnej myšlienky do 

komplexnej kompozície Hexateuchu, „skutočne enormnej zbierky, súboru najrozličnejších druhov 

materiálu ... vtlačeného do najkrajnejších hraníc toho, čo je ešte možné a čo je čitateľné.“16 Krátke 

historického krédo je z tohto pohľadu podnetom a motiváciou pre vznik všeobjímajúceho rozprávania 

viery. 

Von Rad bol do takej miery pohltený predstavou rozvinutia krátkeho a jednoduchého vyjadrenia 

viery do obrovskej kompozície, že koniec Malého historického kréda videl vo verši 9 (zmienkou 

krajiny oplývajúcej mliekom a medom). Zodpovedalo to jeho pochopeniu kréda ako „rekapitulácie 

zásadných udalostí dejín spásy“17, „zostavenia spásonosných skutočností na spôsob vyznania viery“18, 

„vyznavačského prednesu spásnych udalostí“19 alebo „odpočtu udalostí“20. Presne toto potreboval ako 

stavebný materiál pre svoju hypotézu. Von Rad v istom zmysle nedbal a nezohľadňoval zmenu v čísle 

vo verši 6, kde dochádza k presunu z prvej osoby singuláru na prvú osobu plurálu a potom k návratu 

k prvej osobe singuláru vo verši 10a. Pre von Rada bolo dôležité, že „hovoriaci sa zbavuje všetkých 

osobných záujmov a pripojí sa úplne k spoločenstvu, ba identifikuje sa so spoločenstvom.“21 

Hovoriaci, vtedy keď vyslovuje svoje vyznanie, sa stáva jeho nástrojom, sprostredkovateľom. Pre von 

                                                           
11 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s. 12. 
12 RAD, Gerhard von. Gesammelte Studien, s. 16. 
13 RAD, Gerhard von. Gesammelte Studien, s. 3;  E. W. Truemen Dicken v anglickom vydaní toto spojenie 

prekladá ako „brief recapitulation of the principal facts [ kurzíva D.B.] of God´s redemptive activity“, RAD, 

Gerhard von. The Problem of the Hexateuch and other essays, s. 4. 
14 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s. 15. 
15 Cf. WEISER, Arthur. Einleitung in das Alte Testament, s. 68. 
16 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s. 10. 
17 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s. 4. 
18 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s.13 
19 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s.15; E. W. Truemen Dicken v anglickom vydaní toto spojenie 

prekladá ako „confessional recital of the fact of redemption“, The Problem of the Hexateuch and other essays, s. 

8. 
20 RAD, Gerhard von.. Deuteronomy, s. 159. 
21 RAD, Gerhard von.. Gesammelte Studien, s. 12. 
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Rada je to však až vo verši 10 – po výpočte všetkých zásadných udalostí – keď sa teraz hovoriaci 

prenesie do situácie, o ktorej historickom pozadí práve podával správu.“22 

Pre Gerharda von Rada bola dôležitá predstava, ktorá počítala so striktným protikladom medzi 

lineárnymi dejinami viery a cyklickým poriadkom prírody. V rámci lineárne chápaných dejín, a ešte 

viac v prípade dejín spásy, človek nemôže do dejín vstúpiť, lebo ony ako také sú už uzavretými 

dejinami napriek tomu, že  ešte nenastal (eschatologický) koniec. Človek sa môže len pridať k týmto 

dejinám po tom, čo na spôsob vierovyznania vymenoval spásne udalosti v nich obsiahnuté a stať sa tak 

rozšírením týchto rozprávaných dejín viery. Z tohto dôvodu bola  otázka starobylosti vyhlásení viery 

zásadná, lebo im poskytovala nevyhnutnú prednosť, nadradenosť a dojem deskriptívneho odstupu 

a objektivity. Teda presne to, čo má kvalitná história stelesňovať. 

