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GN 21 – NA ČÍ SLOVO SE MŮŽEME
SPOLEHNOUT ?

1) GEN.21 NAROZENÍ IZÁKA
Genesis 21:1 Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil. 2 Sára otěhotněla
a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna v určeném čase, o kterém s ním mluvil Bůh.
3 Abraham dal svému synu, který se mu narodil, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.
4 Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, tak jak mu Bůh přikázal.
5 Abrahamovi bylo sto let, když se mu narodil syn Izák. 6 Sára řekla: Bůh mi způsobil smích.
Každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou. 7 Ještě řekla: Kdo by jen pověděl
Abrahamovi, že Sára bude kojit! A přece jsem mu v jeho stáří porodila syna! 8 Dítě rostlo a
bylo odstaveno. V den Izákova odstavení udělal Abraham velkou hostinu. 9 Když Sára
viděla, že se syn Egypťanky Hagary, kterého Abrahamovi porodila, Izákovi posmívá, 10 řekla
Abrahamovi: Vyžeň tuto otrokyni i jejího syna, neboť syn této otrokyně nebude dědicem
spolu s mým synem Izákem! 11 Abraham byl z toho velmi skleslý: byla to záležitost jeho syna.
12 Bůh však Abrahamovi řekl: Nebuď skleslý kvůli chlapci a své otrokyni. Poslechni Sáru ve
všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě. 13 Syna otrokyně také učiním
národem, protože je tvým potomkem. 14 Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch
vody a dal to Hagaře. Položil jí to na ramena a poslal ji s dítětem pryč. Odešla a bloudila v
pustině Beer-šeby. 15 Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví.
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1) GEN.21 NAROZENÍ IZÁKA
16 Odešla a posadila se naproti opodál na dostřel luku, neboť si řekla: Nebudu se dívat na
smrt toho dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala. 17 Bůh uslyšel hlas chlapce.
Boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí: Co je ti, Hagaro? Neboj se, protože Bůh slyšel
hlas chlapce tam, kde je. 18 Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj
učiním velký národ. 19 Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch
vodou a dala chlapci napít. 20 Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal. Usadil se v pustině a stal
se velkým lukostřelcem. 21 Bydlel v Páranské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské
země. 22 V té době řekl Abímelek a Píkol, velitel jeho armády, Abrahamovi: Bůh je s tebou
ve všem, co děláš. 23 Nyní mi tu přísahej při Bohu, že si budeš počínat věrně vůči mně a
vůči mému nástupci i mému následníku; tak jako jsem prokázal laskavost tobě, budeš ji
prokazovat i mně a zemi, v níž jsi pobýval jako cizinec. 24 A Abraham řekl: Ano, přísahám.
25 Abraham však Abímeleka pokáral ohledně studny s vodou, kterou uchvátili Abímelekovi
otroci. 26 Abímelek odpověděl: Nevím, kdo tu věc udělal. Ani ty jsi mi to neoznámil a ani já
jsem o tom dodnes neslyšel. 27 Abraham tedy vzal brav a skot, dal to Abímelekovi a uzavřeli
spolu smlouvu. 28 Abraham postavil sedm oveček ze stáda zvlášť. 29 Abímelek se
Abrahama zeptal: Co s těmi sedmi ovečkami, které jsi postavil zvlášť?
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1) GEN.21 NAROZENÍ IZÁKA
30 On odpověděl: Těch sedm oveček si ode mne vezmi, aby mi byly na svědectví, že tuto
studnu jsem vyhloubil já.
31 Proto nazval ono místo Beer-šeba, protože tam oba přísahali.
32 Tak uzavřeli smlouvu v Beer-šebě. Abímelek s velitelem své armády Píkolem vstali a
navrátili se do pelištejské země.
33 Abraham pak vysadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha
věčného.
34 Abraham pobýval v pelištejské zemi jako cizinec po mnohé dny.
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2) SPLNIL, CO PROHLÁSIL
Genesis 21:1 Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil.
Bylo to roku 1852 př.n.l., Abrahamovi je 100 let, Sáře 90 let, Izmael měl 14 let.
Židům 10:23 Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný;
1 Janův 1:9 Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy
odpustil a očistil nás od každé nepravosti.
1 Korintským 10:13 Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás
nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.
2 Korintským 1:18 Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ‚ano‘ i ‚ne‘.

