
IZAAK 

Zapowiedź ofiary Jezusa   

 

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. 

 

Z Księgi Rodzaju (22,1-6):  

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. 

 

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! 

 

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.  


