
    33. Wierzyć w Boga znaczy... 
 ...jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 
         dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. 
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              Przez wiarę poznajemy, że SŁOWEM BOGA ŚWIATY ZOSTAŁY STWORZONE,  
    iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. 
        
 
ABEL - przez wiarę złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina. Za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwym, 
ponieważ Bóg przyjął jego ofiarę. Dlatego, że wierzył, „jeszcze jego krew wołała, chociaż on sam był już umarłym”. 
 
NOE -  przez wiarę z pokorą przyjął, co mu Bóg oznajmił, a czego jeszcze nie można było zobaczyć. Zbudował  
arkę, aby uratować swoją rodzinę. 
 
ABRAHAM - przez wiarę usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą mu obiecał Bóg. Wyszedł  
nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, bo oczekiwał miasta  
   zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. 
    
SARA - przez wiarę otrzymała moc poczęcia, mimo podeszłego wieku. Mocno wierzyła w Tego, który dał jej tę  
obietnicę. Przeto z jednego człowieka i to starca, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i ziarnka 
piasku na brzegu morza. 
 
ABRAHAM - przez wiarę, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. Jedynego syna składał  na ofiarę, on, który 
otrzymał objetnicę, iż z Izaaka wyjdzie jego potomstwo. Wierzył, że Bóg potrafi wskrzesić i umarłych. 
 
 IZAAK - przez wiarę w przyszłość udzielił błogosławieństwa Jakubowi i Ezafowi.  
 
 JAKUB -  przez wiarę, kiedy umierał, pobłogosławił  każdego z synów Józefa. 
 
JÓZEF -przez wiarę na końcu swojego życia oznajmił, że Izraelici  wyjdą z Egiptu. 
 
           RODZICE MOJŻESZA -  przez wiarę ukrywali swojego syna w ciągu trzech miesiący po urodzeniu,  
           ponieważ widzieli, że jest to niezwykłe dziecię i nie bali się rozkazu faraona. 
 
   MOJŻESZ - przez wiarę, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona. Przez wiarę też powrócił  
   do Egiptu i nie zastraszył go gniew faraona. Pozostał stanowczym, jak by widział  Niewidzialnego. 
 
    IZRAELICI - przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone suchą nogą, a gdy Egipcjanie próbowali uczynić  
    to samo, pochłonęło ich morze.  



 Jeszcze mam mówić? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu,  
gdybym miał opowiedzieć o tych wszystkich, którzy przez wiarę poko- 
nali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych i otrzymali obietnicę,  
zamykali paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza, 
wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnach... 
 Inni zaznali zelżywości, kajdan i więzienia, kamieniowano ich, 
byli męczeni i umierali od miecza, cierpieli nędzę, przeżywali ucisk 
i utrapienie, tułali się po górach, ukrywali się w jaskiniach i rozpadli- 
nach ziemi. 
 I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 
winniśmy wytrwale biec w wyznaczyonych nam zawodach, patrąc  
na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala od po-  
 czątku aż do końca.                  według Hbr 11 