2 Tesalonickým 3:3 Věrný je Pán, který vás upevní a ochrání od Zlého.
2 Timoteovi 2:13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
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3) VELKÁ RADOST
Genesis 21:6 Sára řekla: Bůh mi způsobil smích.
Každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou.
Žalmy 126:1 Když Hospodin vrátil sijónské
navrátilce, bylo nám jak ve snách. 2 Tehdy naše
ústa naplnil smích a náš jazyk jásal; tehdy se mezi
národy říkalo: Hospodin s nimi učinil velké věci.
3 Hospodin s námi učinil velké věci - byli jsme plni
radosti.
Hospodine, změň náš úděl, jako měníš řečiště v
Negebu. 5 Ti, kdo v slzách rozsévají, budou s
jásotem sklízet. 6 Ten, kdo chodí a s pláčem nosí
mošnu se semenem, přijde a s jásotem bude
snášet snopy.
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3) VELKÁ RADOST
Podobně v naší zemi – Bůh dlouho
zasliboval, že přijde svoboda do naší země,
že přijde změna.

Viz. dřívější proroctví
Naplnilo se to v roce 1989, byla veliká
radost, to, co se zdálo jako nemožné, aby
padlo, to najednou bylo pryč.
Bůh to změnil - bylo nám jak ve
snách. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš
jazyk jásal.
Máme zaslíbení, že Bůh bude v naší zemi
mocně jednat.
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4) SLAVNOST
Verš 8 - V den Izákova odstavení
udělal Abraham velkou hostinu.
Izákovi měl cca 3 roky (2-5let),
Izmaelovi bylo cca 17 let,
přibližně tedy roku 1849 př.n.l.
Oslava většinou trvala celý
týden.
A na této slavnosti se Izmael
posmíval Izákovi. Nejspíše to dělal
často a toto byla poslední kapka.
Proč se mu posmíval?
Proč silnější šikanují slabší?
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5) PROPUŠTĚNÍ HAGAR
A IZMAELE
10 řekla Abrahamovi: Vyžeň tuto otrokyni i jejího
syna, neboť syn této otrokyně nebude dědicem
spolu s mým synem Izákem!
Abraham nechtěl Hagar a jeho syna Izmaela
propustit, ale Bůh mu jasně řekl, ať to udělá.
Muselo to být pro Abrahama těžké, ale udělal to,
protože Bůh mu řekl.
I my musíme někdy ve svých životech udělat
radikální krok (v zaměstnání, rodině, …).
Obraz Hagar a Izmael posláni pryč,
Frederick Goodall 1866.
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6) DUCHOVNÍ VÝZNAM
Galatským 4:24 Je to řečeno alegoricky: Tyto ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která
rodí děti do otroctví, a to je Hagar. 25 Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějšímu
Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. 26 Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten
je naší matkou. …... 29 Ale jako tenkrát ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho,
který se narodil podle Ducha, tak je tomu i nyní. 30 Co však praví Písmo? ‚Vyžeň otrokyni i
jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem‘ svobodné. 31 Proto, bratři,
nejsme děti otrokyně, nýbrž té svobodné.
Galatským 5:1 K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět
podrobit pod jho otroctví.
Můžeme být v církvi a být v otroctví
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6) DUCHOVNÍ VÝZNAM
Náboženství má snahu vytvořit nějaký náboženský systém, zaměnit chození ve víře za určitá
pravidla, systémy, poučky.
Homera Simpsona se zeptali: „Co je křesťanství“? On se zamyslel a odpověděl: „To jsou ty
pravidla, co nefungují!“

Křesťanství není soupis toho, co můžu a nemůžu, pokud to budu dělat, pak budu pod
zákonem, budu jen náboženský člověk – z toho pak vznikají jen věci, které jsou tělesné
(děláme mrtvé skutky, které nám Bůh neřekl). Ale když nasloucháme Bohu, ptáme se na jeho
vůli, hledáme ho, pak nás povede a vykonáme to, co je jeho vůle.
Hagar = obraz náboženství, něčeho tělesného
Sára = obraz těch, co nejsou pod zákonem, ale jsou vedeni Duchem
Tělesné nemůže zůstat s tím duchovním.
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7) BLOUDĚNÍ
Abraham nechal vykopat studnu v místě Beer-šeba. Osobně dal jídlo Hagar a Izmaelovi i
když na to měl lidi a poslal je pryč. Hagar opět míří na jih, tedy k Egyptu, odkud pocházela,
ale po cestě zabloudila. Celý jižní Izrael (kde byla Hagar) je hodně pustý, je zde poušť
(Negevská poušť). Bůh ale opět projevuje svoji péči o ně, otvírá jim oči, aby viděli studnu.
Hagar a Izmael se v této části země nakonec usadili.
Podobné je to i s námi – někdy přes okolnosti
nevidíme to, co je zjevné a Bůh nám musí pomoct.
Vlevo obraz Il Guercino Propuštění Hagar 1657

