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ABRAHAM – OJCIEC WIARY

W adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykt XVI napisa: „Pragn w ten sposób da pewne podstawowe wytyczne do odkrywania na nowo
w yciu Kocioa Sowa Bo ego, bdcego ródem nieustannej odnowy,
wyra ajc jednoczenie yczenie, by stawao si ono coraz bardziej sercem
wszelkiej dziaalnoci kocielnej” 1.
Wanie ten dokument i te sowa Ojca witego byy inspiracj do napisania tej katechezy. Byy tak e i inne, jak cho by ch odkrywania bogactwa
zawartego w pierwszym wydaniu w jzyku polskim Biblii Jerozolimskiej2.
Wreszcie jest to tak e kontynuacja katechez o wielkich postaciach biblijnych
autorstwa p. ks. Stanisawa Wypycha, które przed laty ukazyway si na
amach „Wiadomoci Archidiecezji Lubelskiej”3. Ta katecheza, a mo e tak e
i kolejne, niech bd zacht do lektury Pisma witego. To, co Bóg czyni
w yciu Abrahama i w yciu innych postaci biblijnych, czyni równie w yciu ka dego z nas. Bóg jest po prostu obecny w historii ycia swoich wybranych. Jestemy takimi wybranymi Boga, nie tylko bdc ksi mi czy
siostrami zakonnymi, lecz przede wszystkim z mandatu chrztu, otrzymawszy
w tym sakramencie dar powoania najwikszego – do witoci. I tak jak
Abrahama i inne biblijne postaci Bóg poprzez wydarzenia prowadzi do
siebie, tak i ka dego z nas poprzez ró ne wydarzenia naszego ycia do siebie
prowadzi.
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1
B e n e d y k t XVI. Adhortacja apostolska Verbum Domini. Kraków 2010 nr 1.
2
Biblia Jerozolimska. Pozna: Pallottinum 2006.
3
Cykl katechez o wielkich postaciach przed ich ukazaniem si drukiem p. ks. Stanisaw
Wypych wygosi w ramach dni skupienia dla kapanów diecezji kijowsko- ytomierskiej. Pierwsza katecheza ukazaa si w „Wiadomociach” w roku jubileuszowym. Por. S. W y p y c h. Katecheza o Abrahamie. „Wiadomoci Archidiecezji Lubelskiej” 74:2000 s. 219-228.
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„Abraham, wielki ojciec mnóstwa narodów;
W chwale nikt mu nie dorówna.
On zachowa prawo Najwy szego,
Wszed z Nim w przymierze;
Na ciele swym utrwali [znak] przymierza,
A w dowiadczeniu okaza si wierny.
Dlatego Bóg przysig zapewni go,
e w jego potomstwie bd bogosawione narody,
e go rozmno y jak proch ziemi,
Jak gwiazdy wywy szy jego potomstwo,
e da im dziedzictwo
Od morza a do morza
I od Rzeki a po krace ziemi” (Syr 44, 19-21).
Historia Abrahama 4 rozpoczyna si scen powoania. W Ksidze Rodzaju
czytamy: „Pan rzek do Abrama: «Wyjd z twojej ziemi rodzinnej i z domu
twego ojca do kraju, który ci uka . Uczyni bowiem z ciebie wielki naród,
bd ci bogosawi i twoje imi rozsawi: staniesz si bogosawiestwem.
Bd bogosawi tym, którzy tobie bogosawi bd, a tym, którzy tobie
bd zorzeczyli, i Ja bd zorzeczy. Przez ciebie bd otrzymyway bogosawiestwo ludy caej ziemi»” (Rdz 12, 1-3).
Jest to szczególny etap historii zbawienia5. Wniosek taki nale y wysnu
chocia by z tekstów, do których odsya Biblia Jerozolimska. Najpierw
w Ksidze Mdroci czytamy: „Gdy przyszo pomieszanie narodów za przewrotn zmow, ona uznaa Sprawiedliwego, ustrzega go nieskalanym przed
Bogiem i zachowaa go silniejszym ni jego lito dla dziecka” (Mdr 10, 5).
Oto jestemy wiadkami smutnego czasu. Bóg reaguje na przewrotn
zmow czowieka i miesza jego mow u stóp wie y Babel. Wszelako Bóg
czyni o wiele wicej. Nie tylko uznaje Abrahama za sprawiedliwego, lecz
tak e strze e go, by przed Nim – Bogiem – by nieskalany. Czyni go tak e
silniejszym nawet od litoci nad wasnym dzieckiem.
Drugi argument na niezwyko tego momentu historii zbawienia to fakt,
e mowa w. Szczepana przed ydami wanie od tego wydarzenia si
4
W caym tekcie u ywane bd imiona Abraham i Sara dla wikszej przejrzystoci, chocia
zostanie uwzgldniony fakt zmiany imienia z Abram na Abraham i z Saraj na Sara oraz ukazane
okolicznoci temu towarzyszce.
5
X. L é o n - D u f o u r. Abraham. W: Sownik Teologii Biblijnej. Pozna–Warszawa: Pallottinum 1985 s. 37.
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rozpoczyna: „A on odpowiedzia: «Suchajcie, bracia i ojcowie: Bóg chway
ukaza si ojcu naszemu, Abrahamowi, gdy y w Mezopotamii, zanim zamieszka w Charanie. I powiedzia do niego: Opu ziemi swoj i rodzin
swoj, a id do ziemi, któr ci wska »” (Dz 7, 2-3).
Wreszcie autor Listu do Hebrajczyków ukazuje wzorcow wiar przodków w osobie Abrahama: „Dziki wierze ten, którego nazwano Abrahamem,
usucha wezwania, by wyruszy do ziemi, któr mia obj w posiadanie.
Wyszed, nie wiedzc, dokd idzie” (Hbr 11, 8).
Tak wic Abraham, a wraz z nim jego niepodna ona Sara6, zrywa
wszystkie ziemskie przywizania i wyrusza do nieznanego sobie kraju. Dlaczego to robi? Z dwóch powodów. Najpierw dlatego, e Ten nieznany Bóg
wzywa go, a dalej dlatego, e skada mu obietnic. Jest to pierwszy akt
wiary Abrahama. O wiar bdzie chodzio tak e wtedy, gdy ta obietnica
bdzie odnawiana7. T wiar Abrahama Bóg wystawi na wielk prób dajc ofiary z syna Izaaka – owocu obietnicy8.
Zatrzymajmy si jednak na wydarzeniu powoania. Oto – jak ju byo
powiedziane – mamy w tym wydarzeniu dwa wa ne elementy: wezwanie
i obietnic. Te dwa momenty stanowi fundament zawierzenia9. Najpierw
wezwanie, czyli powoanie. Opis pokazuje, e pierwszym i najistotniejszym
momentem powoania jest: „Pan rzek”. To oznacza, e powoanie – ka de
powoanie – jest dzieem Boga. Tak byo z Abrahamem, Moj eszem, Izajaszem, Jeremiaszem, Maryj i Apostoami 10. To Bo y wybór i decyzja,
tajemnicze wezwanie, w którym nie ma nic o predyspozycjach czy zasugach
woanego. I jeli powoany tak wanie rozumie i prze ywa swoje powoanie, to ka dego dnia jest wdziczny Bogu za ten niezasu ony dar.
Ten Bóg, który powouje, równie obdarowuje wszystkim tym, co potrzebne, by misj t wypeni . Scena powoania Abrahama mówi wszak e
te o tym, e po tej Bo ej inicjatywie potrzebny jest krok ze strony czowieka: trzeba wyj , trzeba odej od kogo lub od czego. Tak byo z Abrahamem, tak byo z Apostoami, tak jest w ka dym powoaniu. Trzeba odej ,
czyli „dokona cicia”. W Listach z pustyni czytamy, e kiedy Karol chce
rozpocz t now drog ycia i udaje si na pustyni, syszy z ust swojego
mistrza: „Trzeba dokona cicia, Karolu”11. Dla Karola tym ciciem, tym
6

