
Przegląd Starego Testamentu



Świat za czasów Abrama. 



Oto historia człowieka o imieniu Abram, zwanego później Abraham. 



Abram wraz z żoną Saraj, mieszkał w mieście Ur, u swojego ojca. 



Świat za czasów Abrama. 



Bóg powiedział Abramowi, aby opuścił Ur i udał się do innego miejsca.



Abram z całą rodziną swego ojca wyruszył do Charanu.  



Podróżując mieszkali w namiotach. 



Pewnej nocy Bóg powiedział do Abrama: „Opuść rodzinę ojca swego

i idź do miejsca, które ci wskażę, bo chcę uczynić z ciebie wielki naród.” 



Abram miał 75 lat. Razem z żoną i bratankiem Lotem opuścili Charan. 



Jego podróż ponownie się zaczęła. 



W końcu przybyli do Kanaanu, dziś zwanego Izrael. 



Tutaj znowu Bóg przemówił do Abrama.



„Twojemu potomstwu daję tę ziemię”. 



Abram zbudował ołtarz dla Pana i złożył ofiarę.



Pewnego dnia nastał głód w owym kraju. 



Więc Abram udał się do Egiptu. 



Saraj była bardzo piękna, więc Abram powiedział do niej: 
„Mów, że jesteś moją siostrą, bo w przeciwnym razie Egipcjanie mnie zabiją.” 



Z powodu swego piękna, Saraj została wzięta do pałacu Faraona. 



Faraon chciał ją poślubić.



Wówczas Bóg zesłał plagi na dom Faraona. 



Gdy Faraon dowiedział się, że Saraj była żoną Abrama, zawołał go i zapytał: 



„Czemu mi NIE powiedziałeś, że ona jest twoją żoną?”



Następnie nakazał, aby Abram z żoną opuścili Egipt. 



Ponownie udali się w podróż, tym razem do Betel. 



Abram i Lot stali się bogaci. Ich pasterze zaczęli się kłócić między sobą.



Wówczas podzielili ziemię i rozdzielili się. 



Wtedy Bóg powiedział do Abrama:
„Cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze.” 



Powstała wojna na terenach, gdzie mieszkał Lot.



Lot został uprowadzony a jego posiadłość zabrana. 



Jeden z ludzi Lota uciekł i o wszystkim opowiedział Abramowi. 



Abram wraz ze swoimi sługami poszedł uwolnić Lota. 



Wyprawa się powiodła. Wyzwolił Lota i odzyskał jego posiadłość. 



Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego pobłogosławił Abrama. 



Bóg znowu przemówił do Abrama:
„Tak liczne będzie twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie.”



Abram ciągle nie miał własnych dzieci. 
Saraj powiedziała, aby miał dziecko z Hagar, jej służącą. 



Gdy Hagar była w ciąży z Abramem to zaczęła lekceważyć swą panią. 
W odpowiedzi Saraj zaczęła ją źle traktować i Hagar uciekła.



Anioł Pański znalazł Hagar i powiedział: „Wróć do Saraj. 
Rozmnożę twoje potomstwo. Urodzisz syna nazwiesz go: Izmael.”



Abram miał 86 lat, kiedy Izmael się urodził. 



Gdy Abram miał 99 lat, Bóg ponownie przemówił do niego. 



„Abramie zmień swe imię na «Abraham», bo będziesz ojcem wielu narodów.



A twoją żonę zacznij nazywać: «Sara», bo będzie matką wielu narodów.



Pewnego dnia Pan ukazał się Abrahamowi. Odwiedziły go trzy osoby. 



Pokłonił się im i rzekł:
„O Panie, jeśli jesteś dla mnie życzliwy to proszę odpocznij w moim domu!”



Abraham powiedział do Sary, aby przygotowała jedzenie dla gości. 



Abraham poczęstował ich twarogiem, mlekiem i daniem z cielęciny



Jeden z trzech gości powiedział: „Twoja żona będzie miała syna.” 
Sara usłyszawszy to roześmiała się. 



Następnie trzej mężowie poszli dalej swoją drogą. 



Bóg powiedział Abrahamowi, że zamierza zniszczyć Sodomę i Gomorę.



Z powodu ich złego i grzesznego życia. 