Pohľad na Malé historické krédo a jeho úlohu v procese formovania a zostavovania 

Pentateuchu/Hexateuchu a jeho prameňov sa od doby G. von Rada značne zmenil. Leonhard Rost 

vyjadril pochybnosti o starobylosti Malého historického kréda a dôvodil, že tento text bol produktom 

autora z doby kráľa Joziáša. Jedine „Darbringungsformel“ z Dt 26, 5.10 siaha hlbšie do minulosti. 

Wolfgang Richter tiež poskytol svoju analýzu tejto starozmluvnej perikopy, pretože von Rad vraj 

„zanedbal podrobné skúmanie početného a komplexného materiálu vzťahujúceho sa na toto ,malé 

krédoʻ“.23 Richter sa bližšie pozrel na takzvanú „Herausführungsformel“ a  „Landnahmeformel“ 

spoločne so zasľúbeniami praotcom. Došiel k zisteniu, že prvé prepojenie „Herausführungsformel“ a  

„Landnahmeformel“ je výtvorom Jahvistu. V komplexnom procese tradovania niet rozlíšiteľného 

preddefinovaného „historického kréda“, ktoré by ovplyvnilo všetky ďalšie tradície, je tam iba 

teologické zlúčenie tradícií, ktoré prispeli svojimi abstraktnými motívmi k novému usporiadaniu.24 

Pôsobivá je nedávna štúdia Jana Christiana Gertza, ktorá umiestňuje Malé historické krédo ako 

deuteronomicko-deuteronomistickú rekapituláciu dejín spásy medzi Kňazský spis s jeho chápaním 

pôvodu Izraela a konečnú redakciu Pentateuchu. Podľa Gertzovej analýzy je Malé historické krédo 

predchodcom konečnej redakcie, keďže po prvýkrát  recipuje kňazské a ne-kňazské tradície exodu 

a predstavuje ich synopsu. 

Toto mení situáciu a mení súvislosti týchto vyznaní viery o 180 stupňov v porovnaní 

s predstavami Gerharda von Rada. Môžeme to ilustrovať na príklade „otca – Aramejca“, ktorý sa 

spomína v „kréde“. Pre von Rada, ktorý prekladal text dba ymra slovami putujúci Aramejec, 

vyznávajúci Izraelec „odriekava reťaz skutkov spásy od Jákoba (pretože v skutočnosti je to on, kto sa 

tým ,Aramejcomʻ myslí [Gn 24, 4nn; 31, 24]) až po vstup do Kanaánu.25 dba však nie je pojem, ktorý 

by vo všeobecnosti opisoval nomádsky spôsob života v protiklade k usadlému roľníckemu spôsobu 

života. „Aramejec na hrane prežitia“ sa zdá byť vhodnejším vyjadrením. Vysvetlenie, že je to obdobie 

                                                           
22 RAD, Gerhard von. Deuteronomy, s. 159. 
23 RICHTER, Wolfang. Beobachtungen, s. 178. 
24 RICHTER, Wolfgang. Beobachtungen, s. 209 – 210. 
25 RAD, Gerhard von. Deuteronomy, s. 158. 
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hladu, ktoré donúti praotcov presťahovať sa do Egypta, je z kánonického pohľadu vierohodné, ale 

Gertz upriamuje našu pozornosť na skutočnosť, že koreň dba  v deuteronomickom používaní zároveň 

opisuje existenciu a údel Izraela vo vyhnanstve. Pôvodné krédo s Kňazským spisom nezdieľa 

pozitívne hodnotenie doby patriarchov, ale „krédo“ namiesto predmojžišovských dejín zjavenia hovorí 

o anonymnom (pra)otcovi, ktorého existencia  a údel je porovnateľný s exilom chápaným ako trest pre 

ľud Izraela.26 

Dejiny prerozprávné vo forme vyznania viery nie sú výtvorom z dávnej minulosti, ale vznikli 

ako naratívna reflexia dávnej minulosti. Východiskom pre prerozprávanie tých dejín viery je 

prítomnosť, aby mohli poskytnúť vedenie a sprevádzanie smerom k budúcnosti. 

