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Temat: Ufamy, że Bóg chce dla nas dobra (Wiara Abrahama).

            Na rozpoczęcie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: Ojcze nasz

 Na dzisiejszej lekcji poznamy  opowiadanie biblijne o wielkim zaufaniu Abrahama do Boga  -  Księga 
Rodzaju 22,1 – 18

Wśród wielkiej liczby bezbożnych żył w Chaldei mąż pobożny, imieniem Abraham. Pan Bóg wybrał go,
aby przez niego i jego potomków zachowała się wiara w jedynego Boga.

Na wezwanie Boga Abraham  przybył do ziemi Kanaan. Gdy Abraham rozpoczął dziewięćdziesiąty
dziewiąty rok życia,  ukazał mu się Pan Bóg i  rzekł:  „Jam jest  Bóg Wszechmogący. Służ Mi i  bądź
nieskazitelny,  chcę bowiem zawrzeć Przymierze  pomiędzy Mną a tobą i  dać ci  niezmiernie liczne
potomstwo”. „Żona twoja Sara, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Izaak”. Uwierzył Abraham Bogu i
poczytane mu to zostało  za sprawiedliwość.  Abraham otrzymał  syna jak mu Bóg obiecał,  i  nadał
synowi  swemu imię Izaak. Gdy Izaak podrósł doświadczył Bóg Abrahama i rzekł do niego: „Weź syna
swego jednorodzonego Izaaka, którego miłujesz, i ofiaruj go na całopalenie na jednej z gór, którą
Tobie wskażę!”

            

 Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka,
narąbał  drewna  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. I szli obaj razem.

Gdy Abraham dotarł na wskazane miejsce, zbudował ołtarz i położył na nim swojego syna Izaaka, aby 

złożyć go w ofierze Bogu. 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».

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,  że  ponieważ  uczyniłeś  to,  a nie  odmówiłeś  Mi  syna  twego  jedynego,  będę  ci
błogosławił  i dam  ci  potomstwo  tak  liczne  jak  gwiazdy  na  niebie  i jak  ziarnka  piasku  na
wybrzeżu  morza.  Wszystkie  ludy  ziemi  będą  sobie  życzyć  szczęścia  [takiego,  jakie  jest
udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».



           Izaak jest figurą (zapowiedzią) Pana Jezusa. Wyobraża ofiarę krwawą Pana Jezusa na drzewie
krzyża.  Abraham okazał posłuszeństwo i miłość Panu Bogu w ten sposób, że bezgranicznie zaufał
Bogu, i z miłości do Niego chciał poświęcić w ofierze Bogu swojego jedynego syna, którego miłował.

Tak jak Bóg Ojciec posłał swojego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa - na świat, aby On życie swe
oddał w ofierze za nasze grzechy dla naszego zbawienia, tak Abraham był gotów poświęcić swojego
jedynego syna na ofiarę całopalną Bogu.    

               Przedstawione powyżej opowiadanie biblijne o jednym z najważniejszych bohaterów Starego
Testamentu - o Abrahamie – ukazuje osobę Abrahama, który miłuje Boga więcej, niż syna swego.

 Zastanów się, kto lub co jest dla ciebie najważniejsze?

Czy potrafisz oddać (zawierzyć) Bogu to, co jest dla ciebie najważniejsze?

Oddając Bogu, tych których kochamy i to, co jest dla nas najważniejsze nie tracimy tego, gdyż dobry 
Bóg z miłością strzeże naszego daru.

Zadanie: Pokoloruj rysunek przedstawiony poniżej 

Na zakończenie katechezy kreślimy znak krzyża i modlimy się modlitwą: Chwała Ojcu…

Dziękuję za uwagę.                                                    

                                                                                             Bogusław Czarny


