
Oběť praotce Abraháma 

Po oněch událostech Bůh zkoušel 

Abraháma a řekl mu: „Abraháme!“ 

Odpověděl: „Tady jsem.“ Bůh pravil: 

„Vezmi svého syna, svého jediného syna, 

kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria 

a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, 

kterou ti označím.“ Abrahám vstal časně 

zrána, osedlal osla, vzal s sebou dva své 

služebníky a syna Izáka. Naštípal dříví pro 

celopal a vypravil se na místo, které mu 

Bůh jmenoval. Třetího dne, když Abrahám 

zdvihl oči, uviděl zdálky to místo. Tu pravil Abrahám svým služebníkům: „Zůstaňte zde 

s oslem a já s chlapcem půjdeme tamhle, abychom se klaněli, a pak se k vám vrátíme.“ 

Abrahám vzal dříví na celopal, naložil je na svého syna Izáka a do rukou si vzal oheň a 

nůž. A tak oba dva šli spolu. 

Cestou se Izák obrátil na svého otce Abraháma a řekl: „Otče!“ Odpověděl: „Co je, můj 

synu?“ Izák nato: „Hle, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k celopalu?“ Abrahám 

odpověděl: „Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu“ a šli oba dva spolu dál. 

Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář, narovnal dříví, svázal 

svého syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal 

nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, 

Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce 

a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, 

svého jediného syna.“ Abrahám pozdvihl své oči, a hle za ním beran, který se chytil za 

rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Abrahám 

nazval to místo „Hospodin se stará“, proto se dnes říká: „Na hoře, kde se Hospodin 

stará“. 

Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při sobě samém 

přísahám, praví Hospodin, že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého 

jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské 

hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých 

nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě 

poslechl.“ 
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