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1Sáraj, žena Abramova

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.

tedy Abramova žena Sáraj svo

Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu.

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

Sáraj Abramovi: "Mé příkoří mu

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 

ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru,

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.

bude proti všem a ruce všech budou proti němu; bude stát proti všem svým bratřím."

nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, "Bůh vševidoucí", neboť řekla: "Zda 

právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?"

Studnicí Živého, který mě vidí; je mezi Kádešem a Beredem.

syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael.

osmdesát šest let, kdy
 

Shrnutí:   

V patnácté kapitole Abram odháněl dravé nečisté ptáky, kteří chtěli 

znesvětit svatou oběť, která byla obětována, poskvrnit smlouvu, která 

byla s Abramem uzavřena. Ale ten největší nepřítel číhal uvnitř
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Okolnosti narození Izmaela 

 

Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala 

Jednou řekla Sáraj Abramovi: "Hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi 

tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní." Abram Sárajiny rady uposlechl.

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.

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

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 

Abram 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.

ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru,

otázal se jí: "Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?" Odvětila: "Prchám od 

ospodinův posel jí řekl: "Navrať se ke své paní a pokoř se pod její 

Dále jí řekl: "Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani 

A dodal: "Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší 

din 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."

nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, "Bůh vševidoucí", neboť řekla: "Zda 

esměla 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.

osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela.

patnácté kapitole Abram odháněl dravé nečisté ptáky, kteří chtěli 

znesvětit svatou oběť, která byla obětována, poskvrnit smlouvu, která 

Abramem uzavřena. Ale ten největší nepřítel číhal uvnitř
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, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala 

Jednou 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 

u 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 

síš 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 

Abram Sáraji odvětil: "Hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, 

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 

ospodinův posel jí řekl: "Navrať se ke své paní a pokoř se pod její 

Dále jí řekl: "Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani 

A dodal: "Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší 

Bude 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 

Proto se ta studně nazývá 

Hagar porodila Abramovi 

syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. 16Abramovi bylo 

ž mu Hagar porodila Izmaela. 

patnácté kapitole Abram odháněl dravé nečisté ptáky, kteří chtěli 

znesvětit svatou oběť, která byla obětována, poskvrnit smlouvu, která 

Abramem uzavřena. Ale ten největší nepřítel číhal uvnitř! 
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1. HŘÍCH ZŮSTÁVÁ HŘÍCHEM (V. 1-6) 

• Do vykoupení těla jsme ospravedlnění hříšníci 
 

A. Kulturně přijatelný hřích zůstává hříchem (v. 1-2.4) 

 - Boží slovo a nikoliv společnost musí určovat, co je to hřích 

 

B. Hřích falešných předpokladů je hříchem (v. 2-3) 

 - Máme se dovolávat Božích slibů, ale jejich naplnění 

musíme vždy nechat na Bohu samotném. 

 

C. Pýcha a vzpoura jsou hříchem (v. 4-5) 

 - pýcha vždy vede ke vzdoru a k pohrdání druhými 

 

D. Lhostejnost je hříchem (v. 6a) 

 - je to snaha uniknout vlastní zodpovědnosti a schovat se 

před ní 

 

E. Krutost je hříchem (v. 6b) 

 - slovní, psychické i fyzické týrání je hříchem 

 

F. Společný jmenovatel – NEVĚRA! 

 - Nevěra je zdrojem všech hříchů! 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Fp 1,6; 1 J 3,2; Žd 11,11; Ž 101,5; Jk 4,6; Př 21,4 ; 1 S 15,23; Jk 4,17;  
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2. BOŽÍ MILOST PŘEMÁHÁ HŘÍCH (V. 7-14) 

• Milost je mocnější než jakákoliv temnota 
 

A. Bůh zastavuje hříšníka (v. 7-8) 

 1. Bůh hledá a nalézá 

 2. Bůh vede k vyznání 
 

B. Bůh vede k pokání a k nápravě (v. 9) 

 - opravdové pokání znamená také nápravu způsobených 

křivd 
 

C. Bůh dává požehnání (v. 10-12) 

 - v Kristu mají křesťané úplně všechno požehnání  
 

D. Bůh vede k pochopení duchovních věcí (v. 13-14) 

 Hagar porozuměla, že se setkala se samotným Bohem – 

s Bohem Abrama, se Stvořitelem světa, s Vykupitelem z 

hříchu 

 

 Biblické odkazy:  

�  Jk 4,6; Ga 4,8-9; 1 Pt 2,10; Jr 29,13; Mt 7,7; Lk 19,10; J 8,32; Ga 6,7; Lk 19,8; Gn 15,5; Ef 

1,3; 1 K 12,3 

� Anděl Páně: Gn 22,11-18; 31,11-13; Ex 3,2-5; Nu 22,22-35; Sd 6,11-23; 13,2-5; 1 Kr 19,5-7 
 

3. ZÁVĚR (V. 15-16) 

• Boží milost je ničím nezasloužený Boží dar 
 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Ko 1,9-12; 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

6. listopadu 2011 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30
 – společné shromáždění (2 Tm 3 – Jan Suchý).  

 

K modlitbám: 

4. listopadu členové Boko Haram (organizace s vazbami na al-Kajdu) 

rozpoutali sérii útoků ve městech Damaturu a Potiskum ve spolkovém 

státě Yobe a ve městě Maiduguri v Borno. Počet obětí koordinovaných 

útoků se do této chvíle vyšplhal na 150 a pravěpodobně ještě vzroste. 

Terčem násilností se stalo devět kostelů, několik mešit, banka, budova 

protiteroristického soudu, policejní stanice a vojenská stanoviště. Abdul-

Qaqa, mluvčí Boko Haram, údajně prohlásil: „Další útoky se připravují.“ 

V převážně křesťanské čtvrti Nový Jeruzalém ve městě Damaturu se 

terčem útoků stalo šest kostelů. „Celé město je traumatizováno,“ prohlásil 

jeden místní obyvatel. Nigerijský list The Nation 7. listopadu napsal 

„přestože byly jejich kostely vypáleny, křesťané v Darmaturu včera 

nepodlehli šířící se panice a uspořádali nedělní bohoslužbu pod otevřeným 

nebem poblíž spálenišť.“ 

Poděkujte Bohu za jednotu a věrnost těchto křesťanů; proste Boha, aby 

je chránil před dalšími útoky. Modlete se za prezidenta Goodluck 

Jonathana a všechny ostatní představitele Nigérie; modlete se, aby je Pán 

obdařil silou a moudrostí, aby se dokázali s touto islamistickou skupinou 

vypořádat. Modlete se za členy Boko Haram, aby poznali Ježíše Krista.  
 

Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své 

milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, … 

2 Tesalonickým 2:16   


