
GN 22 – CO ZNAMENAJÍ VELIKONOCE?

- ZKOUŠKA PRO ABRAHAMA

- PROČ TAKOVÁ OBĚŤ?

- BERÁNEK MÍSTO IZÁKA

- PROČ JEŽÍŠ MUSEL TAK TRPĚT?

Caravaggio, Obětování 

Izáka, 1603



1) GEN.22 OBĚTOVÁNÍ IZÁKA

1Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame! On 

odpověděl: Tady jsem. 2 Bůh řekl: Nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, 

Izáka, a jdi do země Mórija. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti 

povím. 3 Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého 

syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. 4 Třetího 

dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo 5 a řekl svým služebníkům: Zůstaňte 

tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. 6

Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal s sebou také 

oheň a nůž. A šli oba spolu. 7 Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: Otče? Abraham řekl: Tady 

jsem, synu. Izák řekl: Zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? 8 Abraham 

odpověděl: Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. 9 Když přišli na 

místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna 

Izáka a položil ho na oltář na dříví. 10 Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. 11

Vtom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebes: Abrahame, Abrahame! Odpověděl: Tady 

jsem. 12 I řekl: Nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi 

bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného.

22-1A/10

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=9#v9
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=10#v10
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=11#v11
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Gn&kap=22&v=12#v12


1) GEN.22 OBĚTOVÁNÍ IZÁKA

13 Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal 

toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. 14 A Abraham pojmenoval 

ono místo: Hospodin opatří. Odtud se dodnes říká: Na hoře Hospodinově se opatří. 15

Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé 16 a řekl: Při sobě jsem přísahal, je 

Hospodinův výrok: Protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna, 17 proto 

tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na 

mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. 18 Ve tvém semeni si budou žehnat 

všechny národy země, protože jsi mne uposlechl. 19 Pak se Abraham navrátil ke svým 

služebníkům a vydali se společně do Beer-šeby. A Abraham bydlel v Beer-šebě. 20 Po těchto 

událostech bylo Abrahamovi oznámeno: Hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi

syny: 21 Prvorozeného Úsa, jeho bratra Búza a Kemúela, otce Aramova, 22 Keseda, Chazóa, 

Pildáše, Jidláfa a Betúela. 23 Betúel pak zplodil Rebeku. Těchto osm porodila Milka 

Abrahamovu bratru Náchorovi. 24 A jeho konkubína jménem Reúma také porodila: 

Tabecha, Gachama, Tachaše a Maaku.
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2) VRSTVY BIBLE

1) Příběh a jeho postavy, mohou nám být příkladem

2) Duchovní princip, který platí dodnes

3) Předobraz – prorocky ukazuje na to, co se potom 

stane znovu

4) Boží jednání v celé historii lidstva, můžeme 

porozumět Božímu srdci, jaký Bůh je, proč tak jedná.

Obraz Jan Lievens, Abraham a Izák, 1637
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3) ABRAHAMOVA ZKOUŠKA 

Obětuj svého syna, toho, kterého miluješ!

Pro Abrahama to bylo všechno, co měl

- Zabitím Izáka zabíjí Abraham svou 

budoucnost

- Jeho život tím ztrácí smysl

- Bůh mu řekl, že bude mít mnoho 

potomků, takže to nedává smysl

- V Bibli Bůh zavrhuje lidské oběti, takže i 

toto je divné

- Bůh ale chtěl Abrahama vyzkoušet, 

zda je mu poslušný

Obraz Titian, Abraham a Izák, 1542-44
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3) ABRAHAMOVA ZKOUŠKA 

Obětuj svého syna! v.3 Abraham vstal časně ráno, osedlal 

osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, 

naštípal dříví k zápalné oběti 

Zde je patrné, že se mu nechtělo, že to oddaloval.

Zabít vlastní dítě rukou rodiče je něco nepředstavitelného. 

Byla to obrovská bolest v srdci Abrahama, ten koho miluji, 

mám obětovat, proč? Musel to být obrovský vnitřní zápas.

Důvěřoval, že Bůh mu Izáka vrátí – v.5 vrátíme se k vám

v. 11 – Zastavil ho Hospodinův anděl (Malak Jahve) a to je 

Ježíš – Izák nebude obětován, ale Ježíš místo něho!

Obraz Rembrandt van Rijn, Anděl zabraňuje oběti , 1635
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4) CO TO ZNAMENÁ PRO NÁS?

Bůh si může vyžádat něco, co je nám velmi drahé, co milujeme.

Může se nás zeptat: „Miluješ mě víc než toto, …?“

Bůh může testovat naši poslušnost, zda mu budeme věrní i když se nám nedaří, i když okolnosti 

budou všechny proti nám. Budeme i tak dodržovat Boží slovo?

Máme být věrní v tom, k čemu nás Bůh povolal, ale

když prožíváme těžkosti, tak máme tendenci to zabalit.

