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ABRAHAMOVY RADOSTI I BOLESTI (Gn 21,1–34) 

O Boží věrnosti 
 

Bůh slíbil Sáře syna a splnil své slovo. Bůh slíbil Hagaře, že se o ni a o 

jejího syna postará a naplnil své slovo. Bůh slíbil Abrahamovi, že v něm 

dojdou požehnání všechny čeledi země a že kdo mu bude žehnat, tomu 

Bůh bude žehnat a znovu naplňuje své slovo.   
 

Text Písma – Genesis 21,1–34, ČEP: 
1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. 2Sára otěhotněla a 

Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. 
3Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. 

4Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. 
5Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil. 6Tu Sára řekla: „Bůh mi 

dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.“ 7A dodala: 

„Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila 

syna, ačkoli je stár.“ 8Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, 

vystrojil Abraham veliké hody. 9Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi 

porodila Hagar egyptská, je poštívač. 10Řekla Abrahamovi: „Zapuď tu otrokyni i 

jejího syna! Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem.“ 
11Ale Abraham se tím velmi trápil; vždyť šlo o jeho syna. 12Bůh však Abrahamovi 

řekl: „Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni; poslechni Sáru ve všem, co ti říká, 

neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. 13Učiním však národ i ze syna 

otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.“ 14Za časného jitra vzal Abraham 

chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a 

bloudila po Beeršebské stepi. 15Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním 

křoviskem. 16Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: 

„Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. 17Bůh 

uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, 
Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. 18Vstaň, vezmi 

chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ.“ 19Tu jí Bůh otevřel oči a ona 

spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. 20A Bůh byl 

s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem. 21Usadil se v 

Páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země. … 33A Abraham 

zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha věčného. 
34Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní. 



 

 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč někdy naplnění Božích slibů trvá tak dlouho? 

2. O co se opírá veškerá Boží věrnost? 

3. Proč je Bůh věrný i vůči nevěřícím lidem? 
 

I. BOŽÍ VĚRNOST SÁŘE 

 Jak se projevila Boží věrnost Sáře? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 18,14; Gn 11,30; Gn 16,1; Gn 18,11; Gn 20,17–18; Žd 11,11; Ef 2,8–9; Ř 12,3; Žd 

12,2; Gn 17,19; Ga 3,16; Ga 4,3–5 
 

II. BOŽÍ VĚRNOST HAGAŘE 

 V čem se Hagara podobá křesťanům? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 4,29; Gn 16,12; Ř 2,4 



 

 

 

III. BOŽÍ VĚRNOST ABRAHAMOVI 

 Proč je v Božím slově tento příběh o abímelekovi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Gn 12,3; Iz 55,11; Iz 43,1–3; Gn 12,6; Gn 13,18; Gn 18,1.4;  
 

  

 

 
   ALKANY, AMPÉRMETR, ASIE, BARD, 

DOROSTENEC, DOTYK, GEOLOG, 

GROG, HLTAN, INKOUST, 

KOSODŘEVINA, KRÁLOVSTVÍ, 

LAJSNA, LEGO, LOGO, MANŽELKA, 

MENTALITA, MIGRÉNA, 

MOTOREST, MŘÍŽ, OBLETĚT, ORLE, 

PIKSLE, POSLI, PŘÍSTAV, RUNY, 

SENÍK, SRNY, STRŽ, ŠEPT, TEPNA, 

TESTAMENT, TÍŽE, TROL, TURISTA, 

UMYVADLO, VĚTROLAMY, ZEUS, 

ZIPY, ZOEA 

Osmisměrka 

Tajenka Iz 41,13 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

Írán: Zranění křesťané, církve, které se nemohou scházet uprostřed 

občanských nepokojů 

Po nedávné smrti 22leté ženy v policejní vazbě vypukly v celém Íránu protesty. 

Íránská vláda na demonstrace reagovala silou a brutalitou. Když vojáci stříleli na 

skupinu protestujících a zasáhli projíždějící autobus, byl zraněn íránský křesťan. 

Tento bratr byl hospitalizován a propuštěn. Vláda také v některých oblastech 

vypnula internet. „Už několik týdnů se nemohu spojit se dvěma svými sbory,“ 

uvedl jeden íránský duchovní, který vede online bohoslužby ze zahraničí. 

Křesťané prosí o modlitby, aby jejich církve mohly fungovat v době občanské 

neposlušnosti, kterou jeden z pracovníků v první linii popsal jako „něco, co jsme 

ještě nezažili“. 

 

 

Závěrečná píseň: Duch a nevěsta 

Duch a nevěsta dí: „Tak jen pojď.“ Slyšíš-li je, řekni též: „Pojď.“ A kdo žízeň má, 

ten ať přijde též, vodu života zadarmo může pít.  

Haleluja, tak Pána chval, Haleluja, tak Pána chval, Haleluja, tak Pána chval, 

Haleluja, tak Pána svého chval.  

 

 

 
 

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 

Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své 

spravedlnosti. 

Izajáš 41,10     


