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Małe studium biblijne

Przodkowie Abrama
1 Mż 11,10-32

W tej perykopie została zamieszczona gene-
alogia Sema po to, aby wprowadzić do dzie-
jów narodu wybranego jego Ojca – Abrama. 
Została ona tak ułożona, aby wyraźnie wyka-
zać pochodzenie Abrama od Sema i jego prawo 
do dziedziczenia obietnic i błogosławieństwa 
danemu Semowi. Pokazuje także, jak dużo cza-
su upłynęło od potopu do narodzin Abrama, 
którego potomstwo miało poznać prawdziwe-
go Boga, zaufać Mu i służyć. Autor, w swo-
im tekście, podaje istotne i ważne informacje 
rodzinne dla dalszych wydarzeń (rodzeństwo  
i ich dzieci, bezpłodność Saraj. Wiersze 27-32 są 
wprowadzeniem do drogi Abrahama, w tym  
i drogi w rozwoju jego wiary w Boga. 

Jeżeli tę gene-
alogię porównamy  
z genealogią No-
ego, to zauważymy, 
że lista potomków 
Teracha jest krótsza 
a także, że skróce-
niu, wskutek odda-
lenia się od Boga, 
uległa długość 
ludzkiego życia. Zo-
baczymy też pewne 

Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem 
miał sto lat, zrodził Aprachsza-
da w dwa lata po potopie. Po 
zrodzeniu Arpachszada żył Sem 
pięćset lat i zrodził synów i córki. 
Gdy Arpachszad miał trzydzieści 
pięć lat, zrodził Szelacha. Po zro-
dzeniu Szelacha żył Arpachszad 
czterysta trzy lata i zrodził synów 
i córki. Gdy Szelach miał trzydzie-
ści lat, zrodził Hebera. Po zrodze-
niu Hebera żył Szelach czterysta 
lat i zrodził synów i córki. Gdy 
Heber miał trzydzieści cztery 
lata, zrodził Pelega. Po zrodzeniu 
Pelega żył Heber czterysta trzy-
dzieści lat i zrodził synów i córki. 
Gdy Peleg miał trzydzieści lat, 

zrodził Reu. Po zrodzeniu Reu żył 
Peleg dwieście dziewięć lat i zro-
dził synów i córki. Gdy Reu miał 
trzydzieści dwa lata, zrodził Seru-
ga. Po zrodzeniu Seruga żył Reu 
dwieście siedem lat i zrodził synów 
i córki. Gdy Serug miał trzydzieści 
lat, zrodził Nachora. Po zrodzeniu 
Nachora żył Serug dwieście lat  
i zrodził synów i córki. Gdy Nachor 
miał dwadzieścia dziewięć lat, zro-
dził Teracha. Po zrodzeniu Teracha 
żył Nachor sto dziewiętnaście lat  
i zrodził synów i córki.  Gdy Terach 
miał siedemdziesiąt lat, zrodził 
Abrama, Nachora i Harana. A oto 
dzieje rodu Teracha: Terach zrodził 
Abrama, Nachora i Harana, a Ha-

ran zrodził Lota. Haran zmarł za 
życia ojca swego Teracha w oj-
czyźnie swojej, w Ur chaldejskim. 
Abram i Nachor pojęli sobie żony. 
Imię żony Abrama było Saraj,  
a imię żony Nachora Milka, cór-
ka Harana, ojca Milki i ojca Jiski.  
A Saraj była niepłodna, nie mia-
ła dzieci. I wziął Terach syna swe-
go Abrama i wnuka swego Lota, 
syna Harana, i synową swoją 
Saraj, żonę syna swego Abra-
ma, i wyszedł z nimi z Ur chal-
dejskiego, aby udać się do ziemi 
Kanaan. Gdy przybyli do Hara-
nu, zamieszkali tam. Terach żył 
dwieście pięć lat. I umarł Terach 
w Haranie.

podobieństwo, a mianowicie Terach, podobnie 
jak Noe, miał trzech synów: Abrama, Nachora 
i Harana.

Terach był synem Nachora, syna Seruga. 
Urodził się i żył w mieście Ur w Mezopota-
mii. Oprócz wspomnianych już synów miał 
córkę Saraj (wg. 20,12 z inną kobietą niż matka 
Abrama), która poślubiła swojego przyrodnie-
go pół-brata Abrama. Autor w w. 32 podaje, 
że Terach zmarł, mając dwieście pięć lat. Po-
wołanie Abrama pojawia się po informacji  
o śmierci ojca, chociaż z danych 11,26.32; 12,4b, 
można wywnioskować, że nastąpiło ono za 
życia Teracha mającego wówczas sto czterdzie-
ści pięć lat. Prawdopodobnie, jak podaje to ks. 
Lemański, informacja ta oczyściła dalszą narra-
cję z niepotrzebnych wtrętów i skoncentrowa-
ła uwagę na postaci Abrama.

Syn Teracha, Abram 
nosił imię znaczą-
ce tyle co „mój ojciec 
jest wzniosły.” Podob-
nie brzmiące, o tym 
samym znaczeniu, 
imię występuje tak-
że w językach akka-
dyjskim, babilońskim  
i egipskim, co świadczy  
o pochodzeniu imienia 
„Abram” z północno-
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semickiej grupy językowej. 
Nachor -  drugi syn Teracha, brat Abrama  

i Harana. Urodził się, podobnie jak jego bracia, 
w Ur Chaldejskim. Ożenił się z Milką, córką 
swojego brata Harana. Gdy jego ojciec, brat 
Abram i bratanek (a zarazem szwagier) Lot 
opuścili Ur i udali się do Charanu, Nachor zde-
cydował się pozostać w Mezopotamii. Miesz-

kał w Aram-Naharaim. Z małżeństwa z Milką 
miał ośmiu synów, a ze swoją drugorzędną 
żoną Reumą trzech synów oraz córkę Maakę. 
Przez swojego syna Betuela był dziadkiem Re-
beki, żony Izaaka.

