
ÁBRAHÁM ÉS CSALÁDJA 

 

Isten már a bűnesetkor megígérte az emberiségnek, hogy megváltót küld, és megszabadítja a 

népét a bűn fogságából. Üdvösségtervében fontos lépés Ábrahám elhívása és a vele kötött 

szövetség. Itt egy néppel, pontosabban egy nép ősatyjával köt Isten szövetséget. Az 

Ábrahámnak tett ígéretek – nagy néppé lesz, általa nyer áldást a föld minden nemzetsége, 

Ábrahám utódainak adja az Ígéret földjét – végig felfedezhetők Ábrahám és az ősatyák 

történeteiben. Ábrahám története egy nemzetségtáblázattal kezdődik, amely Nóétól vezeti 

végig a leszármazottakat egészen Ábrahámig. Történetének sok üzenete van, de a 

középpontjában az áll, hogy Isten kiválaszt egy embert, családot és utódot ad neki, illetve 

áldásaival választott néppé teszi. Ez a nép az, amely letéteményese az Isten ígéretének és 

ahonnan a Megváltó származik. Ábrahám feladata egyrészt az, hogy áldáshordozó, másrészt 

hogy áldásközvetítő legyen. Ez a megbízás nemcsak rá, hanem a leszármazottaira is érvényes. 

Ha a hozzá kapcsolódó történeteket nézzük a Szentírásban, akkor több meglepő eseménnyel 

találkozhatunk. Ezekből is kiderül, hogy Ábrahám ugyanolyan bűnnel terhelt ember, mint bárki 

más – de a kiválasztás és az Istenhez való fordulás révén Isten áldásainak a hordozójává válhat. 

Ábrahám és családja életében folyamatosan megjelenik Isten gondviselése. Egy újabb 

szövetségkötéssel is találkozhatunk itt, melyhez kapcsolódóan a körülmetélkedés rítusát rendeli 

el Isten – mintegy a szövetség jeleként a leszármazó nép számára. (Ez a kapcsolódó 

feldolgozásban nem jelenik meg a korosztályi sajátosságok miatt.)  

Ábrahám és utódainak élete időben és térben elhelyezhető. Úr-Kaszdimból indul el még apja, 

Táré a gyermekeivel, majd Háránban hívja el Ábrahámot Isten. A régészeti kutatások szerint 

valószínűleg Mezopotámiához kapcsolhatók ezek a városok. Az Ígéret Földje pedig Kánaán, 

amelyet Isten a leszármazottaknak ad majd a későbbi időkben. Ábrahám, Izsák, Jákób mint a 

zsidó nép ősatyjai jelennek meg ezekben a szentírási történetekben. Életmódjuk szerint 

valószínűleg kisállattartó pásztorok lehettek, vándorló nomádok, speciális szokásokkal és jogi, 

vallási rítusokkal. A kutatók elég tág időkeretbe helyezik őket: Kr. e. 1900 és 1400 közé, attól 

függően, hogy korábbi vagy későbbi időszakra gondolnak. Egyértelműen ezt nem lehet 

meghatározni – de az valószínű, hogy ezen időkereten belül közel 200 éves időtartamról lehet 

szó.1  
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A gyermekek számára itt sem a kortörténeti információk az elsődlegesek. Ábrahámnak és 

leszármazottainak a történetében a cselekvő Istennel találkozhatunk. Természetesen jó tudni és 

a magyarázatok során segíti a megértést, ha tisztában vagyunk a korabeli jogi szabályozásokkal 

(pl. elsőszülöttségi jog stb.) vagy azzal, hogy helyileg hová tehető az ősatyák vándorlásának az 

időszaka. De az események mögött a fő üzenet az, hogy Isten üdvösséget adó terve folyamatban 

van. Ezért választ ki egy embert, majd családot és népet, hogy áldásainak közvetítőjévé tegye. 

Ezt az összefüggést, Isten tervének megvalósulását érdemes kiemelni és hangsúlyozni a tanulók 

számára is. Ahogyan azt is, hogy a történetekben mindenhol felfedezhető Isten gondoskodó 

szeretete, hívása és a Vele való szövetségben élés lehetősége.  

A Történetek a Bibliából c. kiadvány viszonylag röviden vezeti végig az olvasót Ábrahám, 

Izsák, Ézsau és Jákób történetén. Ennek az oka, hogy főleg összefoglaló anyagok találhatók itt, 

melyekben a folyamat, valamint a leglényegesebb elemek kerülnek bemutatásra. Ha azonban 

részletesen foglalkozunk az ősatyák életével, akkor is érdemes odafigyelni, hogy vannak olyan 

történetek, amelyek nem kisgyermekeknek valók. Tipikus példája ennek Ábrahám próbája 

(1Móz 22,1–19). Felnőttként is nehéz megérteni az üzenet mondanivalóját és teológiai 

kulcspontjait. Gyermekként pedig egyenesen félelmetes és az Istennel való szeretetkapcsolat 

akadályává is válhat egy ilyen történet. Ezzel szemben kiemelhetők Ábrahám és családjának 

történetéből a következők: 

● Istennek terve van az emberrel, és ebben a tervben Ábrahám és a családja is szerepet 

kapott.   

● Isten gondot visel Ábrahámra és családjára. Áldásait adó Úr.  

● Isten ígéreteket adó és az ígéreteit betartó Úr. 

● Isten az emberi „gyarlóság” ellenére is hívja, elhívja Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot. 

● Istennel lehetséges változni és lehet Őt követni. 

Az MRE általános iskolai hit- és erkölcstan kerettantervében (2012) és tananyagaiban 2. 

évfolyamon találkozhatnak a gyermekek Ábrahám, Izsák és Jákób történeteivel.  

 


