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Zaufanie to przekonanie, że ktoś mówi praw-
dę, że osoba, której zaufaliśmy, dotrzyma złożo-
nej obietnicy. Na zaufaniu opierają się wszyst-
kie relacje między ludźmi. 

Znasz Abrahama, który mocno zaufał Bogu 
i dzięki temu przeszedł do historii zbawienia 
jako „ojciec wszystkich wierzących”. 

Życie Abrama w Charanie było spokojne 
i dostatnie. I oto Bóg skierował do niego wezwanie: 

18 Wyjdź ze swej ziemi – 
Abraham

realizować 
Boży plan

warto

„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, 
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogo-
sławieństwem”. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.

(Rdz 12,1-2.4)

Wezwanie niełatwe, gdyż Abram musiał zostawić dom, przyjaciół i rodzin-
ne miasto. Obietnica była pociągająca, ale jednocześnie trudna do przyjęcia. 

Abram wyruszył w nieznane. Musiał się zasta-
nawiać, dokąd Bóg go posyła. Kolejna niepew-
ność: Jak może powstać wielki naród, gdy on 
i jego żona nie mają dzieci? 

Abram jednak wyruszył z Charanu. Po do-
tarciu do Kanaanu spełniła się obietnica zie-
mi. Bóg ponowił także drugą obietnicę – nie-
zliczonego potomstwa. Bóg nawet zmienił mu 
imię z Abram na Abraham, co oznacza „ojciec 
mnóstwa”, ale upragniony potomek się nie 
pojawiał. Gdy Bóg w postaciach trzech anio-
łów przybył w gościnę, Abraham i Sara byli 
już staruszkami, więc spełnienie obietnicy 
potomstwa wydawało się niemożliwe. Abra-
ham i Sara usłyszeli: „O tej porze za rok znów 
wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie 
miała wtedy syna” (Rdz 18,10). Bóg spełnił 
również tę obietnicę.

Abraham, fresk Josepha Schönmanna, 
1857, Wiedeń
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Wiara jest odpowiedzią na objawienie się Boga. W dzisiejszym świecie po-
trzeba nam takiej wiary, która nie jest jedynie deklaracją, ale wyraża całe na-
sze życie. Tego właśnie uczy nas Abraham.

Przed nami Bóg także stawia obietnice. Najważniejsza obietnica to możli-
wość otrzymania ziemi obiecanej – nieba. Otrzymaliśmy ją podczas chrztu. 
Przyjęcie Bożej obietnicy daje poczucie szczęścia już teraz. Na szczęście składa 
się czystość sumienia, satysfakcja z pomocy innym, wewnętrzny pokój, radość 
z przebywania z Bogiem, poczucie własnej wartości. Boże obietnice realizuje-
my we wspólnocie Kościoła. Niewykluczone, że na naszej drodze pojawią się 
chwile zwątpienia i słabości. Abraham też je miał, ale wyszedł z nich zwy-
cięsko.

Bóg również i dzisiaj wybiera ludzi, którzy przez swoje posłuszeństwo i za-
ufanie Bogu mają do spełnienia szczególne zadanie. Każdego z nich możemy 
nazwać „współczesnym Abrahamem”. Jest nim każdy kolejny papież, jak np. Jan 
Paweł II, Benedykt XVI i obecny Ojciec Święty Franciszek. Ich wiara ma wpływ 
na miliony ludzi. Są oni błogosławieństwem dla wierzących, a nawet dla nie-
wierzących w Boga.

moją wiarę 
wyrażam przez 

swoje czyny

wiem, że

Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, 
i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną 
i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie cza-
sie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który 
mu się urodził a którego mu Sara zrodziła, imię Izaak. Abra-
ham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego, Izaak.

(Rdz 21,1-3.5)
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Zadanie
1.  Święty Paweł w Liście do Rzymian napisał o Abrahamie, że „wbrew 

nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4,18). Napisz, jak rozumiesz te słowa.
2. Podczas wieczornej modlitwy poproś Pana Boga o łaskę wiary.

VI

      Zapamiętaj!

!
Abraham był człowiekiem 
wielkiej wiary. Wiara ta polegała 
na przyjęciu słowa Bożego i na 
postępowaniu zgodnie z nim. 
Wiara Abrahama jest wzorem dla 
wszystkich ludzi w każdym czasie, 
dlatego jest on nazywany „ojcem 
wszystkich wierzących”.

Módl się 
Wierzę, Panie, że wzywasz mnie do szczęścia,
do nowego życia, do nieba, które zaczyna się na ziemi,
do zadań na tym świecie, do ludzi
i do wspólnoty, która sięga nieba.
Wierzę, Panie, że mnie wzywasz,
ale często nie słyszę Twojego wołania.
Pozwól mi Ciebie słyszeć i rozumieć w Twoim słowie.
Przywołuj mnie, żebym Cię szukał i znajdował.
Obudź moją tęsknotę, żebym Ciebie przyjmował tam,
gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w Twoje imię.
Poślij mnie do ludzi, którzy powiedzą mi prawdę o Tobie,
żebym od Ciebie usłyszał prawdę o sobie,
o szczęściu, o nowym życiu i o niebie,
które zaczyna się na ziemi. 
Amen.

(G. Lengerke, Ty mnie wzywasz, w: Youcat. Modlitewnik młodych, 2012, s. 127)

I-

       Zastanów się?

?
•  Do czego wzywa cię Bóg?
•  Jaką obietnicę Bóg ma dla ciebie?
•  Jak reagujesz na sytuacje, które 

„po ludzku” są niemożliwe do 
spełnienia?

•  W czym wyraża się twoja ufność 
Bogu?

•  W jaki sposób pogłębiasz swoją 
relację z Bogiem?
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