21-7/10

8) BŮH SLYŠÍ
Jméno Izmael znamená
Bůh slyší.
17 Bůh uslyšel hlas
chlapce. Boží anděl
zavolal na Hagaru z
nebes a řekl jí: Co je ti,
Hagaro? Neboj se,
protože Bůh slyšel hlas
chlapce tam, kde je.
Bůh je slyšel hlavně kvůli
Abrahamovi.
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9) SMLOUVA S ABÍMELEKEM
Abraham nechal vyhloubit studnu – to není maličkost, je
to třeba práce na půl roku. V jižní části Izraele je voda ve
velké hloubce. Abrahamova studna je zde dodnes – má
průměr 3m, hloubka 26m, je to cca 250m3 materiálu.
22 V té době řekl Abímelek a Píkol, velitel jeho armády,
Abrahamovi: Bůh je s tebou ve všem, co děláš. 23 Nyní
mi tu přísahej při Bohu, že si budeš počínat věrně vůči
mně a vůči mému nástupci i mému následníku; tak jako
jsem prokázal laskavost tobě, budeš ji prokazovat i mně
a zemi, v níž jsi pobýval jako cizinec. 24 A Abraham řekl:
Ano, přísahám. 25 Abraham však Abímeleka pokáral
ohledně studny s vodou, kterou uchvátili Abímelekovi
otroci. 26 Abímelek odpověděl: Nevím, kdo tu věc
udělal. Ani ty jsi mi to neoznámil a ani já jsem o tom
dodnes neslyšel.
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9) SMLOUVA S ABÍMELEKEM
Abraham tedy souhlasil. Je zvláštní,
že by král nevěděl o tom, co dělají
jeho služebníci. Ale i kdyby nevěděl,
byl za své lidi odpovědný.
Abraham mohl mít křivdu na tohoto
krále – já jsem to vykopal, je to
moje, nemůžete mi to brát.
Abraham ale nepočítá křivdy a
klidně se s nimi domluví i když je to
nespravedlnost. Půl roku práce!
Ale pokud žijeme s Bohem, pak nám
pomáhá snadněji odpouštět.
21-9B/10

9) SMLOUVA S ABÍMELEKEM
Když víme, co pro nás Bůh udělal, že nám odpustil naše hříchy, naše přestoupení, pak můžeme
odpustit (velkorysost)
1 Korintským 13:5 není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy
Matouš 18:23 „Proto je království Nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými
otroky. 24 Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů.
25 Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co
má, aby tak splatil svůj dluh. 26 Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal: ‚Měj se mnou
trpělivost, pane, a všechno ti vrátím!‘ 27 I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu
odpustil. 28 Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen
sto denárů; popadl ho a začal ho škrtit, říkaje: ‚Zaplať, co mi dlužíš!‘ 29 Jeho spoluotrok padl k
jeho nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou trpělivost, a zaplatím ti.‘ 30 On však nechtěl, ale šel a
uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. 31 Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi
se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo.
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32 Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu: ‚Otroku zlý, celý ten
dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. 33 Neměl ses také
ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval
nad tebou?‘ 34 A jeho pán se rozhněval a předal ho
mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. 35 Tak i můj nebeský
Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému
bratru jeho přestoupení.“
1) Dlužil 1000 talentů –1šekel=4denár, 1 hřivna=60 šekelů
1talent=60hřiven=3600šekelů=14400denárů, ale zde
10.000x14.400=144.000.000 denních mezd, tedy 129,6 miliardy
Kč (900 kč/den), tedy 5,2 miliardy dolarů. Př. Příjem města
Praha za rok 2015 bylo 70 miliard Kč
2) Dlužil 100 denárů 100x900=90.000 Kč, tedy zanedbatelné
množství oproti 130 miliardám
Osobní příklad
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10) OTÁZKY
- Prožili jste někdy naplnění Božího zaslíbení
ve vlastním životě?
- Stává se nám, že nevidíme to, co je
zjevné, že potřebujeme otevřít oči?
- Co znamenají mrtvé skutky (skutky tmy –
viz. Řím.13:12) ?
- Počítáme křivdy?
- Víme, co nám Bůh odpustil?
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