Por. Rdz 11, 30.
Por. Rdz 15, 5-6.
8
Por. Rdz 22, 1 nn.
9
Por. W y p y c h. Katecheza o Abrahamie s. 220.
10
Por. Rdz 12, 1n; Wj 3, 10-14; Iz 6, 3-8; Jr 1, 4n; k 1, 28; Mk 1, 16n; Dz 9, 1n.
11
Por. C. C a r r e t t o. Listy z pustyni. Warszawa 1993 s. 7.
7
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odejciem, byo pozbycie si czcego go ze wiatem grubego zeszytu,
penego adresów do przyjació.
Trzeba wic, ruszajc w t szczególn drog Bo ego powoania, dokona
zawsze takiego „cicia”. Jeli powoany tego nie zrobi, to skutki w przyszoci mog by tragiczne. Dlaczego a tak? Bóg bowiem tym, których
powouje, chce da Mio , a nie jest mo liwe mie w swym sercu gbok
relacj z Bogiem i mie w swym sercu relacj z czymkolwiek lub kimkolwiek innym. Bóg powouje Abrahama, gdy ten ma siedemdziesit pi
lat12. Jak e wiele jest biblijnych historii, które mówi o ludziach starszych
lub cakiem starych, w których yciu wanie wtedy dokonuj si rzeczy
najwiksze. Tak byo z Abrahamem. Bóg rozpocz z nim dzieo jego ycia,
gdy mia on lat siedemdziesit pi . Tak byo z Moj eszem, Zachariaszem,
starcem Symeonem, prorokini Ann i starym Piotrem. Dla Boga nie ma
bowiem „za pó no”! To tylko czowiek myli, e przychodz lata, kiedy
„stoi si ju nad grobem”. Taka jest katecheza wiata. Katecheza Boga jest
inna – dla Niego ka dy czas jest najlepszy.
Tak wic najpierw powoanie, ale zaraz te obietnica. W yciu Abrahama
ta obietnica bdzie si wypenia przez dwadziecia pi lat! I cho bd
ró ne koleje speniania si obietnicy, to wanie ona bdzie najwa niejsza,
tzn. to, co obiecuje i daje Bóg, a nie czowiek.
I Abraham rusza w drog. Jaka jest sytuacja Abrahama? Co sprawia, e
decyduje si na tak odwa ny, a po ludzku patrzc nierozwa ny i ryzykowny
krok? Abraham by czowiekiem przegranym, jego ycie byo jednym wielkim bankructwem. By czowiekiem starym, a wic musia ju myle
o schyku ycia, uwiadamiajc sobie, e to, co najwa niejsze w jego yciu,
nie spenio si: nie mia syna i nie mia ziemi! Abraham wic cierpi i jest
upokorzony. A eby zrozumie t sytuacj Abrahama, trzeba nam wej
swoim myleniem w mylenie ówczenie yjcych ludzi. Nie mie ziemi na
wasno znaczyo nie mie tej istotnej dla ycia przestrzeni, która bya moj
i tylko moj wasnoci. To bya idea bardzo pierwotna w ludzkoci, naleca do schematu religijno-naturalnego, wedug którego ziemia jest matk,
która daje nam istnienie. Spdzi staro na wasnej ziemi, pó niej by w niej
pogrzebanym (wiele ludów grzebao swoich zmarych w pozycji embrionu,
tzn. takiej, w jakiej znajduje si nienarodzone dziecko w onie matki) oznaczao wróci do matki – ziemi.

12

Por. Rdz 12, 4.
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Nie mie syna czy w ogóle dzieci byo w tamtych czasach uwa ane za
przeklestwo. Ponadto im wicej dzieci, tym wiksze bezpieczestwo dla
klanu, który zawsze musia walczy o przetrwanie z innymi klanami. I dlatego ka dy chcia mie du o dzieci, by te, kiedy urosn, broniy i daway
bezpieczestwo. Nie mie syna znaczyo tak e, e wraz ze mierci umierao
imi czowieka. Taki czowiek gin w otchani niebytu. Syn bowiem by
zawsze przedu eniem imienia i jakby osoby ojca, a co za tym idzie –
swoistego ycia osoby odchodzcej w tej, która zostawaa.
I oto w t sytuacj bankructwa i swoistego upokorzenia wkracza nieznany
Bóg i skada Abrahamowi obietnic, e uczyni z niego wielki naród i da mu
na wasno ziemi. Ten Bóg deklaruje, e nie tylko bdzie bogosawi
Abrahamowi, lecz tak e tym wszystkim, którzy jemu bd bogosawi 13.
W Ksidze Mdroci czytamy: „Dlatego Bóg przysig zapewni go, e w jego potomstwie bd bogosawione narody” (Syr 44, 21). Tak e w. Piotr
w swojej mowie do ludu po uzdrowieniu chromego przypomina: „Wy jestecie synami proroków i przymierza, które Bóg zawar z waszymi ojcami,
kiedy rzek do Abrahama: Bogosawione bd w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi” (Dz 3, 25). O tym tak e mówi w. Pawe, zwracajc si do
Galatów: „I std Pismo, widzc, e w przyszoci Bóg, dziki wierze bdzie
dawa poganom usprawiedliwienie, ju Abrahamowi oznajmio t radosn
nowin: W tobie bd bogosawione wszystkie narody” (Ga 3, 8).
Abraham rusza wic w drog14. W drodze jednak pojawiaj si trudnoci.
Oto musi cigle wdrowa z miejsca na miejsce. Co prawda dochodzi do
ziemi Kanaan, buduje tam nawet otarz, lecz zaraz musi zwija swoje namioty i wdrowa dalej15. W swojej wdrówce Abraham dowiadcza te
godu16. Na tak powa n yciow sytuacj, jak jest gód, w jego gowie
rodzi si pomys, który wydaje si dobry. Abraham chce przecie ratowa
ycie swoje i swoich bliskich. Udaje si wic do ziemi egipskiej, aby tam
przetrwa ten trudny czas17.
Ten pomys Abrahama koczy si jednak le. Oto wiedzc, e jego ona
jest kobiet urodziw i e Egipcjanie mog go nawet zabi , zostawiajc on
przy yciu, nakania swoj on Sar, by ta mówia, e jest jego siostr18 .
13

