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Izaak



Poznaliśmy Abrahama i jego żonę
Sarę, którzy bardzo pragnęli, aby Bóg
dał im dziecko. Możemy wyobrazić
sobie, jaka była radość w ich sercach,
kiedy na świat przyszedł ich syn Izaak.
Pewnie taka radość była również w
twoim domu, kiedy Ty przyszedłeś na
świat. Pewnego razu Bóg chciał
wystawić Abrahama na próbę i kazał
mu złożyć w ofierze swojego syna.
Posłuchajmy, co o tym wydarzeniu
mówi Biblia w księdze Rodzaju w
rozdziale 22.

w



Abraham, który miał teraz sto lat, nadał 
swojemu nowonarodzonemu synowi imię 
Izaak. Izaak oznacza „śmieje się”. Abraham z 
miłością patrzył, jak jego syn z niemowlęcia 
staje się młodym chłopcem.



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 ołtarz, 
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 
Pański3 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».

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=22#P3


Abraham, obejrzawszy się poza siebie, 
spostrzegł barana uwikłanego rogami w 
zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył 
w ofierze całopalnej zamiast swego syna.



Po czym Anioł Pański przemówił głośno z 
nieba do Abrahama po raz 
drugi: «Przysięgam na siebie, wyrocznia 
Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie 
oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci 
błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak 
gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą 
warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie 
ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia 
[takiego, jakie jest udziałem] twego 
potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego 
rozkazu».



Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy 
razem z nimi w drogę, poszedł do Beer-Szeby.



W tamtych czasach ludzie składali Bogu w ofierze zwierzęta, a niektóre narody składały w 
ofierze swoim bożkom również ludzi. Ta prośba Boga musiała bardzo zdziwić i zasmucić 
Abrahama, ale mimo to zdecydował się zabrać swojego syna na górę Moria, by wypełnić wolę 
Boga. W ostatnim momencie Bóg, przez swojego anioła, powstrzymał Abrahama. Przekonał się 
o jego bezgranicznym zaufaniu i posłuszeństwie. Abraham znalazł na górze barana zaplątanego 
w krzewie i mógł złożyć go w ofierze zamiast swojego syna. Ta historia była zapowiedzią innego 
wydarzenia, które miało miejsce na Golgocie. Tam Bóg Ojciec, z miłości do każdego z nas, złożył 
w ofierze na drzewie krzyża swojego jedynego syna Jezusa. Dzięki temu Jezus odkupił nasze 
grzechy i swoją krwią obmył naszą duszę z tego, co brudne. 

Czasami w naszym życiu zdarzają się takie sytuacje, kiedy musimy Bogu oddać coś, do czego się 
bardzo przywiązaliśmy. Adwent to czas, w którym przygotowujemy się na przyjście Zbawiciela. 
Warto więc zastanowić się nad tym, czy jestem w stanie oddać wszystko Jezusowi, na którego 
czekam? A może w moim sercu są ludzie lub rzeczy ważniejsze od Boga? 

Prosząc o wolność mojego serca dla Jezusa wołamy – Przyjdź, Jezu, przyjdź!



Ciekawostka
Już wiemy z poprzedniego konkursu, że grób 
Adama (pierwszego człowieka) znajdował się 
według tradycji pod krzyżem Jezusa. 
Natomiast góra Moria, na której ojciec 
Abraham miał złożyć w ofierze syna Izaaka, to 
Golgota, na której Jezus oddał w ofierze 
swoje życie.



Zadanie:
Dzisiaj z miłości do Boga zrezygnuję z jakiejś 
przyjemności, np. z telewizora czy komputera, 
a czas, który przeznaczyłbym na zabawę, 
wykorzystam na zrobienie dobrego uczynku. 

Konkurs:

1. Abraham i Izaak to byli patriarchowie 
Narodu Wybranego. Co oznacza słowo 
patriarcha? 

2. Izaak miał dwóch synów. Jeden z nich to 
Ezaw. Jak miał na imię drugi syn? 
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