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Pondelok 11. apríla 2015 

Text: 1M 16, 1 – 16 
1Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. 2Sáraj 

povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa 

z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. 3Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju 

slúžku, Egypťanku Hagaru - bolo to desať rokov po tom, čo sa Abrám usadil v Kanaáne - a dala 

ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 4Vošiel teda k Hagare, a tá počala. Keď zbadala, že 

počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. 5Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť 

za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že 

počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou! 6Abrám však 

povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s 

ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. 7Tu ju stretol anjel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri 

žriedle na ceste do Šúru, 8a riekol: Hagar, slúžka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona 

povedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. 9Vtedy jej riekol anjel Hospodinov: Vráť sa ku 

svojej panej a pokor sa pod jej ruku! 10A ďalej jej anjel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím 

tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. 11A anjel Hospodinov 

pokračoval v reči: Ajhľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Izmael. lebo počul Hospodin o 

tvojom trápení. 12Bude to človek ako divý osol; jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých 

budú proti nemu; bude naprotiveň všetkým bratom. 13Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou 

hovorí: Ty si Él Róí, lebo povedala: Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. 14Preto sa 

táto studňa volá Beér Lachaj Róí; leží medzi Kádešom a Beredom. 15Hagar porodila Abrámovi 

syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom. 16Abrám bol 

osemdesiatšesťročný, keď mu Hagar porodila Izmaela.  

Piesne: ES č. 506, 526 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
„Sáraj, Sáraj, čo si to urobila?!“ Pravdepodobne tak nejako sa pýtame v duchu po prečítaní 

uvedených slov. Na prvý pohľad máme pred sebou prípad náhradného materstva. To, čo vlastne 

navrhne Sáraj Abrámovi a on neskôr aj vykoná, nie je uskutočnenie túžby po dieťati, ale ide 

o pokus obísť kríž, skúšku viery, ktorú Hospodin dopustil. V živote každého z nás sú rôzne 

takéto telesné či duchovné „neschopnosti“ a „neplodnosti“, ktorými je náš život obmedzený. Je 

mnoho vecí, ktoré sú dané a ktoré nedokážeme zmeniť. Sáraj verila tomu, že Hospodin zasľúbil 

jej manželovi početné potomstvo, no uvedomovala si, že ona je už stará a neplodná. To ju 

gniavilo a vnútorne tým trpela. Nepoznáme aj my podobné dilemy? Ak je Boh Láska, prečo je 

toľko utrpenia nevinných? Sáraj nedokázala byť trpezlivá. Roky bežali a naplnenie zasľúbenia 

neprichádzalo. Sáraj sa preto rozhodla zobrať veci do vlastných rúk a všetko urýchliť, aby výsle-

dok bol taký, aký chcela ona. Všetky tieto „urýchľovače“ Božích plánov však vôbec nič 

neurýchlia, práve naopak. Namiesto požehnania prichádzajú hádky, ponižovanie a v prípade 

Hagary aj útek. Podstatou tohto príbehu je poukázať na trpezlivosť, lebo ľudské riešenia 

problémov bez dôvery v Božie slovo všetko väčšinou len skomplikujú. Lepšie je vytrvať 

v poslušnosti Pánu Bohu, dôverovať Mu v dobrom i zlom, spoliehať sa na Božiu múdrosť a Jeho 

vedenie napriek našim neschopnostiam. Lepšie je prekážky viery krok za krokom prekonávať 

s pomocou Božou, ako sa ich snažiť obísť. Nepodliehajme preto panike z plynutia času, 

nevzdávajme sa vopred, ale dúfajme, že problém bude vyriešený, že Hospodin aj našu slabosť 

využije na slávu svojho mena a našu záchranu. Popri Sáraji a Abrámovi si všimnime ešte odkaz, 

posolstvo slúžky Hagary. Uteká od svojej panej, ale anjel Hospodinov k nej prehovorí, preto sa 

vráti späť a čaká na splnenie zasľúbenia. Kiež by všetci, ktorí boli znechutení rôznymi kauzami 

v cirkvi, tiež započuli slovo Božie k návratu. Kiež by všetci ponížení a utrápení rozpoznali 

zasľúbenie o novom živote a vykročili na novú cestu viery. Nenúťme teda Pána Boha konať to, 

čo chceme my. Naopak, nasledujme príklad Pána Ježiša Krista: „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa 

tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“ (L 22, 42) Amen. 

Modlitba: 
Pane a Spasiteľu náš, ktorý si sa v pokore ponížil, aby si nám dal príklad pokory a trpezlivosti, 

Tvoja láska a dobrota je veľká, lebo nás zbavuje všetkej opustenosti a neistoty. Upevňuj nás, 

prosíme, v pevnej viere, aby sme aj my žili oddane a pokorne a všetky svoje pochybnosti aj 
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pokušenia prekonávali v sile dôvery v Teba. Vytrhol si nás predsa z moci zlého, vykúpil si nás 

zo zahynutia, preto uisťuj nás i naďalej svojou prítomnosťou skrze Ducha Svätého. Amen. 
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