Por. Rdz 12, 2-3. 7.
Por. Rdz 12, 4.
15
Por. Rdz 12, 9.
16
Por. Rdz 12, 10.
17
O tym wydarzeniu mówi opisy: jahwistyczny (Rdz 12, 10-20; 26, 1-35) oraz elohistyczny
dublet tego wydarzenia (por. Rdz 20, 1-18).
18
Por. Rdz 12, 11-13.
14
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Oto skutki rozwizywania problemów na ludzki sposób. Abraham nie pyta,
jaka jest wola Bo a, lecz postpuje po swojemu 19.
Tych trudnoci Abraham bdzie mia wicej, a obietnic Bóg bdzie
wypenia – jak powiedziano – przez dwadziecia pi lat! Dlaczego? Oto
Abraham jest politeist, czci wielu bogów. Jest wic poganinem! Bóg za
chce go doprowadzi do wiary dojrzaej. Czyni to przez wydarzenia. Abraham jest w drodze, w której uczy si patrze na wydarzenia swojego ycia
oczyma Boga.
Jak e pomocna w tym punkcie jest nam posta Abrahama. Przecie tak e
w yciu ka dego z nas jest tak wiele ró nych trudnoci, wydarze, których
nie rozumiemy, z którymi si nie zgadzamy, które przerastaj nas i wydaje
si, e s ponad ludzkie siy. A mo e s to trudnoci podobne do tych w yciu Abrahama? Mo e Bóg i nas tak wanie prowadzi ku wierze dojrzaej, ku
postawie prawdziwego chrzecijanina, który potrafi na wszystkie wydarzenia
patrze oczyma Boga! Nie jest to atwe. By mo e wic tak e w naszym
yciu potrzeba dugiego czasu, by czyta Boga we wszystkim, co nas spotyka. Dla Abrahama byo to dwadziecia pi lat! A dla mnie? Widzimy
wic, e kiedy Abraham rozwizuje trudnoci po swojemu, zawsze koczy
si to le. Musi si wic uczy . Do tego potrzebna jest droga yciowych
wydarze i czas.
Podczas wdrówki Abraham dowiadcza tak e bliskoci Boga. Ten czas
odkrywania i uczenia si wiary dojrzaej nie jest tylko pasmem trudnoci,
lecz tak e czasem ró nych pociesze. Ju po wejciu do ziemi Kanaan Pan
ukaza si Abrahamowi, mówic: „Twojemu potomstwu oddaj wanie t
ziemi” (Rdz 12, 7). Ciekawe, e Bóg nie powiedzia „tobie”, lecz „twemu
potomstwu”. W tym jednym bowiem krótkim zdaniu zawar Bóg i przekaza
pewno wypenienia obietnic i ziemi, i syna. Takie te sowa usyszy Abraham po rozstaniu z Lotem. Oto Abraham przyjmuje warunki, które nieuczciwy
Lot zaproponowa. Okaza si czowiekiem wspaniaomylnym, przyjmujc
ziemi, która pozostaa. Wówczas Bóg zo y mu obietnic20, widzc
wspaniaomylno Abrahama. Lot wybiera atwe ycie oraz klimat grzechu:
„Mieszkacy Sodomy byli li, gdy dopuszczali si ci kich przewinie wobec Pana” (Rdz 13, 13). Taka postawa Lota skoczy si tragicznie. Spotka go
19

W tym miejscu warto tak e zauwa y , e Biblia nie tylko wyra a pochwa urody Sary
i swoistego sprytu patriarchy, nad którym Bóg cigle roztacza opiek, ale tak e historia ta nosi
znamiona epoki moralnej. Ludzko prowadzona przez Boga stopniowo i bardzo powoli uwiadamia sobie prawo moralne, które wówczas nie zawsze odrzucao kamstwo. Por. Biblia
Jerozolimska s. 26.
20
Por. Rdz 13, 15.
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okrutna kara21. Abraham usyszy te po raz kolejny sowa obietnicy przy
zawieraniu przymierza22.
Pocieszeniem bdzie dla Abrahama zwycistwo w bitwie. Gdy dowiaduje
si, e jego bratanek Lot zostaje uprowadzony przez wojska króla Kedorlaomera do niewoli, dobiera 318 najbardziej dowiadczonych sporód swych sug
i nie tylko rozpoczyna pocig, ale zadaje nieprzyjacielowi klsk23. Ta bitwa
ukazuje Abrahama jako wojownika. Jest to pierwszy pojawiajcy si w Biblii
sygna, e wybracy Bo y to tak e wojownicy. Trzeba bowiem i odwagi,
i mstwa, by walczy ze zem. To zwycistwo byo dla Abrahama wielkim
pocieszeniem, chocia w istocie byo zwycistwem Boga, który walczy. To
bowiem Bóg usuwa wrogów, by Abraham móg zamieszka w Ziemi Obiecanej, i to Bóg bdzie zawsze usuwa wrogów, a wprowadzi Abrahama do
Ziemi Nowej24.
Abraham otrzyma jednak pocieszenie jeszcze wiksze: „Gdy Abram wraca po zwycistwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim
byli, wyszed mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król
Sodomy. Melchizedek za, król Szalemu, wyniós chleb i wino; a [poniewa ]
by on kapanem Boga Najwy szego, bogosawi Abrama, mówic: «Niech
bdzie bogosawiony Abram przez Boga Najwy szego, Stwórc nieba i ziemi»” (Rdz 14, 17-19).
Najpierw przedziwne spotkanie. Miejscowo Szalem wielu ojców (za
Ps 76) identyfikowao z Jerozolim25. I oto król tego miasta Melchizedek
wychodzi Abrahamowi na spotkanie. Melchizedek to czciciel Boga Najwy szego. To posta tajemnicza – w Ksidze Psalmów zostanie przedstawiony
jako figura Dawida, który z kolei bdzie figur Mesjasza26. I to odniesienie
do kapastwa Chrystusa rozwinie autor natchniony Listu do Hebrajczyków27. Co wicej, Melchizedek wynosi na spotkanie z Abrahamem chleb
i wino. Tradycja patrystyczna widziaa w tych darach figur Eucharystii,
a nawet prawdziw ofiar, zapowied Ofiary eucharystycznej 28. Ten wanie
21

