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ABRAHAMOVA SLABOST (Gn 16,1 ؘ–9) 

Tragické důsledky duchovního nerozlišování 
 

Ukážeme si, jak Bůh prověřuje naši víru, jak k tomu používá ty 

nejobyčejnější věci, okolnosti a situace v našich životech, používá naše 

nejbližší, aby nám ukázal, jak slabé je naše srdce a nakonec uvidíme, že 

Boží milost je mocnější než hřích a Boží dobrota překonává zlo. 
 

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. Jakým způsobem Bůh vychovává své děti? 

2. Jak máme rozlišit zkoušku od pokušení? 

3. Kde je zdroj naší síly, v níž můžeme obstát ve zkoušce? 



 

 

 

I. BŮH PROVĚŘUJE VÍRU 

 Proč musí do našich životů přicházet zkoušky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

   Jk 1,2–3.13; Žd 5,8;  
 

II. BŮH POUŽÍVÁ NAŠE NEJBLIŽŠÍ 

 Proč Bůh používá právě naše nejbližší? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 19,13; Gn 11,30; Mt 16,18;  



 

 

 

III. BŮH PŘEMÁHÁ ZLO SVOU MILOSTÍ 

 Proč je duchovní rozlišování naprosto nezbytné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 1Te 5,21–22; 2K 11,14; Zj 3,17; Ga 4,24–31; Gn 18,3; Ko 3,1–2;  
 

  

 

 
   ADVOKÁT, AORTA, DUKLY, 

DUŽNINA, DÝKY, GREŠLE, JEDNOU, 

KADIDLO, KACHLE, KAŽDÝ, KIRA, 

KNOT, KOST, KÓTY, KOUPALIŠTĚ, 

KOUSATI, KŘIVKA, LEŠI, LOTR, 

LŽIČKA, MDLO, MISTŘI, MLAT, 

MŠIČKA, NIOB, NOTY, NOUZE, 

PÁKA, PRSTY, ROZETY, RYTO, SAKA, 

SMRŠŤ, SPONZOROVAT, STAR, 

STÁT, ŠTUK, TAINE, TETA, TRNČÍ, 

VĚŠTĚNÍ, VĚTVE, VÍRA 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 12,2 

 

_________________________ 
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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.  
 

 

Mali: Nárůst zájmu o Bible v africkém Mali 

Se stále rostoucím počtem muslimů, kteří se v africkém státě Mali obracejí ke 

Kristu, vzrůstá rovněž poptávka po Biblích. Mali je převážně muslimskou zemí a 

získat zde výtisk Písma je obtížné, zejména pak mimo hlavní město. Jistý místní 

člověk však zasvětil své úsilí i dům nápravě tohoto nedostatku. 

Jacques Coutou, dřívější pastor, se rozhodl obstarávat svým kolegům 

pastorům v celé zemi Bible. Přeměnil jednu místnost svého domu ve skladiště, do 

kterého ukládá výtisky Písma, které pak posílá a rozváží do všech koutů Mali. 

V roce 2021 takto Jacques sám ručně distribuoval kolem pěti tisíc Biblí. Podle 

jeho slov je poptávka po Biblích natolik enormní, že někteří pastoři jsou nuceni 

používat k výuce nových konvertitů nouzově alespoň dětské Bible, obsahující 

rovněž vybrané citáty Písma. Hlas mučedníků do této země již dopravil jak tisíce 

Biblí ve zde používaných jazycích, tak i podobné množství dětských obrázkových 

Biblí. Největší potřeba Písma je ale na severu země, kde církev čelí tlaku 

muslimských extrémistů. 

 

 

 

Závěrečná píseň: Chvalte Hospodina (Ž 117) 

Chvalte Hospodina, všichni národové, velebte ho všichni lidé. 

Neboť je rozšířená nad námi milost jeho a pravda Boha navěky, haleluja. 

 

 

Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal 

milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. 

Jakubův 2,13    