Bůh chce být na prvním místě v našem životě!

Osobní př. (osamocení)

Nástěnná malba Giovan Battista Tiepolo, 

Obětování Izáka 1726-29
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5) PŘEDOBRAZ

Tento příběh ukazuje na něco, co se stalo o velikonocích 

19 století později – obětování Ježíše Krista na kříži.

Bůh je vyobrazen v Abrahamovi jako otec, který s velkou 

bolestí obětuje svého syna. Dělá to, co je Boží vůle.

Izák jako poslušný syn (bylo mu víc jak 20 let) poslechne 

svého otce, nechá se svázat. Dělá to, co je Boží vůle. 

Ježíš poslechl svého otce a nechá se obětovat i když 

věděl, že bude velmi trpět.

Na rozdíl od Izáka Ježíš umírá bolestivou smrtí.

Obraz Rembrandt van Rijn, Anděl zabraňuje oběti , 1636

(další varianta obrazu z roku 1635)
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6) CO BŮH CÍTÍ?

Bůh ví, že vlastní silou se nemůžeme dostat k Bohu. Křesťanství na rozdíl od jiných náboženství 

říká, že nám Bůh musí podat pomocnou ruku, abychom mohli se k Bohu přiblížit.

Všichni zhřešili a jsou vzdáleni od Boží slávy. Bůh je svatý a nesnese hřích, nemáme právo být 

v Boží blízkosti.

Bůh věděl, že to, že lidé hřeší, bude nejvíc bolet jeho a jeho syna. Bůh se trápil pro naše 

hříchy. Vymyslel plán – Ježíš vezme na sebe naší vinu, abychom mohli k němu. Svého 

milovaného syna nechal mučit a trápit! Jak je těžké vidět vlastní děti, jak se trápí!

Podobně jako Abraham trpěl, když musel obětovat Izáka 

(poprvé se zde vyskytuje slovo milovat).

Abraham věřil, že mu ho Bůh vrátí, že i kdyby ho zabil, tak

ho Bůh znovu vzkřísí (Žid.11:17). Podobně jako Ježíš byl vzkříšen!

Protože hřešíme, nejvíc tím trpěl Nebeský Otec a Ježíš.
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7) CO ZNAMENAJÍ VELIKONOCE ?

- Zdobení kraslic – Sumeřané – symbol života, magické ornamenty, 

vkládáno do hrobů

- Zajíčci  - znak plodnosti, Babylon

- Pomlázka – šleháme dívky, aby  byly plodné

- Easter – velikonoce anglicky, znamená to jméno germánské 

bohyně Easter

Je to největší událost v dějinách lidstva !!! Ježíš Kristus byl ukřižován 

kvůli tobě, nám všem a 3.dne vstal z mrtvých !!!!

Izajáš 53:4 Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše 

bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit 

Bohem a zkrušen. 5 Ale on byl proboden za naše přestoupení, 

zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a 
jeho šrámy jsme uzdraveni. 6 My všichni jsme zabloudili jako ovce, 

jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho 

nechal dopadnout vinu nás všech. 
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7) CO ZNAMENAJÍ VELIKONOCE ?

- jedl večeři v jiný den než Farizeové a 

Saduceové

- jedl ji se svými učedníky

- v noci se modlí v Getsemane

- je zrazen Jidášem

- je vyslýchán veleradou, vydán Pilátovi

- 9:00 ukřižován

- v poledne se setmí

- cca v 15:00 umírá

- večer sejmut z kříže, uložen do hrobu

Ježíš je ten velikonoční beránek za nás 

obětovaný.

Obraz Kristus na kříži s Marií a Janem, Albrecht 

Altdorfer 1512
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8) MUSEL TAK TRPĚT?

Ježíš musel za nás zemřít, ale musel zemřít na kříži, 

musel tak trpět?

- Bůh nenávidí hřích, hněvá se když hřešíme

- Urážíme tím Boha

- On je svatý, ve svatosti nezná kompromis

- Takže i odplata za hřích je bez kompromisů

- Na Ježíše vylil všechen svůj hněv na hřích

- V Božím plánu bylo vše, co se Ježíši stalo

Na Ježíši vidíme celý Boží hněv – bičování, samota, 

žízeň, utrpení,  bití, posmívání, nepochopení, 

nespravedlnost, …… - abys to ty neprožíval na 

věčnosti !!!!!!

Obraz Ukřižování Krista Albrecht Altdorfer cca1516
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8) MUSEL TAK TRPĚT?

Aby nám bylo odpuštěno, musela být prolita krev

Židům 9:22 ….. a bez vylití krve není odpuštění.

Aby byl Boží hněv uspokojen, musela být prolita krev !!

Ježíš byl tedy odsouzen i svým Otcem, co ale prožíval?

