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Normą jest, że w wielu dziedzinach życia zy-
skuje się, tracąc. Człowiek rodzi się, tracąc naj-

bezpieczniej-
sze miejsce 
życia, ale zy-
skuje możli-
wości rozwo-
ju. Gdyby pozostał w ciele matki, straciłby 
życie. Ucząc się w szkole, tracicie energię, 
czas, ale zyskujecie wiedzę oraz kolegów 
i koleżanki. Podobnie jest w sferze ducho-
wej. Musimy z czegoś zrezygnować, coś 
stracić, by zyskać bliskość Boga.

19 Ojcze, a gdzie jest baranek – 
Izaak

szukać tego,  
czego chce od nas 

Pan Bóg

warto

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: (…) „Weź twego 
syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go 
w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę”. 

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 całopale-
nie?” 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 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 całopal-
nej zamiast swego syna. 
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Bóg chce, żeby wiara Abrahama była silna, bezgraniczna i bez żadnych 
wątpliwości. Poddając się woli Boga, Abraham nic nie stracił, a wiele zyskał. 
Nadal ma syna, a Bóg ponawia obietnicę licznego potomstwa. Inne narody 
będą sobie życzyć takiego szczęścia, jakie będzie miał naród, który powstanie 

z jego potomków. Wszystko to jest możliwe, 
bo Abraham zaufał Bogu wbrew ludzkiej logi-
ce. Uwierzył, że Bóg poleca mu coś, co będzie 
dla niego dobre, choć rozum mógł mu podpo-
wiadać, że strata syna jest ogromnym cierpie-
niem. A co przeżywa Izaak? W czasie drogi na 
miejsce ofiary z ufnością pyta ojca: „Ojcze mój! 
A gdzież jest jagnię na całopalenie?”. Ofiara 
Izaaka jest zapowiedzią ofiary Jezusa, który 
oddał swoje życie dla zbawienia ludzi.

Nie jest łatwo zaakceptować cierpienie, 
szczególnie to niezawinione. Przyjęcie proble-
mów w życiu umacnia nas, jeśli powierzymy je 
Bogu. On daje nam siłę do wytrwania, a czasem 
uwalnia nas od nich. Abraham nic nie stracił, 
lecz zyskał. Tak może być z nami, jeśli zawie-
rzymy Bogu. Święty Paweł pisał:

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz 
drugi: „Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, 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 wy-
brzeżu morza (…). Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [ta-
kiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego 
rozkazu”.

(Rdz 22,1-2.6-13.15-18)

Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć 
w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powie-
dzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystu-
sem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne 
za względu na was. 

(Flp 1,21-24)

Ofiarowanie Izaaka, Rembrandt 
van Rijn, 1635, Petersburg
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potrzeba zaufania 
Bogu, by zgodzić się 

na Jego wolę

wiem, że

      Zapamiętaj!

!
Doświadczenie Abrahama 
przybliża nam tajemnicę Bożej 
miłości do każdego człowieka. 
Tak jak Abraham z miłości 
do Boga gotów był poświęcić 
umiłowanego syna Izaaka, tak 
Bóg z miłości do każdego z nas 
poświęcił swego jedynego 
i umiłowanego Syna Jezusa. 

       Zastanów się?

?
•  W czym wyraża się twoje 

zaufanie Bogu?

•  Jak zachowujesz się w trudnych 

sytuacjach życiowych?

•  Czy potrafisz podziękować Bogu 

za przeżyte cierpienie? 

•  Czy wierzysz, że Bóg pragnie 

tylko i wyłącznie twojego dobra?

•  Czy powierzasz Bogu swoje 

problemy?

Zadanie
1. Opisz znany ci przykład Bożej ingerencji w życie człowieka.
2.  Podczas niedzielnej Mszy Świętej pomódl się za osoby przeżywające 

problemy, by dostrzegły w nich Boże działanie. 

VI

Zaśpiewaj
U Pana dziś zostawiam troski swe, 
oddaję Mu – On chętnie ciężar mój chce nieść.
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów,
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.

.I..
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