Trzeci syn Teracha - Haran, brat Abrama  
i Nachora, także rodził się w Ur Chaldejskim 
i zmarł jeszcze za życia ojca a przed udaniem 
się Abrama w wędrówkę do Ziemi Obiecanej. 
Miał syna Lota  oraz córki Milkę i Jiskę (1 Mż 
11,26-32).

Miasta Charan i Ur
Miasto Ur, obecnie Tell el-Mukkajar, poło-

żone 16 km na zachód od Eufratu, było zbu-
dowane na planie owalu. Z Eufratu, poprzez 

system kanałów, czerpano wodę pitną do ce-
lów gospodarczych oraz do nawadniania pól.  
Badania archeologiczne wykazały, że było ono 
już zamieszkałe około 5 000 lat p.n.e., czyli  
w najstarszym znanym okresie osadnictwa  
w Mezopotamii. Miasto to przechodziło 
wszystkie etapy dziejów tej krainy. W latach 
2154-2004 p.n.e. miasto było niepodległe i sta-
ło się ośrodkiem imperium. Miało powierzch-
nię 50-63 ha i liczyło w różnych okresach od 
30 do 65 tysięcy mieszkańców. W Ur istnia-
ły dwa porty, w północnej i zachodniej części 
miasta, a także molo zwane Błękitnym Molo 
Boga Nanny. Było miastem najludniejszym  
i najbogatszym w Sumerze, a jego gospodarka 
opierała się na rolnictwie i na pośrednictwie 
w handlu i transporcie. Po 2004 p.n.e. nastą-
pił jego polityczny i militarny upadek, który 
doprowadził do upadku III dynastii i niepo-
kojów. Terach, prawdopodobnie obawiając się 
gospodarczej ruiny i utraty majątku, opuścił 
Ur i udał się w kierunku Kanaanu zabiera-
jąc z sobą syna Abrama, córkę a zarazem sy-
nową Saraj oraz wnuka Lota, syna zmarłego 
już najmłodszego syna Harana. Do Kanaanu 
nie dotarł, ponieważ po drodze zatrzymał się  
w Charanie. Tam też Terach umarł, mając dwie-
ście pięć lat. 

Inną przyczynę „przeprowadzki” Teracha  
i jego rodziny podaje apokryficzna Księga Ju-
bileuszów (12) pisząc, że spalił świątynie po-
gańskich bóstw. Czyn ten wzburzył miesz-
kańców Ur i wywołał nienawiść do Teracha 
i jego rodziny. Jeszcze inna wersja podana jest 
w Księdze Judyty 5,7 mówiąca, że „nie chcieli 
iść za bogami swoich przodków”, czyli chcieli 
porzucić bałwochwalstwo na rzecz oddawania 
czci prawdziwemu Bogu. Patrząc na powołanie 
Abrama, jego prowadzenie przez Boga, myślę, 
że ta ostatnia wersja, chęć porzucenia bałwo-
chwalstwa, jest bardzo realna i wywołała ona 
konkretne działanie – spalenie bożków i świą-
tyni. Niepokój polityczno-gospodarczy mógł 
skłonić do przemyślenia, że ich bożki są bezsil-
ne i bezradne i do poszukiwania prawdziwego 
Boga. 

Jak już wspomniałem, Terach nie dotarł 
do Kanaanu, gdyż zatrzymał się w Charanie, 
mieście położonym w pn-zach Mezopotamii, 
ok. 11 km powyżej połączenia się rzek Balich 
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i Eufratu. Był miastem handlowym, wymie-
nianym już w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e., 
w którym krzyżowały się drogi prowadzące do 
Babilonii, Syrii, Egiptu i Azji Mniejszej. Stano-
wiło ono ważny ośrodek handlowy i politycz-
ny Hutytów. Badacze, w oparciu o efekty wy-
kopalisk archeologicznych, ustalili,  że miasta 
Ur i Charan łączył ten sam kult boga księżyca 
– Sina, a także jedność polityczna, ekonomicz-
na, handlowa i wojskowa. 

Genealogia Sema i pochodzącego od niego 
Teracha nie tylko wskazuje na prawo Abra-
ma, syna Teracha do dziedziczenia obietnic  
i błogosławieństw danych Semowi. Wskazuje 
także na środowisko, w którym wychowywał 

się i żył Abram. Jak wyżej wspomniałem, żył  
w Ur, mieście bogatym, handlowym, w którym 
stale się coś działo, do którego przybywali lu-
dzie różnych kultur, wierzący w różne bóstwa. 
Jednak ani bogactwo, ani wielkość miasta, 
ani bóstwa nie były w stanie zapewnić bez-
pieczeństwa i wewnętrznego pokoju. Dlatego 
też Terach, opuszczając „wiele dobrodziejstw”, 
wyruszył w drogę, do której celu doszedł do-
piero jego syn Abram, wybrany 
i powołany przez prawdziwego 
Boga.

ks. Andrzej Mendrok
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