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MĘŻCZYŹNI W BIBLII – ABRAM 

Wyruszyć, aby zrealizować swoje powołanie. 

Rdz 12,1-9 

Pan Bóg rzekł do Abrama: «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 

błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 

złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». 

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć 

lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę, Saraj, swego bratanka, Lota, i cały 

dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do 

Kanaanu. 

Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło 

Sychem, do dębu More. – A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. 

Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram 

zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. 

Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od 

zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. 

Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. 

 

 

 

Zatrzymaj się przy tych momentach tej historii, które jakoś szczególnie zwracają twoją uwagę. 

Świadomy, że jest to czas spotkania z Bogiem zapytaj siebie to czego w twoim życiu się one odnoszą. 

Porozmawiaj o tym z Bogiem 

W modlitwie możesz posiłkować się następującymi pytaniami: 

Jaką Bóg złożył ci obietnicę? Co jest twoim największym marzeniem? 

Gdzie jesteś zaproszony do wyjścia? Jakie przestrzenie twojego życia potrzebują zmiany? Co czujesz, 

że powinieneś zostawić, aby w pełni wyruszyć za Bogiem? 

Gdzie zbudowałeś swój ołtarz? Jaka jest twoja duchowość? Jak teraz się modlisz? O co najczęściej 

prosisz Boga? 


