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Gn 21,1-7 

Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, 

ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému 

narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Když mu bylo osm dní, 

Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo sto let, 

když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se 

mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.“ A dodala: „Kdo by byl Abrahamovi řekl, 

že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila syna, ačkoli je stár.“  

Milé děti, bratři a sestry, 

smějete se rádi? Když řeknu „smích“ – co vás napadne?... Může být různý smích? Proč se třeba 

lidé smějí? (něčemu legračnímu, vtipu; protože je rozesměje někdo jiný svým smíchem; protože 

jim něco udělá velkou radost, nebo taky přinese úlevu…; ale taky se člověk může nad něčím 

tak jako pousmát, protože tomu nemůže věřit…; taky se může někomu nebo něčemu vysmát a 

posmívat). Zkrátka lidé se smějí různě a z různých důvodů. Kupodivu v tom příběhu Abrahama 

a Sáry hned na začátku bible je hodně různého smíchu. Jak ještě za chvíli uslyšíme. 

Dnes ale potkáváme starého Abrahama, kterému není do smíchu. Sedí za poledne na sluníčku, 

v horku si vyhřívá staré kosti a podřimuje. A hlavou mu jdou různé vzpomínky a myšlenky. Už 

je to skoro 25 let, co jim se Sárou Bůh tak nečekaně promluvil do života. Aby odešli do téhle 

neznámé země. Že prý jim staříkům bezdětným ještě dá syna. Dokonce mnoho potomků. A 

taky tuhle zem, kterou budou jednou obývat. Tenkrát tomu uvěřil. A snažil se tomu věřit. Ale 

po čase to bývalo těžké. A když o tom zase hodně pochyboval, zase se mu Bůh ozval: neboj se, 

já svůj slib splním. Abrahamovi se připomene, jak ho Bůh tenkrát jednou v noci vytáhl ven ze 

stanu, aby se podíval na oblohu plnou hvězd. A že prý tolik bude jednou jeho potomků, že je 

nikdo nespočítá. No, znovu tomu tenkrát uvěřil. Jenže pak začala jeho žena Sára vyvádět, že už 

to čekání nevydrží, a ať si pořídí dítě s otrokyní Hagar, že bude jako její. No, co měl dělat? 

Neuměl na to tenkrát nic říct. A tak to udělal. No a tady to najednou šlo, tomu stejně člověk 

nerozumí. Narodil se Izmael. Však už mu je 13 – kde zas ten kluk vězí?     Abraham v tom 

poledním horku už skoro usnul, když ho zabolelo tam dole. No jo, to bylo před pár dny. Zrovna 

měl 99 narozeniny. Když se Bůh zase ozval, a že prý aby nezapomněl na jeho slib a dál mu 

důvěřoval. Že to s ním a s těmi jeho dětmi a vnuky a pravnuky myslí na věky vážně. A proto 

mu odteď změnil jméno, z Abrama na Abrahama. A prý aby si udělal obřízku, aby na to 

pamatoval a taky všichni synové, vnuci a muži, aby to tak dělali, aby na to pamatovali. Tak 

tohle všechno šlo Abrahamovi při tom podřimování hlavou a byl z toho všeho dost unavený.  

Sedí, uveleben ve svém stáří a únavě jako v křesle. Když vtom, kde se vzala, tu se vzala  – 

návštěva. Hle – tři muži stáli tu. 

Abraham se probírá, to je překvapení! Najednou vyskočí ze svého křesílka a utíká tu návštěvu 

přivítat. „Já, já jsem si vás vůbec nevšiml –  jako byste spadli z nebe!“ Poznal Abraham, kdo 

k nim přišel v těch třech poutnících? No, Abraham to pochopil. Proto byste ho v té chvíli 

nepoznali. Tentam je seschlý, spící stařík – běhá jako zamlada. Tak dokáže uvést člověka do 

pohybu, když pozná, že je mu Bůh najednou tak blízko.   

 

Proto ty tři poutníky pohostil tak královsky - jak jen jako člověk mohl pohostit Pána Boha. Však 

možná už od té doby se začalo říkat: Host do domu, Bůh do domu.  

