
GN 16 – POCHYBNOSTI

- I VELCÍ BOŽÍ LIDÉ MAJÍ 

POCHYBNOSTI

- HAGAR NA POUŠTI

- ANDĚL HOSPODINŮV

- IZMAEL



1) GEN.16
Genesis 16:1 Sáraj, Abramova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni jménem 

Hagar.

2 Sáraj řekla Abramovi: Hle, Hospodin mi zabránil rodit. Vejdi prosím k mé otrokyni, snad 

budu mít dítě z ní. Abram Sáraj uposlechl.

3 Abramova žena Sáraj tedy na konci desíti let Abramova pobývání v kenaanské zemi vzala 

svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu.

4 Vešel k Hagar a ta otěhotněla. Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit.

5 Sáraj pak řekla Abramovi: Ty můžeš za mé příkoří! Já jsem ti dala do klína svou otrokyni, a 

když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud mezi mnou a 

tebou.

6 Abram Sáraji odpověděl: Vždyť tvá otrokyně je ve tvé moci, nalož s ní, jak uznáš za 

správné. Sáraj ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla.

7 Hospodinův anděl ji nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do Šúru,

8 a řekl: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odpověděla: Utíkám od své 

paní Sáraje.

9 Hospodinův anděl jí řekl: Navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku.
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1) GEN.16
10 A Hospodinův anděl jí řekl: Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude 

moci být spočítáno.

11 Dále jí Hospodinův anděl řekl: Hle, jsi těhotná a porodíš syna; dáš mu jméno Izmael, 

protože Hospodin naslouchal tvému soužení.

12 Bude to člověk jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti 

němu. Usídlí se naproti všem svým bratřím.

13 Hagar dala Hospodinu, který k ní promluvil, jméno: Ty jsi Bůh vidění. Neboť si řekla: Což 

jsem zde také nepohlédla za tím, kdo mě uviděl?

14 Proto se ta studna nazývá Bér-lachaj-rói. Ta je mezi Kádešem a Beredem.

15 Pak Hagar porodila Abramovi syna a Abram svého syna, kterého porodila Hagar, 

pojmenoval Izmael.

16 Abramovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela.
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2) POCHYBNOSTI

Je rok 1867 př.n.l., Abraham se Sárou putují již 10 let po oblasti Kannán, oba stárnou.

Sára měla také spoléhat na Boží zaslíbení, jako Abram. Všechno prožívala s ním, Abram ji jistě 

vše popsal, co prožil. Zažila, jak je Bůh podržel v Egyptě, zažila jak Abram vysvobodil Lota, jistě 

byla pak Bohu vděčná.

Přes všechny tyto zkušenosti viděla, že už nemůže mít děti a i když jim Bůh výslovně několikrát 

řekl, že budou mít potomstvo, tak jeho zaslíbením už přestává věřit.

Přísloví 3:5 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost.

6 Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.

Židům 10:32 Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s 

utrpením.
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3) KDY PŘICHÁZEJÍ POCHYBNOSTI?

- Když okolnosti svědčí o opaku 

toho, co nám Bůh zaslíbil

- Když něco dlouho trvá a nemění 

se

- Když cítíme nejistotu

- Když se obáváme o budoucnost

- Když máme pocit beznaděje

Najednou vše, co nám Bůh řekl, se 

zdá jako v mlze, už to nevidíme tak 

jasně, už si tím nejsme jisti.

Ztrácíme pevnou půdu pod nohama

Př.: led na rybníku
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4) KDYŽ UVĚŘÍME POCHYBNOSTEM

Sára přesvědčila Abrama, aby zplodil dítě s její otrokyní Hagar, tu si nejspíše přivedla z 

Egypta, když tam s Abramem byli.

Nikde v Písmu není řečeno, že do Egypta měli sestupovat, možná měli vydržet a zůstat tam, 

kde byli. Z Egypta si přivádí otrokyni, takže problémy se táhnou dál. Kdyby nesestupovali, tak 

by možná tuto možnost ani nemuseli řešit.

Když se rozhodujeme bez Boha, pak to má následky !!!

