
 
więci 

Praojciec Abraham 
i 

Grzegorz (Peradze) 
*  

ZAWSZE W DRODZE 

KS. ARTUR ALEKSIEJUK 



Kim był Abraham? 

Na początku 
Abraham nosił imię 
Abram. 

Urodził się w 
wielkim mie cie Ur 
nad rzeką Eufrat w 
Mezopotamii. 



Ojciec Abrama miał na imię Terach 

 Terach zajmował się wyrabianiem małych figurek do 
pogańskich wiątyń. 
 



 ona Abrama 
miała na imię Saraj. 
 

Abram i Saraj nie 
mieli dzieci. 
 



 Pewnego razu 
Terach postanowił 
opu cić Ur i wyruszył 
w drogę do miasta 
Charan. 
 

Terach, wziąwszy z sobą 
swego syna Abrama, 
Lota - syna Harana, czyli 
swego wnuka, i Saraj, 
swą synową, onę 
Abrama, wyruszył z nimi z 
Ur chaldejskiego, aby się 
udać do kraju Kanaan. 
Gdy jednak przyszli do 
Charanu, osiedlili się 
tam” (Rdz. 11, 31) 



W drodze towarzyszyli 
mu Abram i Saraj oraz 
Lot, który był jego 
wnukiem. 

Lot był synem Harana 
– brata Abrama 



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) 



I Abram udał się 
w drogę, jak mu 

Bóg rozkazał 
 

Czy wiedział, 
dokąd prowadził 

go Bóg? 



Z Abramem poszedł 
tak e jego bratanek Lot. 

Abram miał 75 lat, gdy 
wyszedł z Charanu. 





więty Grzegorz – z Gruzji do Polski 





 w. Grzegorz 
urodził się 13 
wrze nia 1899 
roku w wiosce 
BAKURCICHE 

 Ojciec 
w. Grzegorza 

był kapłanem 

 Jego tata 
zmarł jak 
Grzegorz miał 
6 lat 

 



 Gdy miał 14 lat 
wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Tbilisi. 

 W Seminarium młody 
Grzegorz uczył się 
bardzo dobrze. 

 Był zdolnym i pilnym 
uczniem. 

 Seminarium ukończył 
w 1918 roku. 



W 1919 roku wstąpił na 
Uniwersytet w Tbilisi 

Musiał jednak i ć do 
wojska, gdy  wybuchła 
wojna 

 w. Grzegorz stanął w 
obronie swojej Ojczyzny 



Gruzja poniosła klęskę i 
została przyłączona do 
Związku Radzieckiego. 

Grzegorz Peradze 
chciał dalej studiować, 
lecz nie mógł. 

Został nauczycielem 



W 1921 roku z 
błogosławieństwa 
patriarchy 
Ambrożego 
Grzegorz Peradze 
wyje d a na 
studia do Niemiec 

Rozpoczyna studia 
teologiczne na 
Uniwersytecie w 
Berlinie 



 W Niemczech studiował 5 lat 
 Był bardzo zdolnym i 

pracowitym studentem 

 W 1926 roku obronił pracę 
doktorską 

 Zajmował się historią Gruzji i 
historią starożytnego 
chrze cijaństwa 

 Poznał bardzo wiele języków 
obcych, także starożytnych 

 Bardzo wiele podróżował 



Po wyje dzie z Niemiec 
wyjechał do Belgii 

Odwiedził uniwersytety 
w Brukseli i w Louvain 

Był tak e w Anglii na 
słynnym Uniwersytecie 
w Oxford 

Wszędzie prowadził 
badania naukowe 



W 1931 roku 
Grzegorz 

Peradze w 
Pary u  zostaje 

mnichem i 
przyjmuje 
więcenia 

kapłańskie 



W 1933 roku na 
zaproszenie 
metropolity Dionizego 
przyje d a do Polski 



W 1933 roku Grzegorz 
Peradze zostaje 
archimandrytą i  
profesorem na 

Wydziale Teologii 
Prawosławnej 
uniwersytetu 

Warszawskiego 



więty Grzegorz w ród prawosławnych studentów 



 więty Grzegorz mieszkał 
na Pradze, niedaleko 
Cerkwi katedralnej 
w. Marii Magdaleny 

Du o pracował naukowo 

Uczył studentów 

Bardzo wiele podró ował 
Pomagał ludziom ubogim, 

szczególnie za  studentom 



Gdy wybuchła II wojna 
wiatowa i Niemcy 

napadły na Polskę, w. 
Grzegorz nie zostawił 
swojej nowej Ojczyzny i 
przyjaciół 

Został w Warszawie i nadal 
słu ył Bogu i Cerkwi 

Bardzo du o pomagał 
ludziom, szczególnie 
ydom, co wtedy było 

karane miercią 



5 maja 1942 roku 
został aresztowany 
przez hitlerowców. 

Władze cerkiewne 
starały się o jego 
uwolnienie, ale 
bezskutecznie. 

W połowie 
listopada 1942 
roku został 
wywieziony do 
Obozu 
Koncentracyjnego 
w O więcimiu  



 więty Grzegorz Peradze 
poniósł mierć 
męczeńską w dniu 6 
grudnia 1942 roku o 
godz. 16.45 

Oddał swoje życie za 
życie drugiego 
człowieka 



Archimandryta Grzegorz 
Peradze został 
kanonizowany (uznany 
więtym) w dniu 

19 wrze nia 1995 roku 

 więty Grzegorz jest 
kapłanem-męczennikiem 

Od 2005 roku jest 
patronem naszej kaplicy w 
Warszawie 

 



więto ku czci więtego 
kapłana-męczennika 

archimandryty 
Grzegorza Peradze 

obchodzimy w dniu jego 
męczeńskiej mierci, czyli 

corocznie w dniu 
6 grudnia 



Dobry bój stoczyłe , 
męczenniku Chrystusowy 
Grzegorzu, i niegodnych 

prze ladowców obna yłe , 
siebie jako ofiarę Bogu 

zło yłe , przeto otrzymałe  
koronę zwycięstwa. 

My za  prosimy Ciebie, 
Grzegorzu, módl się do 

Chrystusa, Boga naszego, 
aby zbawił nasze dusze. 



Co łączy więtego Praojca 
Abrahama ze więtym 
Grzegorzem? 

Co to znaczy usłyszeć głos 
Boga? 

Czy Abram i Grzegorz 
Peradze bali się wyruszyć w 
drogę? 

Co to jest zaufanie? 

Dlaczego ufamy Bogu? 
 


