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Pewnej 
 nocy Bóg dał 
 Abrahamowi 

 dziwne 
 polecenie. 



Bóg chciał 
 sprawdzić, czy 

Abraham kocha Go 
bardziej niż swego  

    syna Izaaka. 



„Weź swego syna Izaaka  
i złóż go w ofierze  
całopalnej”  
rozkazał Bóg.   
Ofiarować  
Izaaka? 



Poświęcić swego syna?  
Abrahamowi było  
bardzo ciężko.   
Tak bardzo  
kochał swojego  
syna. 



Ale Abraham nauczył  
się być posłusznym  
Bogu, nawet gdy  
czegoś nie   rozumiał. 



O świcie wyruszył wraz z 
Izaakiem i dwoma  
sługami w kierunku  
                      góry  
                           ofiarnej. 



Jeszcze przed wyjściem, Abraham 
narąbał drewno  
na całopalenie.   
Miał zamiar być  
posłusznym Bogu. 



Po trzech dniach 
wędrówki zobaczyli 

        z daleka górę.   
    „Zostańcie  

tutaj,” 
 
 

 Abraham 
 rozkazał 
 sługom. 



„Pójdziemy z 
 chłopcem pomodlić 

    się i wrócimy do  
   was.”  Izaak  

niósł 
 drewno, 

 

 a Abraham 
 ogień – i 

 nóż. 



„Gdzie jest baranek 
na całopalenie?” 
zapytał Izaak. 



„Bóg dostarczy  
Sobie baranka” 

odpowiedział 
 Abraham. 



Przybyli na miejsce, o którym 
mówił Bóg.  Abraham 

zbudował ołtarz i ułożył  
drewno, aby spalić  

dla Boga ofiarę. 



Abraham budował wcześniej 
wiele ołtarzy.  Zapewne 

 ten budowało mu się 
 najtrudniej w życiu.  



Abraham związał Izaaka i  
położył swego ukochanego  
syna na ołtarzu. 



Czy Abraham naprawdę zamierzał 
być posłusznym Bogu i złożyć 
drogiego mu i jedynego  
syna w ofierze? 



Tak! 
  Widać 

 było blask 
 ostrza, kiedy 

Abraham 
 uniósł nóż w 

 powietrzu. 



Być 
 może 

 pękało mu 
 serce, ale 

Abraham 
 wiedział, że 

 musi słuchać 
 się Boga. 



        „Nie rób 
       tego!” 
 krzyknął Anioł 
      Pana.  
      „Teraz 
        wiem, że   
         boisz się  
            Boga. 



Nie 
wzbraniałeś 

 się oddać 
swego syna, 

swego 
jedynego 
 syna dla 

 Mnie.” 



Abraham spostrzegł 
 w krzakach 

 baranka. 



Odwiązał więc Izaaka 
 i zamiast niego 

 złożył w ofierze 
baranka. 



Izaak zapewne pomyślał 
„Bóg rzeczywiście 

dostarczył baranka, 
 tak jak powiedział 

 mój   ojciec.” 



Abraham i Izaak oddawali 
Bogu cześć, a w tym 
czasie Anioł Pana 
rozmawiał z Abrahamem. 



„W twoich dzieciach będą 
błogosławione wszystkie narody,  
                  ponieważ usłuchałeś głosu 
                     Bożego.” 



Kiedyś z potomków 
Abrahama narodzi 
się Pan Jezus. 



Abraham i Izaak powrócili do domu.  
Jakiś czas później spotkał ich  
                    wielki smutek. 



Zmarła Sara.  Abraham stracił  
żonę, a Izaak matkę.  



Po pogrzebie  
Abraham wysłał  
przełożonego swych  
 sług na poszukiwanie żony  
                                 dla  Izaaka. 



Sługa udał się  
do ich dawnej  
rodzinnej ziemi, ... 



... aby znaleźć  
żonę dla Izaaka  
spośród krewnych  
                       Abrahama. 



Sługa prosił Boga o znak.  „Niech ta 
dziewczyna, która zaproponuje wodę 
dla moich wielbłądów będzie tą,   
         którą przeznaczyłeś dla  
                        Izaaka.” 



W tym momencie Rebeka 
zaproponowała mu wodę. Była krewną 
Abrahama. Sługa poznał, że Bóg 
odpowiedział na jego modlitwę. 



Rebeka opuściła swą rodzinę, 
aby poślubić Izaaka. 



Pocieszała go po śmierci matki.  
Izaak tak bardzo ją pokochał! 



Bóg sprawdza miłość Abrahama  
 

 Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

I Mojż. 22-24 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym  
cudownym Bogu.  On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali. 
 

Bóg wie, że robimy złe rzeczy  
i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba!  
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze. 



Jeżeli chcesz odwrócić się od  
swoich grzechów, powiedz Bogu tak:  

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje.  Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze.  Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 

Bogiem!    Jan 3:16 
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