Když nemůžu mít děti, tak je bude mít alespoň moje otrokyně a bude to jako bych měla 

vlastní. Je to nejlepší lidské řešení, jiné řešení není.

Ale Bůh měl jiné plány – stále počítá s tím, že Sára porodí dítě!
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5) NÁSLEDKY

Genesis 16:5 Sáraj pak řekla Abramovi: Ty 

můžeš za mé příkoří! Já jsem ti dala do klína 

svou otrokyni, a když viděla, že otěhotněla, 

přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud 

mezi mnou a tebou.

Všimněte si, co dělá Sára:

- Sama toto vymyslela a najednou se diví, 

co se děje!

- Obviní svého muže, že za to může, ale 

přitom měla čekat na Boha a ne svévolně 

jednat, to ona svého muže přesvědčila!

- Jedná velmi špatně s Hagar, že nakonec 

od ní utíká (v těhotenství).

- Nenechá si ani poradit od svého muže.
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6) PODIVNÉ SETKÁNÍ
Těhotná Hagar utíká do pouště – je 

raději v pustině než s její paní. Sára 

nejspíše vůbec nemohla unést to, že 

ona nemá děti a její otrokyně ano.

Genesis 16:7 Hospodinův anděl ji 

nalezl v pustině u vodního pramene, u 

pramene na cestě do Šúru, 8 a řekl: 

Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi 

přišla a kam jdeš?

Kdo je ta tajemná postava, s kterou 

mluví?

Obraz Hagar a anděl, Francesco 

Maffei, 1657
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7) TO JEŽÍŠ MLUVÍ S HAGAR !!!

Hospodinův anděl (Malak Jahve) ji nalezl v pustině = 

posel Boží, nebo také poslaný Bůh. Ve verši 13. jasně říká, 

že viděla Boha. 13 Hagar dala Hospodinu, který k ní 

promluvil, jméno: Ty jsi Bůh vidění. Neboť si řekla: Což 

jsem zde také nepohlédla za tím, kdo mě uviděl?

1 Janův 4:12 Boha nikdo nikdy neviděl. 

Koho tedy viděla? Ježíše. Tato tajemná postava je v 

mnoha knihách Bible.

Zde začíná arabský národ, vidíme, že Bůh má péči o 

tento národ. Izmael = Bůh slyší

Obraz Hagar opouští Abrahamův dům, Paul Rubens

1615-1617
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8) POKOŘ SE!
Genesis 16:9 Hospodinův anděl jí řekl: 

Navrať se ke své paní a pokoř se pod její 

ruku.

Někdy je jediným řešením, když se 

pokoříme – dokonce i když je šéf 

nesnesitelný. Bůh nás tím něčemu učí. 

Hagar neměla plán, co dál, jen chtěla 

pryč od Sáry. Ježíši neodpověděla na 

otázku, kam jde.

Podobně jako Jonáš – neslyšel Boží hlas 

a tak si Bůh použil drsné námořníky: Co 

tady spíš, ospalče?

Obraz Hagar v pustině, Paul Rubens

1630-1632
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9) PROČ SE MĚLA HAGAR 

VRÁTIT?
- Aby o ní bylo postaráno, aby měla zázemí

- Protože i s Araby má Bůh svůj plán

- Aby Izmael byl vyučován o Bohu Abrahamem

Hagar to vrátila s Sáře a k Abrahamovi, Izmael je narozen 

roku 1866 př.n.l.

Bůh zde vyslovuje proroctví o arabském národu:

- Budou bojovat proti všem

- Budou jako divoký osel – dost agresivní, je těžké ho 

zvládnout, je svéhlavý, ale rozhodně ne hloupý, má 

obrovskou sílu

- Hřebec+oslice=mezek, osel+klisna=mula
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10) OTÁZKY

- V čem jsme Boha zklamali? 

- Máme pochybnosti o Boží péči o nás?

- Děláme svá rozhodnutí s Bohem, čekáme 

na něj nebo děláme rozhodnutí na 

základě pochybností?

- Neseme si nějaké následky špatných 

rozhodnutí?

- Proč nám Bůh říká, abychom se pokořili, v 

jakých situacích to platí?
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