Por. Rdz 19, 1 nn.
Por. Rdz 15, 18; 17, 8.
23
Por. Rdz 14, 14-16.
24
Por. Pwt 7, 1.
25
Por. Ps 76, 3.
26
Por. Ps 110, 4.
27
Por. Hbr 7, 1 nn.
28
W Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej czytamy: „[…] oraz t ofiar, któr ci zo y
najwy szy twój kapan Melchizedek, jako zapowied Ofiary doskonaej” (Msza Rzymski dla
diecezji Polskich. Pozna: Pallottinum 2009 – I Modlitwa Eucharystyczna czyli Kanon Rzymski
s. 310*).
22
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kapan Boga Najwy szego bogosawi Abrahama 29. To byo dla Abrahama
w jego nieatwej wdrówce ogromne pocieszenie.
Obietnica jednak pozostaje obietnic. Dlaczego? Tylko Bóg zna czas
i tylko On wie, e wtpliwoci i trudnoci oczyszczaj. Nie tylko dziki pocieszeniom, ale mo e przede wszystkim dziki trudom i przeciwnociom30
Abraham jest coraz dalej od pogastwa. Coraz bardziej patrzy na otaczajc
go rzeczywisto oczyma Boga!31
Na Abrahama jednak przychodzi zmczenie. Wdruje i nie dostrzega
Bo ego prowadzenia, a widzi jedynie, e opó nia si realizacja Bo ych
obietnic. Wreszcie, gdy Bóg mówi, e nie tylko jest jego obroc i dlatego
nie musi si ba , ale e nagroda Abrahama bdzie sowita i e kraj, który
widzi, otrzyma, Abraham odpowiada: „O Panie, mój Bo e, jak bd móg si
upewni , e otrzymam go na wasno ?” (Rdz 15, 8). Abraham po raz
pierwszy w czasie swej wdrówki odpowiada Bogu, wyra ajc tym pytaniem
swój niepokój. Mówi Bogu o swoim yciu, o wtpliwociach. Widzi kres
swojego ycia i nie majc potomka stwierdza, e spadkobierc bdzie zrodzony u niego suga. Wiara Abrahama jest wystawiona na prób. Lecz oto
Bóg zaprzecza i po raz kolejny deklaruje, e spadkobierc bdzie dziedzic
pochodzcy od Abrahama. Na potwierdzenie tych sów ka e mu wyj
z namiotu i mówi: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeli zdoasz to uczyni ; potem doda: tak liczne bdzie twoje potomstwo” (Rdz 15, 5). Abraham
uwierzy i Bóg poczyta mu to za zasug32.
I oto Abraham syszy dalej, e Bóg, który wywiód go z Ur Chaldejskiego, obiecuje, e kraj, w którym przebywa, da mu na wasno . Wówczas
prosi Boga o gwarancj33. Wiara Abrahama jest w dalszym cigu t pewnoci, która ka e ywi przekonanie, e speni si obietnica po ludzku nie
do zrealizowania. Abraham jednak jest ju zmczony przedu ajcym si
oczekiwaniem. Jest to niepewno czowieka kroczcego cigle po nowych,
29

W komentarzu do tego wiersza w Biblii Jerozolimskiej czytamy: „Bogosawiestwo to sowo
skuteczne i nieodwoalne – nawet gdy zostao wypowiedziane przez czowieka, urzeczywistnia to,
co w nim wyra one, poniewa ostatecznie Bóg jest tym, który bogosawi” (przypis Biblii
Jerozolimskiej s. 28). Por. Rdz 1, 27. 28; 12, 1; 28, 3-4; Ps 67, 2; 85, 2.
30
Por. W y p y c h. Katecheza o Abrahamie s. 224.
31
Por. L é o n - D u f o u r. Abraham s. 37.
32
Tekst tu si pojawiajcy jest wa ny i bdzie stanowi punkt odniesienia dla nauki wyraonej w Nowym Testamencie. Wykorzysta go w. Pawe, by dowie , e usprawiedliwienie
zale y od wiary, a nie od uczynków (por. Rz 4; Ga 3, 6 nn.), ale tak e w. Jakub mo e stwierdzi ,
e wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 23-26). Obie te wypowiedzi – z pozoru ró ne –
dopeniaj si wzajemnie. Por. 1 Mch 2, 52.
33
Por. Rdz 15, 8.

ABRAHAM – OJCIEC WIARY

181

nieznanych sobie cie kach. I oto Bóg nie tylko, e odpowiada sowem, lecz
tak e zawiera z nim przymierze. Czego dowiaduje si Abraham z odpowiedzi Boga? Kiedy przygotowa wszystko, przerbawszy na pó zwierzta
i uo ywszy przerbane czci naprzeciw siebie, usysza wa ne sowa:
„Wiedz o tym dobrze, i twoi potomkowie bd przebywa jako przybysze
w kraju, który nie bdzie ich krajem, i przez czterysta lat bd tam ciemieni jako niewolnicy; a wreszcie zel zasu on kar na ten naród, którego
bd niewolnikami, po czym oni wyjd z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w pó nej staroci bdziesz pochowany.
Twoi potomkowie powróc tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy ju dopeni si miara niegodziwoci Amorytów” (Rdz 15, 13-16). Abraham z pewnoci nie rozumie jeszcze tych sów. Syszy o swojej dugowiecznoci, ale
z pewnoci tajemniczo brzmi sowa Boga o niewoli, która bdzie trwaa
czterysta lat34. Bóg zapowiada te kar na naród, którego bd niewolnikami.
Kara, która przyczyni si do uwolnienia35.
Po tych sowach Bóg zawiera z Abrahamem przymierze: „A kiedy soce
zaszo i nasta mrok nieprzenikniony, ukaza si dym jakby wydobywajcy
si z pieca i ogie niby gorejca pochodnia i przesuny si midzy tymi
poowami zwierzt” (Rdz 15, 17). Zdumiewajcy jest ten opis! Niepojty
jest Bóg, który zawiera przymierze z Abrahamem. Dlaczego? Co niezwykego jest w tym opisie? A eby t myl wydoby i w peni j zobaczy , trzeba
najpierw wyjani , na czym polegao w owych czasach zawieranie przymierza. Otó przysigajcy przerbywali zwierz na pó i poowy zwierzcia
kadli naprzeciw siebie. Nastpnie ka dy przechodzi midzy poówkami
zwierzt. Bya to jakby piecz , poprzez któr przysigajcy zobowizywali
si, e jeli kto z zawierajcych przysig, ow przysig zamie, niech si
stanie z nim to samo, co z zabitym zwierzciem. Abraham przygotowa
wszystko tak, jak nakazywa zwyczaj, ale midzy poowami przerbanych
zwierzt nie przechodzi. Przeszed tylko Bóg! Ten nieznany Bóg powiedzia
tym samym, e ca odpowiedzialno za dotrzymanie obietnicy bierze na
siebie! Przechodzi w znaku ognia36, przypiecztowujc przymierze!
Warto w tym miejscu zapyta siebie, czy takiego wanie Boga dostrzegam w swoim yciu – Boga, który jest wierny i ca odpowiedzialno bierze na siebie?

