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Powołanie Abrama 

W Charanie Abram usłyszał głos Boga, 
który powiedział do niego: 
 

„Wyjdź z twojej ziemi 
rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który Tobie 

wskażę” (Rdz 12, 1) 



Obietnica Boga dla 
Abrama 

„Uczynię ciebie wielki naród,  
będę ci błogosławił i twoje imię 
rozsławię: 
Staniesz się błogosławieństwem. 
Będę błogosławił tym, którzy ciebie 
będą błogosławić, 
A tym, którzy tobie będą złorzeczyli, 
i ja będę złorzeczył. 
Przez ciebie będą otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej ziemi”. 



I Abram udał się 
w drogę, jak mu 

Bóg rozkazał 
  
 

I zabrał Abram z sobą 
swoją onę Saraj, 

swego bratanka Lota i 
cały dobytek, jaki obaj 
posiadali, oraz słu bę 
(…) i wyruszyli, aby się 

udać do krainy 
Kanaan” 

 







Abram osiedlił się w 
krainie Kanaan. 

Bóg podarował 
Abramowi tę ziemię za 
jego wierność i zaufanie 
Bogu. 

Abram zbudował Bogu 
ołtarz na wzgórzu na 
wschód od miasta Betel. 

Dlaczego ołtarze były 
budowane na 
wzgórzach? 



Gdy w krainie Kanaan nastał 
głód Abram powędrował 
do Egiptu 

Abram bał się tam iść 

Szczególnie obawiał się o 
swoją onę Saraj, która była 
bardzo piękną kobietą 

Bał się, e gdy Egipcjanie ją 
zobaczą to spróbują mu ją 
odebrać, a jego zabiją. 



 Dlatego mówił, e Saraj jest 
jego siostrą, a nie oną. 

 Gdy słudzy faraona zobaczyli, 
e Saraj jest piękna donieśli o 

tym faraonowi i zabrali ją do 
jego pałacu 

 Bóg ukarał jednak faraona z 
tego powodu  

 

„Wezwał faraon Abrama i rzekł: «Co 
mi uczynił? Czemu mi nie 

powiedziałeś, e ona [Saraj] jest twoją 
oną? Dlaczego mówiłeś: e to moja 
siostra, tak e wziąłem ją sobie za 

onę? A teraz - oto twoja ona; 
zabierz ją i odejd !»” 



 Po powrocie z Egiptu Abram, Saraj i 
Lot wrócili do ziemi Kanaan. 

 Wtedy Abram i Lot postanowili się 
rozstać. 
 

„Rzekł Abram do Lota: «Niechaj nie będzie 
sporu między nami. (…) Cały ten kraj stoi 

przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie! 
Je eli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, 
a je eli ty pójdziesz w prawo, ja - w lewo».” 

 

 Wówczas Lot udał się w kierunku 
yznej doliny nad rzeką Jordan, a 

Abram pozostał w ziemi Kanaan. 
 Abram udał się w okolice Hebronu. 
 

 



Obietnica Boga dla Abrama 

„Po odejściu Lota Pan rzekł do 
Abrama: «Spójrz przed siebie i 
rozejrzyj się z tego miejsca, na 
którym stoisz, na północ i na 

południe, na wschód i ku 
morzu; cały ten kraj, który widzisz, 
daję tobie i twemu potomstwu na 

zawsze. Twoje zaś potomstwo 
uczynię liczne jak ziarnka pyłu 
ziemi; jeśli kto mo e policzyć 

ziarnka pyłu ziemi, policzone te  
będzie twoje potomstwo”. 

 



Uwolnienie Lota 

 Po rozstaniu z Abramem Lot 
osiedlił się w pobli u du ego 
miasta Sodoma 

 Niedługo potem wybuchła 
wojna i Lot dostał się do 
niewoli. 

 Gdy Abram dowiedział się o 
tym zebrał ludzi, uzbroił ich i 
uwolnił Lota, a tak e 
odzyskał jego majątek. 



Spotkanie Abrama z Melchizedekiem 

Wracając po zwycięstwie Abram 
spotkał króla miasta Salem – 

Melchizedeka 
Melchizedek (…), król Salemu, wyniósł 

chleb i wino; a [poniewa ] był on 
kapłanem Boga Najwy szego, 

pobłogosławił Abrama:  
 

«Niech będzie błogosławiony Abram przez 
Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i 

ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg 
Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich 

wrogów!»” 
 



 



Obietnica Boga 

 Bóg obiecał, e będzie 
bronił Abrama i będzie 
się nim opiekował. 

 Bóg obiecał, e Abram 
będzie miał syna. 

 Bóg obiecał, e jego 
potomstwo będzie liczne 
„jak gwiazdy na niebie”. 