Lot tam mieszkał, więc Abraham zaczął się wstawić za dobrymi ludźmi,
którzy tam mieszkali. 



Bóg posłał dwóch aniołów, którzy wzięli Lota z żoną i dwoma córkami
oraz zaprowadzili do bezpiecznego miejsca. 



Wtedy ogień spadł na Sodomę i Gomorę. 



Żona Lota spojrzała wstecz i zamieniła się w słup soli. 



Następnego dnia, Abraham spojrzał na Sodomę i Gomorę
i zobaczył dym unoszący się nad zniszczonymi miastami. 



Potem Abraham powędrował w inne miejsce.



Gdy Abraham miał 100 lat, Sara urodziła mu syna. Na imię mu było Izaak.



Izmael źle traktował Izaaka. Wtedy Sara mówiła do Abrahama: 
„Wypędź Hagar. Jej syn nie będzie dziedzicem z moim synem.” 



Bóg odpowiedział: „Posłuchaj Sary, gdyż od Izaaka będzie nazwane twoje 
potomstwo. Z Izmaela również uczynię wielki naród, gdyż jest twoim synem”.



Tak więc Abraham oddalił Hagar i Izmaela, żeby nie było w domu kłótni. 



Hagar myślała, że oboje umrą na pustyni, bo byli bez jedzenia i wody. 



Anioł Boga przemówił do Hagar: „Nie bój się. Z Izmaela uczynię wielki naród.”



Bóg był z Izmaelem, który dorastał na pustyni. 



Pewnego dnia Bóg przemówił do Abrahama: 
„Weź Izaaka i złóż go w ofierze na górze w krainie Moria.” 



Abraham powiedział Izaakowi, że muszą pójść razem złożyć Bogu ofiarę. 



Następnego dnia wraz z dwoma sługami poszli do krainy Moria. 



Kiedy przybyli pod górę, Abraham z Izaakiem weszli na jej szczyt. 



Izaak zapytał: „Ojcze mamy drzewo na ogień, ale gdzie jest ofiara?” 



Abraham zbudował ołtarz, następnie położył na nim swego syna
i zamierzał go złożyć w ofierze. 



Wtedy, anioł zawołał: „Abrahamie! Nie rób nic złego twemu synowi,
ponieważ wiem, że boisz się Boga.”



Wtedy Abraham zobaczył baranka zaplątanego w krzakach.



Razem z synem złożyli baranka, jako ofiarę dla Boga. 



„Ponieważ byłeś mi posłuszny i nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci 
błogosławił a wszystkie narody będą chciały twego błogosławieństwa.” 



Zeszli z góry do sług i razem wrócili do domu. 



Po kilku latach Sara zmarła. Abraham kupił pole i pochował ją. 



Abraham wysłał swego sługę, 
aby znalazł żonę dla jego syna Izaaka, pośród krewnych. 



Abraham wysłał swego sługę, 
aby znalazł żonę dla jego syna Izaaka, pośród krewnych. 



Pierwszą dziewczynę jaką spotkał była Rebeka, wnuczka brata Abrahama. 



Sługa wrócił razem z Rebeką i tak poznała ona Izaaka. 



Izaak zakochał się w niej.



Abraham zmarł, gdy miał 175 lat. 





Miejsca zamieszkania Abrahama:

a. Ur (u rodziców)

b. Charan (z rodziną)

c. Sychem (zbudował ołtarz)

d. Betel (zbudował ołtarz)

e. Egipt (wizyta)

f. Betel (wołał do Boga)

g. Dęby Mamre koło Hebron

    (zbudował ołtarz)

h. Pomiędzy Kadesz a Szur

i. Gerar (wizyta)

j. Beer-Szeba (wołał do Boga)

k. Hebron 

Wędrówki 
Abrahama

Morze 
Śródziemne



I etap – (okres 11 lat; wiek Abrama 75-86) 12-16 r.
A. Powołanie Abrama 12:1-20; Dz 7:2
1. Powołanie 12:1-8 
a. Bóg powołuje Abrama 12:1
b. Obietnica dla Abrama 12:2-3,7