34

Por. Wj 12, 40; Dz 7, 6-7; 13, 20.
Por. Jdt 5, 9 n.
36
Por. Wj 3, 2; 13, 21; 19, 18.
35
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Wró my do historii Abrahama. Mijaj lata. Abraham wdruje ju dziesi
lat, wic chce po swojemu przypieszy wypenienie obietnicy. Oto Sara,
jego ona, nie mo e urodzi mu syna, gdy jest bezpodna. Zwraca si wic
do m a z prob, by ten zbli y si do jej niewolnicy, i mo e z niej bdzie
miaa dzieci37. Takie czyny byy wówczas przyjte przez prawo. Wedug
prawa mezopotamskiego, jeli kobieta bya niepodna, moga da swemu
m owi za on swoj niewolnic. Jeli z tego zwizku urodziy si dzieci,
uznawaa je za wasne. W historii zbawienia takie sytuacje bd si powtarza 38. I oto rzeczywicie niewolnica Hagar staje si brzemienna, ale
w domu Abrahama zaczyna si trudny czas, swoiste pieko. Niewolnica
Hagar, która spostrzega, e daa Abrahamowi to, czego jego ona da mu
nie mo e, zaczyna lekcewa y swoj pani. Kiedy Sara upokarza Hagar, ta
ucieka od niej na pustyni39. Tam Anio Paski obwieszcza Hagar, kim
bdzie jej syn. I ten syn si rodzi, a Abraham daje mu imi Izmael. Abraham
ma osiemdziesit sze lat, gdy niewolnica Hagar rodzi mu syna, ale to
przypieszanie wypenienia obietnicy wedug swoich pomysów koczy si
le. Na prob Sary Abraham wypdza Hagar i Izmaela na pustyni. W tym
miejscu w historii Abrahama Biblia pomija kolejnych trzynacie lat wdrówki i ukazuje go dopiero, gdy ma ju dziewi dziesit dziewi lat. Jakie
byy te lata, kiedy w domu Abrahama i Sary dorasta Izmael, którego urodzia
Hagar? Byy zapewne trudne ze wzgldu na upywajcy czas, coraz bardziej
wyra n staro , mo e niepewno i mno ce si pytania, ale te nieatw
sytuacj w domu, w którym niewolnica Hagar czua si osob bardziej
wartociow ni Sara, gdy bya kobiet podn. Ona moga rodzi Abrahamowi dzieci.
Wanie wtedy gdy Abraham ma dziewi dziesit dziewi lat, wkracza
Bóg i nie tylko potwierdza wypenienie zo onych obietnic, lecz tak e zmienia Abrahamowi imi: „«Jam jest Bóg Wszechmogcy. Su Mi i bd nieskazitelny, chc bowiem zawrze moje przymierze pomidzy Mn a tob
i da ci niezmiernie liczne potomstwo». Abram pad na oblicze, a Bóg tak do
niego mówi: «Oto moje przymierze z tob: staniesz si ojcem mnóstwa
narodów. Nie bdziesz wic odtd nazywa si Abram, lecz imi twoje
bdzie Abraham, bo uczyni ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawi, e
bdziesz niezmiernie podny, tak, e staniesz si ojcem narodów i pochodzi
bd od ciebie królowie»” (17, 1-6; por. Ne 9, 7).
37

Por. Rdz 16, 1-2.
Por. Rdz 30, 1-6. 9-13.
39
Por. Rdz 16, 4-6.
38
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Tak wic samo imi – Abraham – ma przypomina wszystkim, e oto jest
ten, który bdzie ojcem mnóstwa narodów40. Bóg zmienia te imi ony
Abrahama: „ ony twej nie bdziesz nazywa imieniem Saraj, lecz imi jej
bdzie Sara. Bogosawic jej, dam ci z niej syna, i bd jej nadal bogosawi, tak, e stanie si ona matk ludów i królowie bd jej potomkami”
(Rdz 17, 15-16)
Kiedy Abraham syszy sowa obietnicy, mieje si: „Abraham, upadszy
na twarz, rozemia si; pomyla sobie bowiem: «Czy czowiekowi stuletniemu mo e si urodzi syn? Albo czy dziewi dziesicioletnia Sara mo e
zosta matk?»” (Rdz 17, 17)
I oto rzecz zdumiewajca. Bóg nie poczytuje Abrahamowi jego miechu
jako lekcewa enia, ironii, niewiary. Okazuje si, e ten miech Abrahama to
nie wyraz jego braku wiary. Ten miech – to zewntrzny znak tego, e ten
czowiek nie ma ju zudze! To jaka wewntrzna wolno Abrahama,
który miejc si chce powiedzie , e jest pewny i wiadomy tego, e jego
ludzk moc obietnica nigdy si nie wypeni. Jeli jednak si wypeni, to
tylko moc Boga!
Oto nowy czowiek! Potrzebne byy dwadziecia cztery lata, by z poganina uformowa si kto, kto ca sw ufno pokada w Bogu. A Bóg? Nie
tylko potwierdza spenienie obietnicy, ale mówi tak e, jakie bdzie imi
dziecka: „A Bóg mu na to: «Ale nie! ona twoja, Sara, urodzi ci syna,
któremu dasz imi Izaak»” (Rdz 17, 19)
Bóg obiecuje narodziny Izaaka, z którym zawrze przymierze wieczne,
z nim i jego potomstwem41, lecz nie zapomina tak e o Izmaelu: „Co do
Izmaela wysucham ci: Oto pobogosawi mu, eby by podny, i dam mu
niezmiernie liczne potomstwo; on bdzie ojcem dwunastu ksi t, narodem
wielkim go uczyni” (Rdz 17, 20). Te sowa Boga pokazuj i dowodz, e
Bóg jest zatroskany o ka dego czowieka, e w yciu nie ma przypadków,
a Jego prowadzenie, nawet jeli chwilami tajemnicze i trudne, ma wyra ny
cel i sens. Bóg ka dego nosi w sercu i dla ka dego ma plan – najlepszy.
Przychodzi wreszcie czas wypenienia si obietnicy: „Pan ukaza si
Abrahamowi pod dbami Mamre, gdy ten siedzia u wejcia do namiotu
w najgortszej porze dnia” (Rdz 18, 1).
To szczególny moment w historii Abrahama. Abraham ma dziewi dziesit dziewi lat i siedzi pod swoim namiotem w „najgortszej porze
dnia”. Z pewnoci chodzio o to, e dzie by bardzo upalny. Nie mo na
40
41