 Bóg dał mu na własność 
ziemię, w której mieszkał 



Izmael – pierwszy syn Abrama 

 Izmael był synem 
Hagar 

 Hagar była 
Egipcjanką i 
niewolnicą Saraj, 
ony Abrama 

 Gdy Hagar była w 
cią y zaczęła le 
odnosić się do 
Saraj 

 



 Izmael urodził się, gdy 
Abram miał 86 lat 

Był silnym i sprawnym 
dzieckiem 

Kiedy dorósł był świetnym 
myśliwym 

 Izmael jest przodkiem 
Arabów 
 



Przymierze Boga z Abrahamem 

„«Oto moje przymierze z tobą: staniesz się 
ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc 
odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje 
będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem 
mnóstwa narodów. (…) I pochodzić będą od 
ciebie królowie. 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. 
I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom 
kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, 
jako własność na wieki, i będę ich Bogiem». 



 „I mówił Bóg do Abrahama: 
« ony twej nie będziesz 
nazywał imieniem Saraj, lecz 
imię jej będzie 
Sara. Błogosławiąc jej, dam ci 
i z niej syna, i będę jej nadal 
błogosławił, tak e stanie się 
ona matką ludów i królowie 
będą jej potomkami»” 

 Abraham miał 99 lat, gdy Bóg 
zawarł z nim Przymierze. 



Bóg w go cinie u 
Abrahama 

 
 Bóg przyszedł do Abrahama 

w postaci trzech 
wędrowców. 

 Abraham poznał, e to Bóg i 
Go ugościł. 

 Bóg powiedział, e Abraham 
i Sara będą mieli dziecko – 
syna, chocia  byli ju  bardzo 
starzy 



 



Dąb Abrahama w Hebronie, pod którym go cił on Boga w Trójcy więtej 



Zniszczenie 
Sodomy i Gomory 

 Bóg powiedział Abrahamowi, 
e zamierza zniszczyć miasta 

Sodomę i Gomorę. 
 Abraham prosił Boga o to, 

aby ulitował się nad jej 
mieszkańcami, którzy 
postępowali sprawiedliwie 

 Okazało się, e oprócz Lota i 
jego rodziny wszyscy 
mieszkańcy Sodomy i Gomory 
czynili wielkie zło 

 Bóg obiecał Abrahamowi, e 
ocali Lota i jego rodzinę 
 



 Bóg ocalił Lota i jego rodzinę 

 

„A gdy ich wyprowadzili z miasta, 
rzekł jeden z nich: «Uchod , abyś 
ocalił swe ycie. Nie oglądaj się za 
siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej 
okolicy, ale szukaj schronienia w 
górach, bo inaczej zginiesz!» (…). 
Gdy słońce wzeszło nad ziemią (…) 
Pan spuścił deszcz ognia i siarki i tak 
zniszczył te miasta oraz całą okolicę 
wraz ze wszystkimi mieszkańcami 
miast, a tak e roślinność”. 



 ona Lota nie usłuchała 
Boga i obejrzała się za siebie. 

Z strachu i przera enia 
natychmiast zamieniła się w 
słup soli. 

Miasta Sodoma i Gomora 
le ały nad Morzem 
Martwym. 



Narodziny Izaaka 

9 miesięcy po 
odwiedzinach 
Boga, Sara 
urodziła 
Abrahamowi 
syna 

Nadano mu imię 
Izaak 
 



Próba wiary Abrahama 

 Abraham i Sara bardzo kochali 
Izaaka 

 Bóg wystawił Abrahama na 
próbę 

 Bóg nakazał, aby Abraham 
zło ył swego syna Izaaka w 
ofierze na górze Moria 

 Abraham, chocia  był w 
rozpaczy, postanowił być 
posłusznym Bogu 

 Izaak równie  był posłuszny 
swemu ojcu 





 Bóg jednak nie chciał, aby 
Abraham zło ył w ofierze 
swego syna 

 Bóg chciał sprawdzić wiarę i 
posłuszeństwo Abrahama i 
Izaaka 

 Zjawił się anioł, który zatrzymał 
rękę Abrahama 

„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, e boisz się 

Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet 
twego jedynego syna».  



Od Izaaka do Jezusa Chrystusa 



Abraham zmarł w 
wieku 175 lat 

 

Został pochowany 
w jaskini Makpela 

w Hebronie 



Abraham jest uwa any 
za ojca (protoplastę) 
wielu narodów 

Jest otoczony czcią nie 
tylko przez chrześcijan i 
ydów, ale tak e przez 

muzułmanów 



Grób Patriarchów w Hebronie, gdzie także znajdują się szczątki Abrahama 


