
ABRAM 
wyrusza  
do Kanaanu 

Ks. Rodzaju 11, 27-13,4 



Abram ze swoją żoną Saraj mieszkali  
w Ur Chaldejskim (dzisiejszy Irak).  
Bóg kazał mu jednak opuścić to miasto 
i udać się do Kanaanu. 



Bóg obiecał, że będzie błogosławił tych,  
którzy błogosławią Abrama i uczyni z niego  
wielki naród. Bóg będzie błogosławił także  
tych, którzy będą błogosławić jego potomków,  
a przeklinać ich wrogów. 



Terach, ojciec Abrama, wziął swojego syna 
Abrama, jego żonę Saraj i swojego wnuka Lota  
i wyruszył w drogę do Kanaanu. 



Wędrując tak, dotarli do Haranu i tam się 
zatrzymali. Tam też umarł ojciec Abrama, 
Terach. 



Abram miał już wtedy 75 lat. A Bóg polecił mu, 
aby udać się w dalszą drogę do Kanaanu. 



Abram okazał posłuszeństwo  
i wędrował do kraju zwanego Kanaan. 



Kiedy dotarli do wielkiego drzewa  
w Sychem, tam się zatrzymali. 



Bóg powiedział do Abrama: 
- Tą ziemię dam tobie  
i twoim potomkom. 



Abram wybudował ołtarz 
Panu w Sychem i oddał 
Mu chwałę. 



Stamtąd wraz z tymi, 
którzy mu towarzyszyli, 
udał się na południe,  
do Betel. 



Tam również zbudował 
ołtarz Bogu i uwielbił Go. 



W ziemi tej zapanował 
głód i wielu cierpiało. 



Abram postanowił wraz  
z rodziną udać się  
w poszukiwaniu pokarmu 
na południe, przez 
pustynię, do Egiptu. 



Kiedy dotarli do Egiptu, 
Abram zaczął się 
niepokoić. Jego żona 
Saraj była bardzo 
piękna. On zaś bał się, 
że faraon może go zabić, 
aby poślubić Saraj. 
Dlatego Abram kazał 
udawać swojej żonie,  
że jest jego siostrą,  
a nie żoną. 



Dworzanie faraona tak 
wychwalili piękno Saraj 
przed swoim panem, że 
zabrano ją do pałacu.  
On zaś obdarował Abrama 
owcami, bydłem, osłami, 
wielbłądami i niewolnikami. 



Lecz Pan dotknął faraona  
i jego dom ciężkimi plagami. 
Wówczas faraon odkrył, 
że Saraj była żoną Abrama  
i wezwał go do siebie: 
- Dlaczego nie powiedziałeś,  
że ona jest twoją żoną?  
Weź ją teraz i odejdź! 



Potem faraon rozkazał 
swoim sługom, aby 
odprowadzili z Egiptu 
Abrama i Saraj wraz  
z wszystkim,  
co do niego należało. 



Wtedy Abram wyruszył  
z powrotem do Kanaanu  
z wszystkim co do niego 
należało. 



Gdy dotarli do Betel,  
to się tam osiedlili.  
Tam też Abram modlił się  
i wzywał imienia Pana. 



Abram mógł się teraz osiedlić  
w Kanaanie – w ziemi, którą  
Bóg obiecał mu i jego potomkom. 
Abram i Saraj mieli jednak  
poważny problem, byli już starzy,  
a nie doczekali się dziecka. 


