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ABRAHAMŮV „ŽIVÝ, KTERÝ VIDÍ“ (Gn 16,7 ؘ–16) 

Projevy Boží milosti 
 

Dnes si ukážeme, že to je Bůh, kdo se zjevuje lidem a dává se jim poznat. 

Dále uvidíme, že to je Bůh, kdo obrací lidské životy a také lidská srdce 

k sobě. A nakonec uvidíme, jak Bůh žehná těm, kteří ho poslouchají a 

jednají podle jeho Slova. 
 

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. Komu se Bůh dává poznat? 

2. Jaké prostředky Bůh používá k obrácení člověka? 

3. Jaká požehnání přináší setkání člověka s Bohem? 



 

 

 

I. BŮH SE ZJEVUJE 

 Jak se Bůh ve Starém zákoně zjevoval lidem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   2S 5,11; 1Pa 19,2; J 8,32; J 4,23–24;  
 

II. BŮH OBRACÍ 

 Proč Bůh vrátil Hagaru zpátky k Sáře? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Lk 19,8–10; Mt 9,9;  



 

 

 

III. BŮH ŽEHNÁ 

 Jak Bůh Hagaře požehnal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 15,5; Ef 1,3; Gn 31,13; 1K 12,3;  
 

  

 

 
   ADOLESCENTI, AKTY, 

AMYLALKOHOL, ARÉNA, AULA, 

BORŠČ, BRIKETA, BUREL, DENS, 

DESATERO, DRAŽBA, ELSA, EŠUS, 

FLUITA, HAUSBÓT, JUDO, KARATE, 

KDYSI, KURÝR, LAŠK, LIBIDO, LINO, 

MODLY, NAPODOBITEL, NEONY, 

NEPLODNOST, OSTÁLKA, PRCHA, 

PROTIKLAD, ŘEŽE, SADA, 

SEPARATISMUS, SMÍŘIT, SOBI, 

STAN, ŠTUS, TAKTNÍ, TRSÁTKO, 

ZEPPELIN 

Osmisměrka 

Tajenka Jer 10,10 

 

_________________________ 
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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.  
 

Indie: Několik křesťanských žen čelí obvinění 

30. července v oblasti Maharajganj v indickém státě Uttarpradéš bylo vzato do 

vazby šest žen kvůli obvinění z vynucování náboženské konverze. Toto obvinění 

vzneslo několik členů hinduistické nacionalistické organizace VHP s tvrzením, že 

ženy při jednom narozeninovém večírku naváděly druhé hosty k přestupu ke 

křesťanství. Při této oslavě se obviněné ženy jen krátce pomodlily předtím, než byl 

rozkrojen narozeninový dort. Ashutosh Singh, místní náčelník VHP, však k tomu 

uvedl: „ženy zvedly při modlitbě ruce způsobem, jak to činil Ježíš a pokoušely se také 

nalákat ke křesťanství přítomné dalitské ženy.“ Hinduistický pohlavár ve své 

výpovědi dále tvrdí, že oněch šest obviněných žen provádělo nezákonné aktivity, 

např. se prý ženy pokoušely vylákat z druhých peníze. Ženám byly také zabaveny 

Bible i další křesťanské knihy a vše bylo předáno policejním orgánům, které je vzaly 

do vazby. Všech šest žen zůstává ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. 

****** 

    Nyní přišla potěšující zpráva, že kauce byla 24. srpna při soudním jednání 

udělena všem šesti ženám. I když soudní řízení proti nim stále probíhá, mohly se 

všechny obžalované křesťanky alespoň mezitím shledat se svými rodinami. 

 

Závěrečná píseň: Vzdej dík 

Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, přidej píseň chval, vzdej dík, protože Ježíš je 

tvůj Pán a Král.  
 

Tak věř, když jsi slabý, sílu máš, a už nouzi nepoznáš, protože Bůh dal Ježíše za 

nás. Vzdej dík.  
 

Nahé a odhalené je všechno před očima toho,  

jemuž se budeme ze všeho odpovídat. 

Židům 4,13    