Omnoho viac ako vypočítavanie spásonosných historických udalostí z dávnej minulosti, ku 

ktorým sa vyznávajúci človek môže pridať na spôsob dodatku alebo môže byť k nim pripojený ako ich 

rozšírenie, je vyznanie viery znovusprítomnením naratívnych dejín z perspektívy prítomnosti za 

účelom posilnenia identity toho, kto to vyznáva. Cieľom nie je len to dodať a pripojiť sa k týmto 

dejinám, ale včleniť sa, stať sa súčasťou naratívu viery. Práve tak, ako sme to videli na začiatku, 

cieľom rozprávania viery je naučiť sa byť zahrnutý/zahrnutá do tohto príbehu. Ak rozprávanie má byť 

rozprávaním viery a nielen rozprávaním o dejinách, musí vyznávajúceho vtiahnuť  do svojho vnútra. 

Z toho dôvodu minulosť nie je tým počiatočným, východiskovým bodom, ale je to súčasnosť, keď sa 

vyznávajúce JA  zahrnie do spoločného MY rozprávanej viery. 

Keď sme otočili von Radovo chápanie Malého historického kréda o 180 stupňov, možno 

v tomto súvise spomenúť starozmluvné vnímanie časopriestoru, ktoré vo svojej Antropológii Starej 

zmluvy vyjadril Hans Walter Wolff. Izraelec vníma minulé časy ako skutočnosť pred ním, zatiaľ čo 

my si myslíme, že sú minulosťou, ktorú máme za nami. Ž 143, 5: ,Spomínam si na uplynulé (~d,Q,mi) 

dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam a uvažujem o dielach tvojich rúkʻ. Budúcnosť sa naproti 

tomu pre Izraelca nenachádza ,predʻ nim, ale za jeho chrbtom (rx;a;). Podľa Jer 29, 11 Hospodin 

hovorí: Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k 

blahu, a nie k nešťastiu: dať vám tyrIx]a; a nádej. Slovom tyrIx]a; sa ako budúce označuje to, čo je 

v pozadí, čo nasleduje po mne. Podobná predstava sa objavuje aj v nemčine, ktorá pozná predkov 

(Vorfahren) a potomkov (Nachfahren). Z tohto pohľadu sa človek pohybuje časovými obdobiami ako 

veslár, ktorý sa k budúcnosti pohybuje po spiatočky: cieľ dosahuje tak, že sa orientuje tým, čo je 

viditeľne pred ním. Tieto odhalené dejiny mu dosvedčujú Pána budúcnosti.27 

Tieto myšlienky k otázke Malého historického kréda možno uzavrieť metaforou, v ktorej Bernd 

Janowski v nadväznosti na H.W. Wolffa  prirovnal starozmluvné vnímanie času k veslárovi na rieke 

Neckar. Veslár sa pozerá proti smeru pohybu na tok rieky, odkiaľ prichádza. Časť jeho cesty leží 

                                                           
26 GERTZ, J. Ch. Die Stellung des kleinen geschichtlichen Credos in der Redaktionsgeschichte von 

Deuteronomium und Pentateuch, s. 44. 
27 WOLF, H.W. Anthropology of the Old Testament, s. 88. 
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v hmle a veslár len odhaduje jej prúdenie, ďalšia časť je jasne viditeľná. Tok ako celok však udáva 

veslárovi smer. Úlohou biblickej teológie a tiež úlohou čitateľa biblických príbehov nie je primárne 

vyratúvať udalosti histórie a následne zaujať svoje miesto na konci radu. Je to omnoho viac 

o začlenení sa do kontinuity rozprávania viery z východiskového bodu vlastnej prítomnosti. Lenže táto 

súčasnosť nie je nulovým bodom. Identita vyznávajúceho v súčasnosti je definovaná tým, že je 

vtiahnutý do príbehu viery sprítomňujúc prerozprávanú minulosť. Krédo totiž nie je recitovaním 

historických udalostí, ale je rozprávaním viery. 
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