Por. Rz 4, 17.
Por. Rdz 17, 19.
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jednak wykluczy i tego, e ta najgortsza pora dnia to stan i obraz duszy
Abrahama. On wie, e jest czowiekiem po ludzku niespenionym i przegranym – nie ma syna i ziemi. Na gos nieznanego Boga rusza w drog, ale
wdrówka trwa dugo, bardzo dugo. Oto dobiega prawie dwadziecia pi
lat od chwili, gdy wyruszy z Ur Chaldejskiego. Ma ju lat dziewi dziesit
dziewi , a wic jest stary. Z jednej strony ten nieznany Bóg od czasu do
czasu przypomina si i potwierdza swoj obietnic i jej wypenienie, lecz
z drugiej strony Abraham, prze ywajc wszystko jako czowiek, widzi, e
obietnica si nie spenia i jest ju w tym momencie, w którym wie, e po
ludzku niemo liwe, by taka obietnica wypenia si.
Jak e czsto tak wanie zdarza si w naszym yciu. Bóg doprowadza
czowieka do „najgortszej pory dnia”, do sytuacji granicznej, po ludzku bez
wyjcia. I wtedy wkracza. Nie jest atwo w takich sytuacjach siedzie jak
Abraham „u wejcia do swego namiotu”, tzn. mimo niepewnoci i mo e bólu
by w swoim yciu, w swoich sprawach, nie rezygnowa , nie poddawa si.
Jako wierzy i mie nadziej. Nie jest to atwe. Jak nabywa takiej postawy? Zawsze trzeba szuka i odnajdywa w swoim yciu to, co si wydarzyo w yciu Abrahama: „Pan rzek”! Bóg pierwszy wypowiada sowo,
a wraz z nim daje siy, by – nawet jeli przyjd chwile trudne, przyjd
swoiste próby wiary – wytrwa .
I oto przed Abrahamem pojawiaj si trzej przybysze. Abraham widzi
w nich na pocztku zwykych ludzi. Zgodnie ze zwyczajem okazuje im
gocinno . Stopniowo odsania mu si boski charakter osób. Pokornie stoi,
gdy gocie jedz przygotowany przez niego posiek. I oto naraz syszy
zapowied : „O tej porze za rok znów wróc do ciebie, twoja za ona, Sara,
bdzie miaa wtedy syna” (Rdz 18, 10). Sara reaguje na te sowa miechem –
i jest to reakcja czowieka realnie widzcego swoj sytuacj. Bóg jednak
odpowiada: „Czy jest co, co byoby niemo liwe dla Pana?” (Rdz 18, 14).
To zdanie pojawia si w Pimie witym po raz pierwszy wanie tu.
Sowa te sysz Sara i Abraham. Usyszy te Maryja w scenie Zwiastowania:
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemo liwego” ( k 1, 37). Jezus wypowie te
sowa po rozmowie z bogatym modziecem do zadziwionych Apostoów:
„U ludzi to niemo liwe, lecz u Boga wszystko jest mo liwe” (Mt 19, 26).
Tak e epileptyk usyszy: „Jeli mo esz? Wszystko mo liwe jest dla tego, kto
wierzy” (Mk 9, 23). Wreszcie sowa te wybrzmi na krzy u – wypowie je
Jezus, zwracajc si do Ojca: „Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest
mo liwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to, co ja chc, ale to, co Ty
[niech si stanie]” (Mk 14, 36). Biblia w tak wielu miejscach powtarza te
wa ne sowa, by czowiek, przypominajc je sobie, nie traci nadziei. S to
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sowa prawdziwe i Bóg chce, by staway si konkretnym dowiadczeniem
w yciu czowieka.
Warto zauwa y tak e, e zanim obietnica si wypeni, Biblia ukazuje
Abrahama jako m a modlitwy wstawienniczej. Oto próbuje zobaczy on
cho by najmniejsze dobro w ludziach Sodomy i Gomory42, kiedy Bóg postanowi dokona zniszczenia tych miast. Jest tak e wra liwy na cierpienie
innych. Gdy bowiem Bóg dotyka niepodnoci dom Abimeleka, Abraham
wstawia si za nim i jego domownikami do Boga 43.
Wreszcie nadchodzi ten dzie – upragniony, oczekiwany, niezwyky:
„Wreszcie Pan okaza Sarze askawo , jak to obieca, i uczyni jej to, co
zapowiedzia. Sara staa si brzemienn i urodzia sdziwemu Abrahamowi
syna w tym wanie czasie, jaki Bóg wyznaczy. Abraham da swemu synowi, który mu si urodzi, a którego mu zrodzia Sara, imi Izaak. Abraham
obrzeza Izaaka, gdy ten mia osiem dni, tak jak to Bóg mu przykaza.
Abraham mia sto lat, gdy mu si urodzi syn jego, Izaak” (Rdz 21, 1-5).
Pan okazuje Abrahamowi i Sarze askawo . Ten nieznany Bóg okazuje
si Bogiem wiernym! Wypenia zo one obietnice! Abraham nadaje swemu
synowi imi Izaak, które wyra a stan duszy rodziców – jest to miech
radoci. Izaak wic to dziecko miechu, dziecko radoci, dziecko obietnicy.
Bóg umiechn si do Abrahama. Bóg by dla niego przychylny. To wanie
wyrazi Abraham, dajc swemu synowi wanie takie imi. W tym opisie,
w tej scenie penej radoci, pojawia si jeszcze jedno bardzo wa ne sowo.
Czytamy bowiem: „Sara staa si brzemienn i urodzia sdziwemu Abrahamowi syna w tym wanie czasie, jaki Bóg wyznaczy” (21, 2). Oto Izaak
urodzi si dokadnie w tym czasie, jaki wyznaczy Bóg! Tej prawdy Abraham uczy si wiele lat. Dojrzewa, nigdy nie tracc nadziei i wiary, e Bóg,
i tylko On, zna czas, który bdzie dla niego najlepszy.
Jak e wyra nie to zdanie pokazuje nam, w jakim gbokim pogastwie
i nienawróceniu mo emy tkwi ! Czy w obliczu spraw, które dziej si w naszym yciu, a szczególnie w obliczu spraw trudnych i niezrozumiaych, mówimy: Bóg zna czas i wybierze najlepszy dla mnie na rozwizanie tej sytuacji?! Ile to razy gorszymy si Bogiem, którego nie widzimy w historii swojego ycia. Ile to razy bierzemy to ycie w swoje rce i szukamy wasnych
rozwiza. Jak trzeba mie wiar, by w obliczu swoich zamierze, planów
i pragnie, a zwaszcza takich, które si nie speniaj, mówi , e jednak speni
si to wszystko, lecz w czasie, który wyznaczy Bóg.
42
43