 



Děti, bratři a sestry, už tady na začátku Bible vypráví příběh o tom, že Pán Bůh může k někomu 

přijít jako lidé, které poslal. Jako přátelé, kteří přichází povzbudit zvadlého přítele. Jako přátelé, 

kteří přicházejí povzbudit jeho unavenou víru.  

 

Když dojedli, řekla ta návštěva: „Abrahame, máš přece ženu, ne? Kdepak je?“ „Ve stanu,“ 

povídá Abraham. „Tak poslouchej, Abrahame, my teď odejdeme. Ale už se můžete těšit. Až tě 

příště navštívím, bude to za devět měsíců. A víš, co budete mít doma nového? Miminko – 

synáčka! Splní se ten starý slib, že z tebe bude otec Božího lidu!" 

  

Než na to Abraham stačil něco povědět, ozval se ze stanu tlumený smích. Kdo se tomu tak 

zasmál? Ano, Sára. Samozřejmě byla zvědavá, o čem si hosté s Abrahamem povídají. A když 

uslyšela své jméno, poslouchala ještě pozorněji. Ale jak uslyšela, že se jí ještě narodí syn, dala 

se do smíchu. Ne z radosti. Prosím vás, kdo to kdy slyšel? Ona, bába stará, že by měla rodit!? 

Že by jí ještě čekala taková radost? Sára se nad tím nevěřícně zasmála. A taky tak trochu hořce, 

jako člověk, který si už zakázal na něco se těšit, aby se znovu nezklamal. 

 

Ale Abraham si byl najednou jistý, že stojí tváří v tvář Bohu – a bylo mu v té chvíli pěkně 

trapně a úzko. Protože host se ptal: „To jsou tvé ženě Sáře Boží sliby k smíchu? Nebo si snad 

tvoje žena myslí, že slibuju jen planá slova, lidem pro legraci?“ 

 

I Sáře v té chvíli došlo, že její smích nebyl na místě. A tak se vymlouvala. „Já se nesmála!“ Ale 

ten zvláštní host jí povídá: „Nezapírej, smála ses...“ A pak dodal: „Jen se směj, však ty budeš 

ještě koukat! A protože jste se tomu slibu smáli, bude se váš syn podle toho jmenovat. Dáte mu 

jméno Smích – Izák!“ 

  

A stalo se to? Ano. Uplynulo devět měsíců. A když se koukneme k Abrahamovi a Sáře do stanu, 

zjistíme – přibylo tam miminko! Slovo, které vyřídila ta Boží návštěva, se splnilo. Sára 

s Abrahamem se po všech těch dlouhých letech dočkali. Bůh drží slovo. Na jeho slovo se 

můžeme spolehnout. I když se to čekání, na to až se splní, může zdát nepochopitelně dlouhé.  

Bůh ví, proč je to tak pro nás dobré.  

 

A přece se ze stanu Abrahama a Sáry ozývá smích. Pokaždé, když řeknou Izáčku, synáčku – 

říkají „Smích -Smíšku“! A někdy se přitom ještě trochu zastydí. Ale o to víc se na něj i na sebe 

usmějí. Z vděčnosti a radosti. K téhle radosti zve tenhle příběh i nás.   

 

Sára tehdy složila krásnou písničku: „Díky Bohu se můžu smát a se mnou ať se směje každý, 

kdo o tom uslyší!“  Proto se i my, děti, můžeme se Sárou smát. Tou zvláštní radostí. Z toho, že 

Pánu Bohu můžeme věřit. Co i pro nás řekl a slíbil.  

 

I my za chviličku podobnou písničku zazpíváme. Předtím se ještě můžeme pomodlit.  

Pane, Bože, děkujeme, že Ty držíš své slovo. Na Tvé slovo je spolehnutí. Odpusť nám, když na 

nás dolehnou obavy, pochybnosti, únava i strach. A my Ti najednou nedokážeme tak důvěřovat. 

Děkujeme, že Ty můžeš víc, než dokážeme věřit. A i k nám přicházíš v pravý čas a občerstvuješ 

naši důvěru. A i nám dáváš novou radost, vděčnost a naději. Amen.  
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