- Otec ho opustil, učedníci také

- Hrozné bolesti, nemohl dýchat, trpěl žízní

- Stal se hříchem, měl na sobě ty nejodpornější hříchy

- Prožíval duchovní zápas

- Vysmívali se mu

- Chtěl vyjádřit, co cítí a proto řekl: Marek 15:34 ….‚Můj Bože, můj 

Bože, proč jsi mne opustil?‘. Citací Žalmu 22 chtěl všem říct, co 

cítí, když nemohl mluvit, tu bezmocnost a opuštěnost.

Obraz Ukřižování Krista Albrecht Altdorfer cca1526
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8) MUSEL TAK TRPĚT?

Smrt na kříži je to nejhorší mučení, jaké bylo kdy vymyšleno. 

Historicky je doloženo, že přežil jen jistý Faianus. 

Odsouzenému se hřeby prorazila zápěstí nebo místa těsně nad 

nimi. Intenzita bolesti byla vystupňována tehdy, když se podařil 

zasáhnout nerv zvaný median. 

Po vztyčení váha těla velmi bolestivě napnula paže a do rukou 

vztyčených pod úhlem 65 stupňů nemohla proudit krev. Pokud 

se odsouzený nevzpínal na volných nohách, horní polovina těla 

stále více přepadávala dopředu a roztažený hrudník bránil 

úplnému vydechnutí. Dýchání se postupně zrychlovalo, v krvi 

stoupal obsah oxidu uhličitého a člověk se začal zvolna, ale jistě 

dusit. Zároveň se mu snižoval obsah kyslíku a vody v mozku, čímž 

byl tento orgán nakonec trvale poškozen. 

Většinou po několika hodinách umíral ukřižovaný na zadušení a 

celkové selhání krevního oběhu.
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8) MUSEL TAK TRPĚT?

Ježíš za nás zaplatil, aby Ďábel neměl žádné nároky na tebe. 

Např. Když je nucená správa, tak pokud vám někdo dluží peníze, 

můžete předložit dokumenty a žádáte o splacení , aby se vám 

vrátili peníze. 

Nebo naše děti na rodiče volají – já mám na to nárok. 

Ďábel má také své právní nároky - protože ten dělal to a to (lhal, 

podváděl, otevřel se jiným duchovním vlivům…..) mám na něj 

nárok ! 

Ale díky Ježíši a krvi, která tekla za mě i za tebe, nemá nárok !!! 

V Kristu a jeho kříži je vše zlomeno ! 

Koloským 2:13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce

svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění 

odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam, který svými 

ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; 

odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž.
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9) BOŽÍ ZAOPATŘENÍ

Genesis 22:7 Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: Otče? 

Abraham řekl: Tady jsem, synu. Izák řekl: Zde je oheň a dříví, ale 

kde je beránek k zápalné oběti? 8 Abraham odpověděl: Bůh si 

opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu.

9 Když přišli na místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam 

postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho 

na oltář na dříví. 10 Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého 

syna. 11 Vtom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebes: 

Abrahame, Abrahame! Odpověděl: Tady jsem. 12 I řekl: 

Nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem 

poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého 

jediného. 13 Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran 

zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho 

v zápalnou oběť místo svého syna. 14 A Abraham pojmenoval 

ono místo: Hospodin opatří (Jahve Jireh), . Odtud se dodnes 

říká: Na hoře Hospodinově se opatří. 
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V celém textu je vidět Boží 

plán – opatřil beránka, jako 

náhradu, chce se o nás 

postarat a tak dal za nás 

náhradu - Ježíše.



9) BOŽÍ ZAOPATŘENÍ

To co Bůh udělal skrze Krista, je Boží zaopatření pro nás.

Chce nás chránit před Satanem, vysvobodit nás z hříchů.

Bůh za nás vše udělal – zaopatřil nás. Nezaopatřené dítě = 

rodiče se starají dokud nevyroste.

Jen máme přijmout to, co on za nás udělal, poddat se mu.

Modlitba: 

„Pane Ježíše, děkuji ti za to, co jsi udělal pro mě, že jsi místo 

mě trpěl na kříži.

Odpusť mi všechny moje hříchy, moje selhání.

Vstup do mého života. Přijímám tě jako Pána a Zachránce 

mého života, vládni v mém životě. Ujmi se mého života a 

učiň mě takového/takovou, jakého/jakou mě chceš mít. 

Amen“
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Ježíš je ten Beránek Boží – v 

něm je o nás postaráno, 

jsme zaopatřeni.



10) OTÁZKY

- Je nutné aby nás Bůh podroboval 

zkouškám?

- Co prožíval Izák, když ho jeho otec 

obětoval?

- Rozumíme tomu, co pro nás udělal Ježíš?

- Proč je náš dlužní úpis vymazán?

- Bůh je ten, který nás chce zaopatřit 

(Jahve Jireh), rozumíme, co to znamená?

- Proč zrovna území Mória?

- Co znamená, že símě zdědí bránu svých 

nepřátel?
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