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ABRAHAMOVA OBĚŤ (Gn 22,9–14) 

Bůh sám si najde beránka …  
 

Abraham pro Hospodina vybudoval oltář, přinesl mu jako oběť svého 

jediného syna, ale Bůh tu oběť obrátil v oběť beránka, kterého si sám 

vyhlédl, a nakonec Abraham oslavil Hospodina svou chválou. 
 

Text Písma – Genesis 22,1–19, ČEP: 
1Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten 

odvětil: „Tu jsem.“ 2A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, 

odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti 

povím!“ 3Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a 

svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh 
pověděl. 4Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, 5řekl 

služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a 

pak se k vám vrátíme.“ 6Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna 

Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. 7Tu Izák svého otce Abrahama 

oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je 

zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ 8Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si 

vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál. 9Když přišli na místo, o němž 

mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna 

Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. 10I vztáhl Abraham ruku po 
obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. 11Vtom na něho z nebe volá 

Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ 12A posel řekl: 

„Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, 

neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ 13Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je 

beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou 

oběť místo svého syna. 14Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu 

říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“ 15Hospodinův posel zavolal pak z nebe na 

Abrahama podruhé: 16„Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil 

a neodepřel jsi mi svého jediného syna, 17jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně 

rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží 
bránu svých nepřátel 18a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody 

země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ 19Abraham se pak vrátil k služebníkům. 

Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil. 
 

Otázky ke kázání:  



 

 

1. Jak se bude projevovat živá víra v životě křesťana? 

2. Jaké oběti máme Bohu přinášet? 

3. Jak můžeme aktivně oslavovat Boha ve svých životech? 
 

I. OLTÁŘ PRO HOSPODINA 

 Jak můžeme my stavět oltáře pro Hospodina? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 12,7; Mt 26,39; Ř 6,23;   
 

II. OBĚŤ PRO HOSPODINA 

 Jak můžeme přinášet sami sebe jako oběť Bohu? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 4,16; 1Pt 1,18–20;  



 

 

 

III. OSLAVA HOSPODINA 

 Co všechno má být v našem životě uctíváním? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Mt 6,9–13; 1Tm 5,8; Lk 12,26–27; 1K 4,7; Fp 2,13 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

Nigérie: Pracovníci v první linii žádají o modlitby uprostřed probíhajících 

útoků 

Téměř všichni křesťané v severovýchodní Nigérii ztratili nějakého člena rodiny 

nebo někoho z přátel při útocích islámských bojovníků Boko Haram nebo 

fulských pastevců. Celé sbory byly vysídleny a mnoho pastorů bylo nuceno region 

opustit. Tisíce křesťanů zůstávají v táborech určených pro osoby vysídlené uvnitř 

země. Vzhledem k nedávným útokům žádají pracovníci Hlasu mučedníků o 

modlitby za jejich bezpečnost na cestách: „Některé cesty jsou pod dohledem 

banditů a únosců.“ Jeden z pracovníků také uvedl, že „některé vesnice ve státě 

Jižní Kaduna, tedy v části Kaduny, kde žijí převážně křesťané, byly v uplynulém 

roce téměř neustále napadány.“ Modlete se prosím za bezpečnost pracovníků v 

první linii a za ochranu všech nigerijských křesťanů žijících v oblastech, kde jsou 

násilí, únosy a vraždy ze strany islámských extremistů běžné. 

 

 

 

Písně:  

Pán Bůh je přítomen (38), Immanuel (18), Otče můj drahý (37) 

Nádherný (33) 

Jsi vším (24) 

Díky za tvůj kříž (11) 

 
 

A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, 

protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, 

jazyků, národů a ras.“ 

Zjevení Janovo 5,9     


