
11. Patriarchowie ojcami wiary 
 

Opowiadanie 

 

Żyła sobie bardzo szczęśliwa rodzina, która miała malutki domek na peryferiach. Ale pewnej nocy w ich 

kuchni wybuchł straszny pożar. 

Kiedy płomienie rozprzestrzeniły się, rodzice wraz z dziećmi wybiegli na zewnątrz. Jednak w pewnym 

momencie spostrzegli z przerażeniem, że brakowało wśród nich najmłodszego, pięcioletniego chłopca. W 

momencie, w którym wychodzili, przeraził się trzasku 

ognia i dławiącego dymu i ukrył się na strychu. 

Co robić? Ojciec i matka spoglądali na siebie 

zrozpaczeni, dwie siostrzyczki zaczęły krzyczeć. Rzucić 

się w ten żywioł było prawie niemożliwe… Tymczasem 

strażacy spóźnili się. 

W pewnej chwili zobaczyli otwierające się na 

górze okienko strychu, w którym pojawił się krzyczący 

chłopiec: 

– Tata! Tata! 

Ojciec podbiegł i zawołał: 

– Skacz w dół! 

Chłopiec, widząc pod sobą tylko czarny dym i 

ogień, a słysząc jedynie głos, odpowiedział: 

– Tatusiu, ja cię nie widzę… 

– Ale ja ciebie widzę, to wystarczy. Skacz w dół! 

– krzyczał ojciec. 

Chłopiec rzucił się i opadł cały i zdrowy w silne 

ramiona ojca, który pewnie pochwycił go w locie. 
 

(Ferrero Bruno, Dlaczego się boicie?, w: tenże, Czy jest tam 

ktoś?, Warszawa 1993, s. 30) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapie widzimy ważne miejsca: Ur –

miasto życia Abrahama, dwie rzeki Tygrys i 

Eufrat, wyznaczające żyzny półksiężyc, 

miasto Charan, Egipt, drogę wędrówki 

Abrama z Ur do Egiptu. 

1 .W jakiej sytuacji znalazł się mały chłopiec?

2. Dlaczego nie wyszedł z domu z rodziną?

3. Co zrobił chłopiec, aby rodzice go zauważyli?

4. Dlaczego chłopiec nie obawiał się skoczyć w 
ramiona ojca?

Patriarcha to praojciec narodu, ojciec wiary. Określenie to 

przypisywane jest Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Są oni 

bohaterami wiary, którzy nade wszystko troszczyli się o 

wypełnienie woli Bożej, bowiem doświadczyli prawdomówności 

Boga i Jego błogosławieństwa. 

Wiara wyraża się w zaufaniu Bogu, Jego woli, wbrew 

wszystkiemu, co człowiek myśli w tej chwili o danej sytuacji. 

Imię i nazwisko 

 



Zadanie – Odpowiedz na pytania na podstawie podanych tekstów biblijnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rdz 12, 1-5 

1 Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z 

domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 2 Uczynię bowiem z ciebie 

wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się 

błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić 

będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez 

ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». 4 Abram 

udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram 

miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. 5 I zabrał Abram 

z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj 

posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się 

udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu. 

Jakie wezwanie i od kogo usłyszał Abraham? 

 

Jakie obietnice zostały złożone Abrahamowi,  

 

 

Jakie są okoliczności narodzenia Izaaka? 

 

 

Jakiej decyzji zażądał Bóg od Abrahama? 

 

W jaki sposób Abraham wypełnił polecenie Boga? 

 

Rdz 12, 1–5; 17, 1–9; 22, 1–12 

 

 



Rdz 17, 1-9 

1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Jam jest Bóg 

Wszechmogący2. Służ Mi i bądź nieskazitelny, 2 chcę bowiem 

zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie 

liczne potomstwo». 3 Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego 

mówił: 4 «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa 

narodów. 5 Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię 

twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. 

6 Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem 

narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. 7 Przymierze moje, 

które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, 

będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym 

był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. 8 I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym 

przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem». 9 Potem Bóg rzekł do Abrahama: 

«Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. 

 

Rdz 22, 1-12 

1 A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on 

odpowiedział: «Oto jestem» - 2 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». 3 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. 4 Na trzeci 

dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową 

miejscowość. 5 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». 6 Abraham, zabrawszy drwa do 

spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki 

ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. 7 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?» 8 Abraham odpowiedział: 

«Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. 9 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. 10 Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 11 Ale wtedy Anioł Pański 

zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». 12 [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». 

 

Zadanie – Określ, które zdania są fałszywe, a które prawdziwe, wstawiając odpowiednio literę P lub F. 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Abraham urodził się w Palestynie. 

 

Sara była żoną Izaaka. 

 

Jakub był synem Izaaka. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=17#P2


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa 

– O głęboką wiarę, Ciebie prosimy… 

– O zaufanie Twojej Bożej mądrości, gdy spadają na 

nas problemy, Ciebie prosimy… 

– O siłę do wytrwania w dobrym, Ciebie prosimy… 

– O siłę do przeciwstawiania się złu, Ciebie prosimy… 

– Gdy trudności szkolne piętrzą się o wiarę w Twoją 

opiekę, Ciebie prosimy... 

 

 

 

 

       

       

       

       Kliknij: 

       https://learningapps.org/view11926971 

 

 

 

Źródła grafik:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham#/media/Plik:Sacrifice_of_Isaac-Caravaggio_(Uffizi).jpg 

https://wf1.xcdn.pl/files/16/06/15/978509_PBVC_1m_kikC3B6ltC3B6zC3A9se_1850_34.jpg.webp 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Enj8d4oJMoY5c5RYIOf2o-FmeIpdLXYH4-

OFV1gSze7xj5Wg0J_2cEuMD6aFaKTfG7RHQcjKkKRqBWWYiGqDSYoYuXh8KTiB_RYafC59HPi7eHIbw46tlp8 

https://sklep.fzz.pl/718-large_default/p812-plakat-kanaan.jpg 

 

Izaak został zabity przez Abrahama 

jako ofiara dla Boga. 

 

 

Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie 

ojcem wielkiego narodu. 

Zadanie domowe: 

Napisz, jakiego Polaka z historii lub współczesności 

możemy nazwać patriarchą – uzasadnij swój wybór. 

 

Odpowiedź: 

 

https://learningapps.org/view11926971
https://www.youtube.com/embed/VmCYF-808Eo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/gNeNF4UebC4?feature=oembed

