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Gen 16 

Gen 21,9.-21. 

Oba tyto příběhy spojuje step (poušť). 

Příběhy popisují život praotce Abrahama. Stále na něco čekal. Nejvíce na potomka. Dlouhým čekáním srdce 

zemdlévá. Více tato věc trápí ženy, které touží po dítěti. Stejně tak Saraj. Abraha byl ochotný čekat, Saraj ne. 

Dala Abrahamovi svoji otrokyni. Dítě bylo považováno za dítě paní, ne otrokyně. Dítě přišlo z vůle lidské, ne 

Boží. A to nadělalo od počátku problémy. Hagar po otěhotnění si přestala své paní vážit. Ze strany Saraj začala 

být pokořována, napadána. A proto Hagar utekla na poušť. V tomto okamžiku přichází na scénu Hospodin. 

Anděl se Hagar ptá, co v poušti dělá, i když to Hospodin ví. Boží otázky v nás mají vyvoval jednak jistotu, že 

se o nás Bůh stále zajímá, a jednak nás má někam nasměrovat. Hagar odpovídá. Neobviňuje Boha, nestěžuje 

si, jen popisuje, co prožívá. Bůh jí posílá zpět, aby trpělivě snášela příkoří. Toto ovšem neplatí paušálně, není 

tím řečeno, že se musí snášet domácí násilí. Podruhé už tato rada nezazní. 

Bůh myslí na Hagar i Abrahama, zajímá se o Izmaele a také on dostává zaslíbení, i když se nenarodil z vůle 

Boží. 

Přichází nový problém – konflikt mezi rodiči se přenáší na děti. Izákovi byly asi 3 roky, jeho jméno znamená 

Smíšek. Možná proto, že se mu starší Izmael vysmíval. Ten má asi 16let. 

Gal 4, 29. 

Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci Ducha, tak 

je tomu i nyní. 

„Cachala“ – posmívat se, pohrávat si, může znamenat možná i nemravné hrátky. Sára proto vyhnala Hagar 

se synem opět z domu. Abrahamovi se to nelíbí, ale Bůh tento postup schvaluje. Izák dostává zaslíbení, že 

z něho vzejdou potomci Abrahamovi.  

Abraham čekal celý život na potomka, a přesto byl ochotný ho na Boží přání obětovat. Pro nás je to něco 

naprosto nepochopitelného. Abraham poslal na smrt Izmaele – na poušť , i Izáka. Vydal děti  v šanc osudu. 

Věřil v Boží vůli, ve vzkříšení. 

Hagar se synem čekají na smrt žízní. Bůh nechal dojít problém až do extrému. Hagar nevyčítá Bohu, trpělivě 

čeká na smrt. Je ochotna se s Bohem bavit. Ona i chlapec plakali a Bůh je slyšel, a přišel.  

Ex 3, 7. 

Hospodin dále řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro 

bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. 

Žalm 6, 8. 

Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků. 

Bůh vstupuje do děje, až když je o to požádán. Nevnucuje se. Někdy možná zkouší naši víru, ale spíše nabízí 

pomoc, pokud o to žádáme a vytrváme v modlitbách. Modlitba mění člověka. Bůh si přeje být pozván do 

našich životů. Proč Pán čeká až na poslední chvíli? Činí naší víru více odolnou? Berme to tak, že to tak je. 

Co přinese nový rok? Nikdo neví. Svět je rozhádaný, rodiny jsou rozhádané, ekonomika je jako na houpačce. 

Možná přinese události, ze kterých budeme mít pocit, že Pán není s námi, že nastala poslední hodina. Možná 

přinese bezvýchodné situace. A nebude to poprvé. Ale Bůh v ději je. Není stranou událostí. Hagar neviděla 
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studnu, i když byla u ní. Teprve anděl jí vodu ukázal. I my často nevidíme řešení. Kvůli strachu, nevíře. Bůh 

otálí s odkrytí některých věcí. I když se zdá, že je vše špatně, Bůh je s námi. Je součástí našeho života. 

Počítejme s tím. Nedejme na naše zdání. A křičme a plačme k Hospodinu. Bůh slyší, vyslyší, postará se. 

V důvěře, lásce a moudrosti vykročme do nového roku 2019. 

Amen 


