
27.04 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Przypomnienie historii biblijnych związanych z narodem Izraela. Czas patriarchów i sędziów. 

 

Dziś krótkie przypomnienie i usystematyzowanie (poukładanie) historii biblijnych, które już 

poznaliśmy. Poukładajmy to, co już przerobiliśmy, aby te historie nie zostały przez nas zapomniane. 

Przeczytajcie ten tekst i spróbujcie przywołać w pamięci obrazy, które poznaliście. 

 

Historię narodu izraelskiego zaczęliśmy od czasów patriarchów, czyli wodzów, którzy rządzili ludem 

wędrownym – nieposiadającym swojej ziemi. Patriarchami byli: 

Abraham - miał on syna Ismaela z niewolnicą Hagar i Izaaka, którego matką była Sara; 

Izaak – mało nie spłonął na stosie; ożenił się z Rebeką; miał synów bliźniaków Ezawa i Jakuba; 

Jakub – oszukał ojca i brata; uciekł do wujka Labana i tam pracował dwa razy po 7 lat; ożenił się z Leą  

              i Rachelą; miał 12 synów; 

Józef – jedenasty syn Jakuba, miał sny o gwiazdach i snopkach, sprzedany do Egiptu; najpierw służył u  

             Potifara, potem był w więzieniu, a w końcu po odczytaniu snów faraona ocalił Egipt przed  

             głodem; on sprowadza Izraelitów – i ojca i braci i cały lud do Egiptu; 

potem było 400 lat niewoli w Egipcie i w końcu narodził się 

Mojżesz – wybawił Izraelitów z niewoli wcześniej zsyłając 12 plag (ostatnia przejście anioła śmierci 

połączone z paschą); dostał na górze Synaj od Boga 10 przykazań Bożych; 

 

Mojżesz nie wchodzi do Ziemi Świętej, robi to jego następca Jozue, a pierwsze zwycięstwo jakie 

Izraelici odnoszą, to zniszczenie murów miasta Jerycho. To już jest czas sędziów. 

Tu poznaliśmy trzech bohaterów – sędziów (tłumaczyłem wam, że oni byli wodzami tylko podczas 

wojen, w czasach pokoju byli tylko sędziami). 

Gedeon – (zwyciężył wielotysięczne wojska mając tylko 300 ludzi za pomocą trąb, garnka i pochodni) 

Samson – siłacz, którego zdradziła Dalila; przestrzegał nazireatu: nie ścinał włosów i nie pił aloholu;  

                  pokonał Filistynów oślą szczęką; zginął pod gruzami świątyni; 

Samuel – wychowany w świątyni u Helego; namaścił dwóch pierwszych królów Izraela. 

 

 

 


