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Kázání ze soboty 15.9.2018 – br. Michal Balcar
Mé dnešní kázání je další z nepravidelného cyklu věnovaného biblickým ženám. Mluvil
jsem již o Evě, paní Noemové a o Marii. A dnes je na řadě nejvýraznější se všech žen Starého
zákona, a sice Sára.
Život Sáry a jejího muže je v biblickém světě unikátně podrobně popsaný. Vlastně se
jedná o biblickou rodinu, o které toho víme nejvíce. Jistě, chybí detaily, které jsou pro nás
důležité. Jak se do sebe zamilovali? Hádali se? Kdo měl poslední slovo? A hlavně - co Sára
cítila, na co myslela, co se dělo v jejím nitru, když se odehrávaly všechny dramatické události
popsané v knize Genesis od 12. do 23. kapitoly. A přesto o životě žádné jiné rodiny v Písmu
toho nevíme tolik.
Život Sáry je unikátní také z jiného pohledu. Díky jejímu manželství s Abrahamem, víme
o něco víc, co to znamená, když Bůh je přítomný v životě rodiny. Víte na co myslím? Když
při svatbě prosíme, aby Hospodin byl s novomanžely a doufáme, že právě jeho požehnání
bude tím olejem, který způsobí, že kolečka manželství budou do sebe zapadat hezky snadno
a bez drhnutí. Že Bůh bude tím tmelem, který způsobí, že všechno půjde hladce. Nebo
alespoň hladčeji, než v ‘světáckých’ vztazích. Jenže při čtení příběhů ze života Sářiny rodiny
se nemohu ubránit pocitu, že je to úplně jinak. Že Bůh někdo do života rodiny zasahuje
nepochopitelným způsobem. Že sleduje své vlastní cíle a ty se ne vždy kryjí s naší touhou po
šťastném životě tady a teď.

Pojďme se společně zastavit u nejdůležitějších příběhů:
● Gn 12 – Mlčením přechází Bible naše otázky, zda měla Sáraj co mluvit do největšího

rozhodnutí, tedy odchodu z Uru. Že má Abram manželku, se dozvídáme teprve ve
chvíli, kdy se rozhodne zachránit si krk tím, že jí nabídne faraónovi do harému. Židovská
tradice totiž tvrdí, že Sára byla jednou ze čtyř nejkrásnějších žen, které chodily po téhle
zemi. Jaké jsou ty další, tři již nechám na posouzení každého. ;-) V této chvíli do děje
vstoupí poprvé Hospodin a Sáraje se zastane. Zastane se její cti tam, kde se jí měl zastat
její muž. Raní faraóna ranami a ten je všechny propustí. Smutné je, že Abram selže, ale
materiálně se mu to moc vyplatí. Odjíždí z Egypta a má “brav a skot a osly i otroky
a otrokyně i oslice a velbloudy.” (12,16). Ten úspěch je tak velký, že celý trik Abraham
ještě jednou zopakuje.

●

Gn 16 – Hospodin syna slibuje, ale nic se neděje, takže Sáraj jako praktická žena vezme
věci do svých rukou, jenže ony se jí z těch rukou vymknou. Hagar sice syna porodí a má
dojem, že skrze dítě může zatlačit na to, aby se poněkud vylepšilo její společenské
postavení. A tak intrikuje proti Sáraji, ta to nevydrží a vyžene ji. A jelikož není v právu,
Hospodin se zastane otrokyně a jejího syna. Kéž by i v našich rodinách Hospodin zasáhl,
když se my sami dopouštíme křivd.

●

Gn 17 – Tady Hospodin dá Sáraji nové jméno. Už není Sáraj, nýbrž Sára. Odebere
z jejího jména písmenko jod, nejmenší písmenko hebrejské abecedy. Je to vlastně
kosmetická změna, ale týká se i nás.
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●

Gn 18 – Tady se projeví detail spojený se Sářiným životem, které je výrazný, ale zatím
o něm text mlčel. Smích. Sára se smála ve chvíli, kde se nemáte smát. Je to takový ten
hořkosladký smích. Smích, který se ozývá ve chvíli, kdy už nám nic jiného nezbývá. Ale
Sára je jasně člověk se smyslem pro humor a ty já mám nejradši.

●

Gn 20 – Abraham opakuje celé schéma s harémem, protože se mu to přece tak
vyplatilo, ne?

●

Gn 21 – Toto je nejšťastnější chvíle Sářina života. Hospodin učiní zázrak a naplní své
sliby. Sára počne a narodí se jí syn. Ta radost. To štěstí. Ten smích. K těm zve i nás.
Vždyť říká: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom
uslyší.“ Pojďme sdílet Sářinu radost. Čistou, nádhernou radost projevenou jásavým
smíchem.

Nevím, jak se přesně hodnotí, zda člověk prožije tragický život. Ale z vnějšího pohledu
bych si dovolil říci, že to Sára neměla snadné. Že zažila plno těžkostí, kotrmelců. Nasekala
plno chyb. Zažila zrady. A přesto poselství, které přes propast staletí zní k nám, je výzva
k smíchu.
Sáraj znamená “má kněžna”. Sára znamená “kněžna”. Sára již není jen Abrahamova
kněžna, ale naše. A co nám odkazuje? Smích. Boží smích. Smích darovaný Bohem jako
největší dar. “Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.” Pojďme se smát se Sárou.

Amen
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