Por. Rdz 18, 22-33.
Por. Rdz 20, 17-18.
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Abraham wyprawia wielka uczt jako wyraz swojej radoci i szczcia.
Wydaje si wic, e wszystko koczy si szczliwie, lecz oto okazuje si,
e rado z powodu narodzin Izaaka nie jest zakoczeniem tej historii: „A po
tych wydarzeniach Bóg wystawi Abrahama na prób. Rzek do niego:
«Abrahamie!» A gdy ten odpowiedzia: «Oto jestem» – powiedzia: «We
twego syna jedynego, którego miujesz, Izaaka, id do kraju Moria i tam zó
go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wska »” (Rdz 22, 1-2).
Kiedy czyta si te sowa ot tak z marszu, rodz si w sercu powa ne
pytania. Có to za Bóg, który ka e Abrahamowi uczyni tak rzecz, przecie
on kocha swojego syna? Jak dobry i kochajcy i miosierny Bóg mo e
nakaza Abrahamowi zabicie jedynego syna? To Bóg straszny, nieludzki.
Jak e atwo mo na powiedzie , e ja nie tylko nie rozumiem, ale mo e
nawet nie chc zna takiego Boga! Jeli jednak Pismo wite jest dla nas
lektur nie tylko „od wielkiego dzwonu”, jeli staramy si tak e sucha
Bo ego sowa i przykada je do swojego ycia – co zauwa ymy? Oto
Abraham si przywiza, pogubi si w ojcowskich afektach. Ten jedynak –
sta si jedynaczkiem, ten syn obietnicy – sta si synem, który zacz
Abrahamowi przesania wszystko. Tak e Boga! I dlatego Bóg pieszy
Abrahamowi z pomoc! Oto dotykamy w tym opisie bardzo wa nego momentu. Bóg mówi do Abrahama po raz drugi: „Wyjd !” Kiedy Abraham
sysza to sowo w Ur Chaldejskim, miao ono w jakim stopniu posmak
przygody. ycie moje jest niespenione, wic pójd, zobacz. Nowe tereny,
przygoda, nowi ludzie i sytuacje. To drugie „wyjd ” – to ju nie przygoda,
lecz bardzo mocne pytanie o wiar, wiar dotykajca serca i caej egzystencji, wiar w Tego, który to sowo wypowiada.
Zapytajmy w tym miejscu o „Moria” w naszym yciu – moim i twoim.
Idc drog kapastwa lub ycia zakonnego, usyszae równie gos, który
woa. Tamto wydarzenie miao równie w jakim stopniu posmak przygody.
Id, Panie! Nie widzielimy wówczas ani twardych awek w kociele, zimnych sal, sabego jedzenia, uwag przeo onych. Wszystko byo nowe, pikne. A dzi? Przychodzi np. kolejna nominacja, która jak e czsto wyrywa
i jest nie w tym czasie. Czy nie rodz si wówczas stwierdzenia: nie, ja si
tam nie nadaj, ja tym obowizkom nie podoam, to jaka pomyka, spotyka
mnie krzywda. W yciu ka dego jest „Moria”, czyli drugie „wyjd ” –
i w yciu powoanych do szczególnej su by Jezusowi, i w yciu powoanych do ma estwa, w yciu wszystkich ochrzczonych, czyli wybranych
i powoanych do witoci.
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Wró my jednak do Abrahama. Co on robi? Oto okazuje si, e bez
wahania i chwili zastanowienia bierze wszystko, co potrzebne do wypenienia tego dramatycznego zadania. Zabiera oczywicie syna Izaaka i rusza
do kraju Moria, by wypeni polecenie Boga. Czy Abraham chce zabi swojego syna? Podczas wdrówki Izaak rozmawia z ojcem. Stawia pytanie, które
mo e rozedrze ojcowskie serce: „Izaak odezwa si do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzek: «Oto jestem, mój synu» – zapyta:
«Oto ogie i drwa, a gdzie jest jagni na caopalenie?»” (Rdz 22, 7).
W homilii Orygenesa czytamy: „I có dzieje si dalej? Izaak – mówi Pismo
– zapyta Abrahama, swego ojca: «Ojcze!» Odezwanie si syna w takiej
chwili jest gosem pokusy. Czy wyobra asz sobie, jak bardzo gos przeznaczonego na ofiar syna poruszy ojcowskie serce…”44.
Jak e zdumiewajc odpowied daje Abraham: „Bóg upatrzy sobie jagni
na caopalenie, synu mój” (Rdz 22, 8). Abraham wyra a sw nieugito
w wierze. Oto bowiem ta odpowied nie tylko, e jest trafna i roztropna, lecz
nade wszystko pena wiary!
W tym miejscu ka dy ochrzczony winien postawi sobie pytanie, na które
odpowied zawiadczy, jaka jest jego dojrzao w wierze: czy ja tak e
mówi – zwaszcza w sytuacjach trudnych, a mo e nawet po ludzku beznadziejnych – „Bóg przewidzi”? To jest wanie odpowied wiary!
Dlaczego Abraham uczyni ten krok, by wypeni nakaz Boga? Odpowied wydaje si oczywista. Abraham by czowiekiem z krwi i koci. On
wiedzia, e jego ycie byo bankructwem, jedn wielk przegran, e jego
ycie byo pustyni. Na tej pustyni nie mogo pojawi si adne ycie, a ju
na pewno nie nowe ycie w osobie syna! I oto ten starzec mia konkretne
dowiadczenie. Na swych rkach i w swych ramionach tuli mokre pewnie
jeszcze po urodzeniu dziecko – wasnego syna! Oto w tym fakcie Abraham
mia dowiadczenie, e Bóg, który go prowadzi, któremu zawierzy, jest
w stanie ze mierci pustyni wyprowadzi ycie! Kiedy wic syszy gos, by
poszed do kraju Moria i tam zo y syna w ofierze, jego mylenie jest pene
nie tylko wiary, lecz tak e logiki. Skoro ten Bóg ze mierci wyprowadza
ycie, to jeli nawet przyjdzie Izaakowi umrze , ten sam Bóg znów jest
w stanie wyprowadzi ycie!
W narodzinach Izaaka, w decyzji wypenienia nakazu Boga co do Izaaka
ujrza Abraham dzie Zmartwychwstania Jezusa! Tam, w kraju Moria nie
tylko przygotowa otarz i drwa, lecz tak e zo y na nim zwizanego syna
44

