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ABRAHAMOVA HŘÍŠNOST (Gn 16,1 ؘ–6) 

Projevy lidské zkaženosti 
 

Náš dnešní text je takovým tavícím tyglíkem, v němž je namícháno velké 

množství hříchů a pro nás je to velké poučení a požehnání, když je 

můžeme vidět, rozpoznat je a ukázat si, jaká je cesta k jejich překonání. 
 

Text Písma – Genesis 16,1–16, ČEP: 
1Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala 

Hagar. 2Jednou řekla Sáraj Abramovi: „Hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi 

tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.“ Abram Sárajiny rady uposlechl. 3Vzala 
tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se 

Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. 4I vešel k 

Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. 5Tu 

řekla Sáraj Abramovi: „Mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do 

náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a 

tebou rozsoudí Hospodin.“ 6Abram Sáraji odvětil: „Hle, otrokyně je v tvých rukou, 

nalož s ní, jak uznáš za dobré.“ Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní 

uprchla. 7Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při 

cestě do Šúru, 8a otázal se jí: „Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?“ 

Odvětila: „Prchám od své paní Sáraje.“ 9Hospodinův posel jí řekl: „Navrať se ke své 
paní a pokoř se pod její ruku.“ 10Dále jí řekl: „Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je 

nebude možno ani spočítat.“ 11A dodal: „Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno 

Izmael (to je Slyší Bůh), neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. 12Bude to člověk 

nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu; bude stát proti 

všem svým bratřím.“ 13I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, „Bůh 

vševidoucí“, neboť řekla: „Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě 

vidí?“ 14Proto se ta studně nazývá Studnicí Živého, který mě vidí; je mezi Kádešem a 

Beredem. 15Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar 

porodila, Izmael. 16Abramovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč se lidé rodí jako hříšníci? 

2. Proč nejsou křesťané uchráněni od projevů hříchu ve svých životech? 

3. Jak můžeme vítězit nad hříchem? 
 



 

 

I. PŮVOD HŘÍCHU 

 Proč si potřebujeme připomínat svou zkaženost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Gn 6,8–9; Lk 23,43; Ef 2,1nn; J 3,36; Ř 3,4; Zj 20,12; Ř 3,10; 
 

II. PROJEVY HŘÍCHU 

 Proč je důležité rozpoznávat různé projevy hříchu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   J 16,9; Mt 27,19; Př 14,1; Jk 1,16.22; Gn 15,13;  
 



 

 

III. PŘEKONÁNÍ HŘÍCHU 

 Proč nemůžeme zůstat jenom u poznání hříchu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ga 2,19–20; Gn 22,8; J 1,29; Ř 4,21; J 19,30; J 8,56; Gn 15,6; Ř 8,13; J 14,10; J 15,4–5 
 

  

 

 
   ADRESA, AKROLIT, BALISTA, 

BLOUD, CEDR, CUKR, DEKY, DĚTI, 

DOLE, DŘÍT, ETUDA, GRÁD, HALA, 

HEMOGLOBIN, KIWI, KNAK, KNOT, 

KRAVATY, LASER, MENSES, 

METODIK, MLYNÁŘ, NIOB, NITĚ, 

NUGA, OKOL, OKOŘ, ONEN, OZÓN, 

PÁNI, PARCHANT, RING, SAKR, 

SANĚ, ŠŤAVNATKA, TĚLA, 

TSUNAMI, TÚRA, URNA, ÚŘEDNÍK, 

ÚTES, UZDY, VALACH, VSUN, ZVĚŘ 

Osmisměrka 

Tajenka Za 4,6 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby  Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

V neděli 25. 9. budeme mít pracovní sborové shromáždění.  
 

 

Střední Asie: Pastor čelí možnému obvinění za neregistrované církve 

Ve Střední Asii se mnoho křesťanů shromažďuje v neregistrovaných domácích 

církvích, protože je téměř nemožné církev legálně zaregistrovat. Pastor Abdulla 

vede několik domácích církví a dvě z nich byly v posledních měsících pokutovány 

za „nelegální náboženské aktivity“. Kromě toho může pastor čelit obvinění z 

trestného činu a možnému trestu odnětí svobody za několikanásobné porušení 

zákonů omezujících křesťanské bohoslužby. 

 

 

 

Závěrečná píseň: Mou cestu v rukou máš 

Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska Tvá, jdu s důvěrou.  

Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou.  

Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí. 
 

Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. 

I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou,  

vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. 
 

Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát.  

Jako strom ve Tvém chrámu v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám. 

 

 

 

Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha 

usmrcujete hříšné činy, budete žít. 

Římanům 8,13    


