
10. Bóg wystawia  
      Abrahama na próbę  

A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: 
„Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem” - powiedział: „Weź twego syna 
jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze  
na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. 
 
 
Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi  
i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości,  
o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł  
z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: „Zostańcie tu z osłem, 
ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy  
do was”. 
 
 
Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego, Izaaka,  
wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego  
ojca  Abrahama: „Ojcze mój!” A  gdy ten rzekł: „Oto jestem, mój synu” - zapytał:  
„Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?” Abraham odpowiedział:  
„Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój”. I szli obydwaj dalej. 
 
 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam oltarz,  
ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach 
na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna . 
 
 
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!”  
A on rzekł: „Oto jestem”. [Anioł] powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca  
i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś  
Mi nawet twego jedynego syna”.    
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Nie czyń mu nic złego! 

Wiara pobudza człowieka do tego,  
     by darował to, co ma najcenniejszego. 

Gdy podniósł oczy, zobaczył jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony.  
Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: 
„Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż 
wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; 
ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”. 
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