Por. Homilia Orygenesa, kapana, do Ksigi Rodzaju. W: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Boego. T. III s. 146.
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i wycign nó , by go zabi : „Ale wtedy Anio Paski zawoa na niego
z nieba i rzek: «Abrahamie, Abrahamie!». A on rzek: «Oto jestem!»
[Anio] powiedzia mu: «Nie podno rki na chopca i nie czy mu nic
zego! Teraz poznaem, e boisz si Boga, bo nie odmówie mi nawet twego
jedynego syna»” (Rdz 22, 11-12).
Bóg nie tylko wystawi Abrahama na prób, lecz przez t prób go
przeprowadzi45. W chwili najtrudniejszej, najbardziej krytycznej, na gos
Anioa Abraham odpowiada: „Oto jestem!” (Rdz 22, 11).
W caopalnej ofierze zosta zo ony baranek, którego Abraham spostrzeg
uwikanego rogami w zarolach (por. Rdz 22, 13). Oto punkt kulminacyjny
wiary Abrahama! Wspominany ju Orygenes w swej homilii tak wyjania
ten tekst: „Warto zastanowi si, dlaczego zarówno Izaak, który nie zosta
zabity, jak i baranek, który zosta zabity, odnosz si na równi do Chrystusa.
Chrystus jest Sowem Boga, ale «Sowo stao si ciaem». Chrystus wic
cierpi rzeczywicie, ale w ciele; umiera, ale w ciele, którego figur jest
baranek, jak to stwierdzi w. Jan: «Oto Baranek Bo y, który gadzi grzechy
wiata». Sowo za, którym jest Chrystus wedug ducha, pozostaje niezniszczalne. Jego obrazem jest Izaak”46.
I koczy si historia Abrahama: „A gdy Abraham do y lat stu siedemdziesiciu piciu, zbli y si kres jego ycia i zmar w pó nej, lecz szczliwej
staroci, syt ycia, i poczy si ze swoimi przodkami. Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara Chittyty, w pobli u Mamre. Na tym polu, które naby Abraham od
potomków Cheta, zosta on pochowany obok swej ony, Sary” (Rdz 25, 7-10).
Tak oto Bóg wypeni obietnic syna i ziemi!
Katecheza o Abrahamie – ojcu naszej wiary – prowadzi nas do pewnych
wniosków i skania do postawienia sobie wa nych pyta.
1. Ka dy z nas otrzyma obietnic i w yciu ka dego Bóg j spenia i ka demu co dzie daje wiele, o wiele wicej ni wzi. Czy widz to w swoim
yciu? Powa na staje si sprawa niedostrzegania Boga dziaajcego w yciu
powoanego! Zawsze bowiem spraw bardzo powa n jest nie widzie
wielkich dzie Boga, które Ten czyni, i nie piewa Mu Magnificat. Wielkim
darem od Boga jest np. wzrok. Czy dzikuj ka dego dnia za to, e widz?
Jak e czsto nie czynimy tego, bo mówimy, e widzie to takie oczywiste,
przecie wszyscy maj oczy i widz. Wszyscy? Nie wszyscy! S poród nas
45
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Por. Mdr 10, 5.
Por. Homilia Orygenesa s. 147.
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ludzie niewidomi. Tak wic widzie – to dar! I tak jest ze wszystkim, co na
pierwszy rzut oka wydaje si oczywiste.
2. Bóg dziaa w czasie. Wtpliwoci i cierpienia oczyszczaj. Czy te tak
myl? Czy mówi w swoim yciu: Ty Panie znasz czas i stanie si to czy
tamto w tym wanie czasie, który Ty wyznaczysz.
3. Abraham przywiza si do syna. A ja – do czego si przywizaem?
Oto Abraham przywiza si, idc droga powoania. Mnie te mo e to spotka ! Dlatego pierwsze „wyjd ” skierowane do Abrahama miao posmak
przygody, poezji, zawierao w sobie swoiste pikno. Drugi raz byo pytaniem o wiar i mio do Boga – to byo Moria! A w twoim yciu: czy
dzikujesz Bogu za pierwsze „wyjd ”, za dar powoania? Czy masz postaw
Abrahama, kiedy w yciu pojawia si to drugie „wyjd ” – Moria? Mo e jest
to nowa trudna praca, a mo e brak pracy, mo e choroba, mo e staro …?
4. Abraham, po wielu latach uczenia si Boga, na wie , e jednak on
i jego ona – niepodna Sara – bd mieli syna, rozemia si! Ten miech
ukazywa wewntrznego czowieka, nowego czowieka, który nie ma ju zudze i wie, e po ludzku to niemo liwe, ale u Boga wszystko jest mo liwe.
A ty – jakie masz jeszcze zudzenia co do swojej zaradnoci, przebojowoci,
talentów, samowystarczalnoci?
5. Abraham, bdc w drodze, uczy si wierzy . Uczy si wierzy nie
tylko w tego nieznanego Boga, ale przede wszystkim uczy si wierzy Bogu.
Oto krel znak krzy a, bo wierz w Boga, klkam i modl si, bo wierz
w Boga. A czy wierz Bogu? Czy wierz, e ten charakter, który mam, i ten
temperament s od Niego? Czy wierz, e ta historia mojego ycia, jak e
czsto trudna i pokomplikowana, jest nie tylko Bogu znana, ale e On j
prowadzi! Bóg bowiem nie tylko jest w historii ludzkiego ycia, ale z takim
wanie yciem chce czowieka zbawi ! Wierzysz? Na wszystkie przepaci,
które Bóg na nasze ycie dopuszcza – takie jak choroba, staro , mier
kogo bliskiego – mie odpowied Abrahama: „Bóg przewidzi!”
Zakoczmy tekstem z listu do Hebrajczyków: „Dziki wierze ten, którego
nazwano Abrahamem, usucha wezwania, by wyruszy do ziemi, któr mia
obj w posiadanie. Wyszed, nie wiedzc, dokd idzie. Dziki wierze przywdrowa do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkajc
z Izaakiem i Jakubem, wspódziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwa bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem
i budowniczym jest sam Bóg. Dziki wierze tak e i sama Sara, mimo
podeszego wieku, otrzymaa moc poczcia. Uznaa bowiem za godnego
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wiary Tego, który udzieli obietnicy. Przeto z czowieka jednego, i to ju
niemal obumarego, powstao potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie,
jak niezliczone ziarnka piasku na wybrze u morza. W wierze pomarli oni
wszyscy, nie osignwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to
z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i goci na tej ziemi. Ci bowiem,
co tak mówi, wykazuj, e szukaj ojczyzny. Gdyby za t wspominali,
z której wyszli, znale liby sposobno powrotu do niej. Teraz za do lepszej
d , to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi si by nazwanym ich
Bogiem, gdy przysposobi im miasto. Dziki wierze Abraham, wystawiony
na prób, ofiarowa Izaaka, i to jedynego syna skada na ofiar, on, który
otrzyma obietnic, któremu powiedziane byo: «Z Izaaka bdzie dla ciebie
potomstwo». Pomyla bowiem, i Bóg mocen jest wskrzesi tak e umarych, i dlatego odzyska go, na podobiestwo [mierci i zmartwychwstania
Chrystusa]” (Hbr 11, 8-19).
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ABRAHAM — FATHER OF FAITH
Summary
Every vocation is the work of God. It is God who gives the grace and everything one needs to
fulfil the vocation. So it was in Abraham’s life.
Being called Abraham had to follow his way — the way of faith. All this was given to him
that he could learn to look at the events of his life not as a pagan but as God Himself. Allowing
the transformation God sends consolation. But He also allows doubts and even sufferings that
purify.
God acts in certain time continuum and through the definite events. Abraham learns not only
to believe in God, but just trust Him.
Being put to the test on Moria Mountain he doesn’t hesitate to follow the senseless, from the
human point of view, way of life.
He has already experienced the great love of God who leads him. Abraham believes God
because he has experienced earlier that God gets life out of death! This is the moment when in his
deep faith Abraham sees the Resurrection.
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Being baptized everyone gets vocation to holiness. God also leads us through the way of faith
giving us the events we could respond to with the words of Abraham — the words of faith: “God
will provide.”
Summarized and translated by Rev. Andrzej Krasowski

Sowa kluczowe: powoanie, obietnica, trudnoci, pocieszenie, przymierze, wiara.
Key words: vocation, promise, problems, consolation, covenant, faith.

