
Historia patriarchy 

Izaaka, syna Abrahama 
 

Izaak i Rebeka 
 

Przymierze Boga z 
Izaakiem 

KS. ARTUR ALEKSIEJUK 



Kim był Izaak ? 

 Izaak był synem 
Abrahama i Sary 

 Izaak był synem 
obiecanym 
Abrahamowi i Sarze 
przez samego Boga 

 Izaak urodził się, gdy 
Abraham miał 100 lat 
 



O obietnicy 

Boża obietnica to zapowiedź uczyniona przez Boga, 
która wypełnia się w przyszłości. 

Treścią Bożej obietnicy jest błogosławieństwo, 
szczęście i zbawienie. 

 

Co to znaczy komuś coś obiecać? 

Kim jest ten, który obiecuje? 

Jakie są cechy obietnicy? 

Jaka była pierwsza obietnica Boga dla człowieka? 



Ofiarowanie Izaaka 

Bóg powiedział do 
Abrahama: 

„Weź Izaaka, swego syna - 
jedynaka, którego tak 

miłujesz, idź do ziemi Moria 
i ofiaruj go tam na 

całopalenie na jednej z 
gór, którą ci wskażę” 

(Rdz 22, 2). 



Poszukiwanie żony dla 
Izaaka 

 Abraham wysłał swego najbardziej 
zaufanego sługę, aby znalazł żonę dla 
Izaaka 

 „Nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony 
spośród kobiet Kanaanu, w którym 
mieszkam, ale pójdziesz do mego 
rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla 
mego syna Izaaka” (Rdz 24, 3-4) 

 Abraham nie zgodził się, aby Izaak udał się 
w drogę. 

 Dlaczego? 



„Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów 
oraz kosztowności swego pana i wyruszył do 

Aram-Naharaim, do miasta, w którym mieszkał 
Nachor” (Rdz 24, 10).  



 Gdy przybył na miejsce sługa 
Abrahama modlił się do Boga, aby 
wskazał mu dziewczynę, która miała 
zostać żoną Izaaka 

„Panie, Boże Pana mego Abrahama, spraw, 
abym spotkał ją dzisiaj; bądź łaskaw dla 
mego pana Abrahama! Gdy teraz stoję przy 
źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta 
wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj 
dziewczyna, której powiem: "Nachyl mi dzban 
twój, abym się mógł napić", a ona mi 
odpowie: "Pij, a i wielbłądy twoje napoję", 
będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego 
Izaaka; wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla 
mego pana»” (Rdz 24, 12-14) 



 „Zanim przestał się modlić, 
nadeszła Rebeka córka 
Betuela, syna Milki, żony 
Nachora, brata 
Abrahama; wyszła z 
dzbanem na 
ramieniu. Panna to była 
bardzo piękna (…) zeszła 
do źródła i napełniwszy 
swój dzban, wracała” (Rdz 
24, 15-16) 



 Wtedy sługa Abrahama zapytał ją 
powiedział do niej: 
„«Daj mi się napić trochę wody z 
twego dzbana!» A ona 
powiedziała: «Pij, panie mój» - i 
szybko pochyliła swój dzban, i 
dała mu pić. A gdy go napoiła, 
rzekła: «Także dla twych 
wielbłądów naczerpię wody, aby 
mogły pić do woli»” (Rdz 24, 17-19) 

 Sługa Abrahama przekonał się, że 
tą dziewczynę wybrał Bóg na 
żonę dla Izaaka. 

 Dziewczyna miała na imię Rebeka 
i była córką Betuela, wnuczką 
Nachora – brata Abrahama 



Rebeka, jej ojciec Betuel i brat Laban zgodzili się, aby Rebeka została 
żoną Izaaka 

„Zawołali Rebekę i spytali: «Czy chcesz iść z tym człowiekiem?» A ona 
odpowiedziała: «Chcę iść». Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej 

piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi”. (…) Rebeka i jej 
niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę (…) Sługa 
Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał”. (Rdz 24, 58-61) 



Dzieci Izaaka i Rebeki 

 Izaak i Rebeka długo nie 
mogli mieć dzieci 
„Izaak modlił się do Pana za swą 
żonę, gdyż była ona niepłodna. 
Pan wysłuchał go, i Rebeka, żona 
Izaaka, stała się brzemienna” (Rdz 
25, 21) 

 Rebeka urodziła Izaakowi 
bliźnięta – dwóch synów: 
Ezawa i Jakuba 

 Izaak został ojcem, gdy miał 
60 lat. 

 



Głód i spór o studnie 

 W czasie klęski głodu Izaak z całą 
rodziną udał się w pobliże miasta 
Gerar, gdzie panował król 
Abimelek. 

 Abimelek był królem Filistynów. Kim 
byli Filistyni? 

 Izaak polecił, aby odkopano 
studnie, które zostały wykopane 
kiedyś przez jego ojca Abrahama, 
gdy był w tej krainie. 

 Jednak Filistyni bardzo mu w tym 
przeszkadzali i niszczyli je. 

 Bóg jednak pomagał Izaakowi i 
opiekował się nim. 



Przymierze Boga z Izaakiem 

 Izaak zamieszkał w dolinie pośrodku 
pustyni, gdzie była oaza, którą 
nazwał Beer-Szewa. 

 W tym miejscu wykopał siedem 
studni. 

 Dlatego nazwa „Beer-Szewa” 
oznacza „siedem studni”. 

 W Beer-Szewa Bóg zawarł z Izaakiem 
przymierze, podobnie jak to uczynił z 
jego ojcem Abrahamem. 

 Inne znaczenie nazwy „Beer-Szewa” 
to „studnia przymierza”. 



«Ja jestem Bogiem twego 
ojca, Abrahama.  

Nie lękaj się, bo Ja będę z 
tobą.  

I będę ci błogosławił, 
rozmnażając twoje 

potomstwo  
przez wzgląd na 

Abrahama, który Mi służył» 
(Rdz 26, 24) 



 



«Widząc, jak Pan jest z tobą, 
postanowiliśmy, aby istniała 

między nami, czyli między tobą 
a nami umowa. Chcemy z tobą 

zawrzeć przymierze, że nie 
uczynisz nam nic złego, jak i my 

nie skrzywdziliśmy ciebie, 
wyświadczając ci tylko dobro, i 
pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. 

Niechaj ci więc teraz Pan 
błogosławi!» (Rdz 26, 28-29). 

Przymierze Izaaka z Abimelekiem 



Śmierć Izaaka 

 Na starość Izaak stracił wzrok. 
 Izaak umarł w wieku 180 lat. 
 Przed śmiercią pobłogosławił 

swego syna Jakuba i uczynił 
go swoim dziedzicem. 

 Pochowano go w jaskini, 
gdzie został pochowany 
Abraham, Sara i jego żona 
Rebeka, która zmarła przed 
nim. 


