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Abraham jest znany dla ko?cio?a jako m?? wiary. I rzeczywi?cie Biblia przestawia nam go jako przyk?ad wiary:
„Abraham uwierzy? Bogu i zosta?o mu to poczytane za sprawiedliwo??” (Galacjan 3:6).
Bóg ukaza? si? Abramowi (jak wtedy by? nazwany) i powiedzia?, „Nie bój si? Abramie. Ja jestem twoj? tarcz?,
twoj? wielk? nagrod?!” (1 Moj?. 15:1). Bóg równie? obieca? Abramowi, ?e b?dzie pogrzebany „w wieku starczym”
(zobacz werset 15). I jeszcze wi?cej! Na dodatek, Bóg obieca?, ?e ka?dy, kto spróbuje zaszkodzi? czy przeklina?
Abrama, sam b?dzie przekl?ty (zobacz 1 Moj?. 12:3).
Umi?owani, to s? niesamowite obietnice: ochrona, d?ugie ?ycie, niebia?ska interwencja. I Bóg powiedzia? to
wszystko Abramowi osobi?cie. Tego nabo?nego, wierz?cego Bo?ego s?ug? odwiedzi? sam Pan i obieca? osobist?
ochron? i d?ugie ?ycie bez strachu czy krzywdy. I Abram uwierzy? Bogu! Zaufa?, ?e Pan go ukryje i ochroni przed
wszelkim niebezpiecze?stwem.
Pami?tacie t? histori? od tego punktu. Abram opu?ci? swój kraj na Bo?e polecenie – ca?kowicie przez wiar?. Bóg
mu powiedzia?, „Tam gdzie stanie twoja stopa, to b?dzie twoja ziemia.” Kiedy ?ledzimy dalej podró? Abrama,
widzimy, ?e na tej drodze zrobi? kilka niew?a?ciwych kroków. Pami?tacie, ?e poszed? do Egiptu (b??d!), a potem
k?ama? w sprawie swojej pi?knej ?ony Sary, mówi?c ludziom, ?e jest ona jego siostr?, bo ba? si?, ?e mu j?
ukradn?. To rzeczywi?cie si? sta?o, kiedy Faraon wzi?? j? do swojego domu na jaki? czas. Ta sytuacja zosta?a
szybko naprawiona, kiedy Bóg si? w??czy? i nie sta?o si? jej nic z?ego (zobacz t? relacj? w 1 Moj?. 12).
Bo?y mistrzowski plan dla Abrama zwyci??y? pomimo jego chwilowego braku wiary i jego godnych po?a?owania
b??dów. W podobny sposób, to co Bóg zaplanowa? dla twojego ?ycia, nie mo?e zosta? zatrzymane, je?eli tylko
z?o?ysz swoje ?ycie w Jego r?ce. On jest wierny w sprawie Swoich obietnic – nawet kiedy my nie jeste?my wierni.
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