
I oto jesteśmy ...
Moi  Drodzy!  Co  tydzień  poprzez  stronę  internetową  naszej  Parafii

będziemy się spotykać i poznawać ciekawe biblijne postacie, wydarzenia, czytać
fragmenty Pisma świętego, a także czynić różne zadania – po ich odesłaniu przez
Was najciekawsze nagrodzimy. Zapraszam na  pierwsze spotkanie.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... ABRAHAMEM
1. Na początek bardzo krótko o Nim.... 

ABRAHAM  –  to  jedna  z  bardzo  ważnych  postaci  Starego  Testamentu.  Występuje
w Pierwszej księdze Pisma świętego, którą jest Księga Rodzaju. Jego tatą był Terach.

 Żył  on dawno dawno temu przed nasza erą w drugim tysiącleciu w Mezopotamii, z
której wyruszył do Palestyny na polecenie Boga, który mu się objawił.

Z Księgi Rodzaju 12,1  „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca

do kraju, który ci ukażę”

Wędrował wzdłuż rzeki Tygrysu, przemierzając liczne krainy był m.in. w Egipcie.

 W wieku stu lat doczekał się wraz ze swoją żoną Sarą syna, którego nazwał Izaakiem.
Z którym związana jest pewna historia, ale o niej nieco później. Abraham dożył 175 lat i jest
dziś  otoczony szacunkiem  i  uznawany  w trzech wielkich  religiach,  które  uznają  Jednego
Boga. Są to Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam. Nazywamy Go Patriarchą – Ojcem Narodów.

2. Ciekawe wydarzenie z jego życia: 

Kiedy Izaak podrósł Bóg zażądał aby on złożył swojego syna Mu w ofierze. 

Z Księgi Rodzaju 22, 1-2 „ 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 wskaże”.

Mimo pewnych wątpliwości, Abraham postanowił spełnić wolę Boga, aby pokazać jak
Go kocha i jest Mu wierny. Gdy chciał to uczynić Bóg powstrzymał Abrahama od uczynku
widząc jego wiarę i posłuszeństwo. 

Z Księgi Rodzaju 22, 11-12 „ 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».

W dowód wdzięczności Bogu za ocalenie swojego syna złożył mu na przygotowanym
ołtarzu baranka zaplątanego w krzakach.

Z Księgi Rodzaju 22 13 „Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana
uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej

zamiast swego syna”.

3. Jaki morał z tej historii dla nas?

Ważne abyśmy każdego dnia potrafili kochać Boga i mocno Mu zaufać w taki sposób
że jesteśmy wszystko dla Niego zrobić. Okazać Mu nasze posłuszeństwo... 

Dlatego postać Abrahama uczy nas również  posłuszeństwa i  szacunku  dla naszych
rodziców.

On usłuchał Boga, który stał się dla niego ważny! A nasi rodzice? Są dla nas ważni,
dlatego słuchajmy ich i pomagajmy im!

4. Finał:

ZADANIE POSZUKIWAWCZE I NIE TYLKO.... (Konkurs)

Bohaterem  naszej  pierwszej  katechezy  „Ojciec  Narodów”,  dlatego  w  pierwszym
naszym internetowym zadaniu proponuje wykonać małe drzewko genealogiczne (krzew), na
którym umieścimy portrety narysowane lub mogą być małe zdjęcia – naszego taty, dziadka,
pradziadka   i  praradziadka  (  z  obydwu  stron  naszych  rodziców  –  tylko  pokrewieństwo
męskie). 

Myślę, że rodzice w tym zadaniu mogą Wam pomóc! 

W  jednym  z  rogów  naszej  pracy  (  Format  A-4  lub  A-3)  proszę  nakleić  rysunek
Abrahama,  który  należy  skopiować,  wydrukować,  pokolorować  i  nakleić  /to będzie  znak
firmowy naszego zadania/.

Wykonaną pracę należy zeskanować lub zrobić jej zdjęcie i przesłać pod adresem e-
mail: tysiaclecie.dolne@katowicka.pl do 16 maja 2020 roku. Najlepsze spośród nadesłanych
prac zostaną nagrodzone. 



Pokoloruj obrazek i dołącz go do swojej pracy, wklejając go /to logo naszej pierwszej pracy/ 


