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Co to jest z t? wiar?, ?e nadal wymaga od nas wi?kszych do?wiadcze?? Kiedy ju? ko?czymy jedno do?wiadczenie,
które pokazuje, ?e jeste?my wierni, nasze serce o?wiadcza, „Panie, b?d? ci zawsze ufa? we wszystkim,” to
przychodzi inny sprawdzian, z jeszcze wi?ksz? intensywno?ci?. To prze?ycie jest wspólne dla chrze?cijan po
ca?ym ?wiecie.
Zwró? uwag? na coraz wi?ksze wymagania dotycz?ce wiary Abrahama. Bóg mu poleci?, ?eby spakowa? rodzin? i
uda? si? do nieznanego miejsca, tylko przez wiar?. Abraham by? pos?uszny i by? bardzo b?ogos?awiony. „Przez
wiar? Abraham by? pos?uszny, kiedy zosta? powo?any, aby pój?? na miejsce, które mia? otrzyma? jako
dziedzictwo. I poszed?, nie wiedz?c dok?d idzie” (Hebr. 11:8).
W pewnym punkcie Bóg powiedzia? Abrahamowi, ?eby spojrza? na gwie?dziste niebo, mówi?c: „Popatrz teraz na
niebo i policz gwiazdy, je?eli jeste? w stanie je zliczy? . . . takie b?dzie twoje potomstwo” (1 Moj?. 15:5). Innymi
s?owy, „Abrahamie, b?dziesz mia? tyle dzieci wnuków i rodziny. B?d? tak liczne jak gwiazdy.”
Odpowied? Abrahama by?a lekcj? dla nas wszystkich; „Uwierzy? on Panu, a On poczyta? mu to za
sprawiedliwo??” (15:6). Kiedy Bóg obieca? Abrahamowi i Sarze syna w starym wieku, Abraham uwierzy? Bogu i
narodzi? si? Izaak. A kiedy Bóg prosi? go, ?eby z?o?y? Izaaka na o?tarzu, znowu by? pos?uszny i jego syn zosta?
mu przywrócony. Abraham ci?gle na nowo pok?ada? swoj? wiar? w Bogu i zosta? uznany z sprawiedliwego w
oczach Pana.
Kiedy Abraham sko?czy? sto lat, prze?ywa? niesamowite do?wiadczenia wiary i przez to wszystko, Pismo mówi, ?e
ufa? Bogu. Bóg powiedzia? o tym wiernym, pos?usznym cz?owieku, ”Wybra?em go bowiem, aby nakaza? synom
swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowali sprawiedliwo?? i prawo”(18:19).
Sam Bóg powiedzia? o tym m??u wiary, „Ufam Abrahamowi. On udowodni? swoj? wiar?.” Jaka to wspania?a
rzecz, by? uwa?anym za wiernego w oczach Pana.
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