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Jedné noci dal  
Bůh Abrahamovi 
podivný příkaz.  Chtěl 
Abrahama vyzkoušet,  

jestli miluje jeho 
 syna Izáka více,  

než Jeho. 



„Vezmi svého syna Izáka  
a obětuj ho jako zápalnou 
oběť”, Bůh přikázal.   
Obětovat Izáka?   
Jeho jediného syna?   
To pro Abrahama  
nebylo vůbec lehké.   
Vždyť ho velice  
               miloval.  



Ale Abraham věděl, že musí věřit  
Bohu, i když tomu vůbec nerozumí.   
A tak za časného jitra vzal sebou  
Abraham dva své služebníky a  
svého syna Izáka, a vydal se k  
                              místu, o němž  
                                           mu Bůh  
                                           pověděl. 



Ještě než odešel, 
naštípal dříví k 
zápalné oběti.  
Chtěl být 
poslušný.  



Třetího dne spatřil v dálce 
 místo.  Řekl služebníkům: 

„Počkejte tu a já s chlapcem  
  půjdeme dále.  Vzdáme  
poctu Bohu a pak se k  
vám vrátíme.”   
 
 
 
 

Izák nesl 
 dříví; Abraham 

 vzal oheň a 
 obětní nůž. 



A šli oba pospolu.  Izák  
se otázal: „Kde však je 
beránek k zápalné oběti?”  
Nato Abraham řekl: „Bůh 
sám si vyhlédne beránka.” 



Když přišli na místo, o němž  
mu Bůh pověděl, vybudoval tam 
Abraham oltář a narovnal na něj 
dříví k zápalné oběti.  Abraham  

vybudoval mnoho oltářů, ale 
tento byl jeden z nejtěžších 

postavit. 



I svázal  
svého syna  

Izáka a  
položil ho na  

oltář, nahoru na dříví. 
  Jak se obětní nůž třpytil,  

když ho Abraham zvedl 
vysoko nad hlavu.  Jeho 

srdce pukalo bolestí, ale  
věděl, že musí Boha 

uposlechnout. 



„Abrahame 
zastav!” volal 
z nebe anděl. 
„Právě teď 
jsem poznal, 

že jsi 
bohabojný, 

neboť jsi mi 
neodepřel 

svého 
jediného 

syna.” 



Abraham se rozhlédl a vidí, že v 
houští uvízl se svými rohy beran.  

Abraham rozvázal Izáka a 
obětoval berana místo něho.  

Možná Izák uvažoval: „Bůh 
opravdu poskytl - tak jak 

 mi otec 
 řekl.” 



Anděl pak z nebe zavolal na Abrahama podruhé: 
„Protože jsi uposlechl mého hlasu, požehnám ti a tvé  

potomstvo rozmnožím jako nebeských hvězd.  A ve 
tvém potomstvu dojdou požehnání  
všechny pronárody.”  Jednoho dne 

 se pak z Abrahamova potomstva  
                                          narodil Ježíš. 



Abraham a Izák se pak vrátili domů.  Za nějaký 
čas pak Sára zemřela.  Jak smutné.  Abraham 
ztratil ženu a Izák svoji matku. 



Po pohřbu,   
Abraham poslal  
služebníka, správce  
svého domu, aby přivedl  
ženu pro Izáka.  Služebník tedy šel do  
                                        Abramova rodiště.  



Před městem však zastavil a poprosil Boha o 
znamení.  „Ať dívka, která mi načerpá vodu pro 
velbloudy, bude ta pravá pro Izáka”.  Ještě než 
domluvil, přišla Rebeka.  Dala napít jemu i jeho 
velbloudům.  A tak poznal, že mu Bůh prokázal  
                               milosrdenství. 



Rebeka opustila svoji rodinu a stala se Izákovou 
ženou.  A zamiloval si ji.  Tak našel útěchu po smrti  
                      své matky. 



Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

1. knize Mojžíšově 22-24 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 
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Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali. 

 
Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky. 
 

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu: 
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