- licznego potomstwa 
- błogosławieństwa 
- ziemi dla potomstwa  

2. Reakcja Abrama 12:4-6,8
a. pójście za głosem Bożym 
b. wybudowanie ołtarza i modlitwa

B. Próby powołanego Abrama 12:9-14:24
1. Próba z zewnątrz w Egipcie 12:9-20
2. Próba z wewnątrz w Kanaanie 13:1-13
a. Poróżnienie pomiędzy sługami Abrama i Lota 13:1-9
b. oddzielenie Lota od powołanego Abrama 13:10-13

3. Boża obietnica dla zwycięscy 13: 14-18
4. Próba więzów niematerialnych (rodzinnych) 14:1-13
a. Lot w tarapatach 14:1-12
b. Pomoc Abrama 14:13-16
c. Król i kapłan Melchizedek błogosławi Abrama 14:17-20

5. Próba więzów materialnych (chęci wzbogacenia się) 14:21-24
C. Przymierze z wypróbowanym Abramem 15:1-24
1. Bóg daje obietnicę nagrody i licznego potomstwa 15:1-5 
2. Reakcja Abrama: wiara - przyjęta przez Boga, jako sprawiedliwość 15:6 
3. Bóg zawiera przymierze z Abramem 15:7-17 
4. Bóg ponownie daje obietnicę ziemi dla potomków Abrama 15:18-21 

D. Cielesny plan Saraj, aby Abram miał syna z Hagar 16:1-16 Narodziny Izmaela (Ismaela)



II etap – („cisza” 13 lat; wiek Abrama 87-98) cieszenie się Izmaelem (Ismaelem)

III etap – (okres 4 lat: wiek Abrama: 99-102) 17-21 r.

A. Przygotowanie do wypełnienia obietnicy 17-20 

1. Ukazanie się Boga Jahwe 17:1-27 

a. Wezwanie do posłuszeństwa 17:1-2

b. Odświeżenie przymierza oraz obietnicy narodzin syna 17:3-22

- zmiana imienia Abrama na Abraham 17:3-8

- obrzezanie znakiem przymierza 17:9-14

- zmiana imienia Saraj na Sara 17:15-16

- zapowiedz narodzin syna z Sary, (spadkobiercą przymierza) 17:17-22

c. Reakcja Abrahama: posłuszeństwo 17:23-27

2. Kolejne ukazanie się Boga Jahwe 18:1-27 

a. Kolejna zapowiedź narodzin syna z Sary 18:1-10

b. Reakcja Sary: śmiech 18:11-15

c. Zapowiedź zniszczenia Sodomy i Gomory 18:16-21

d. Reakcja Abrahama: targowanie się z Bogiem 18:22-33 (wstawiennictwo) 

3. Ukazanie Bożego sądu nad Sodoma i Gomorą 19:1-29 

a. Duchowe zepsucie Sodomy i Gomory 19:1-11

b. Uratowanie rodziny Lota 19:12-23

c. Fizyczne zniszczenie Sodomy i Gomory 19:24-29

4. Ukazanie wad „sprawiedliwej” rodziny Lota 19:30-28 

5. Próba wiary Abrahama u Abimelecha 20:1-18



II etap – („cisza” 13 lat; wiek Abrama 87-98) 
cieszenie się Izmaelem (Ismaelem)

III etap – (okres 4 lat: wiek Abrama: 99-102) 17-21 r.

A. Przygotowanie do wypełnienia obietnicy 17-20 

B. Wypełnienie obietnicy 21,1-21 

1. Narodziny Izaaka 21,1-8 

2. Oddalenie Izmaela (Ismaela) 21,9-21 
(około 2 lata po narodzinach Izaaka; wiek Izmaela około 15 lat)

3. Przymierze pomiędzy Abrahamem a Abimelekiem 21,22-34

IV etap – („cisza” około 12-13 lat; wiek Abrahama 103-115) 
cieszenie się Izaakiem 

V etap – (okres 60 lat; wiek Abrahama: 115-175) 22-25:18 r. problemy rodzinne

1. Ofiarowanie Izaaka – największa próba wiary Abrahama 22,1-24 
(Izaaka około 15 lat) 

2. Śmierć i pogrzeb Sary 23:1-20 

3. Pomoc Izaakowi w znalezieniu żony 
Małżeństwo Izaaka z Rebeką 24:1-67 

4. Małżeństwo Abrahama z Keturą 
(kolejnych 6 synów według ciała) 25,1-4 

5. Śmierć i pogrzeb Abrahama 25,5-11 


