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Zaproszenie na drogę prowadzącą do Jezusa Chrystusa 

Pierwszy Krąg 

Na początku ... 

Księga Rodzaju, dynamiczny i trwały obraz kondycji ludzkiej w historii 

 

Cała Księga Rodzaju (hebr.: B
e
reshith, Na początku, [Zasada]) ukazuje, na sposób "historii 

śpiewanej i odśpiewywanej na drogach świata", syntetyczne wprowadzenie, swoiste preludium, do 

całego planu stworzenia, grzechu i zbawienia (= odkupienia, wyzwolenia), jakie Bóg Stwórca                

i Zbawiciel opracował i rozwija poprzez historię ludzkości. 

Możemy ją czytać jako "balladę symboliczną", która u początków tej "historii stworzenia               

i odkupienia od grzechu" zawiera klucz do lektury, jaki Bóg daje nam dla odczytania stałych 

wydarzeń wspaniałej, i dramatycznej zarazem, przygody relacji między prawdziwym Bogiem                 

i Panem świata a ludźmi wszystkich czasów. Opowieści przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

 I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek 

dnia szóstego.  W ten sposób zostało dokonane dzieło stworzenia nieba i ziemi, i wszystkiego, co je 

wypełnia.  Dopełniwszy w dniu szóstym dzieła, nad którym się trudził, dnia siódmego odpoczywał 

Bóg po wszystkim, czego dokonał.  Pobłogosławił też Bóg dzień siódmy i ustanowił go świętym na 

pamiątkę swojego odpoczynku po całym trudzie stwarzania.  Taka oto jest historia początków 

nieba i ziemi od chwili ich stworzenia. (Rdz 1,31 - 2,4a) 

 Dlatego też przekazali Józefowi taką wiadomość: Twój ojciec, zanim umarł, wydał nam 

takie polecenie:  Powiedzcie Józefowi: Przebacz twoim braciom ich przestępstwa i winy. 

Rzeczywiście dopuścili się wielkiego zła wobec ciebie. Ale przebacz winy sługom Boga twojego 

ojca! Gdy Józef to usłyszał, nie mógł się powstrzymać od płaczu.  Wtedy jego bracia sami przyszli 

do niego, upadli przed nim na twarz i powiedzieli: Oto jesteśmy tu i pragniemy zostać twoimi 

niewolnikami.  Ale Józef odpowiedział im: Nie bójcie się! Czyż ja mam zastępować wam 

Boga?  Wy mieliście, co prawda, wobec mnie złe zamiary, ale Bóg od początku chciał przez wasze 

postępowanie doprowadzić do dobra, które dziś wszyscy widzimy: oto ocalał wielki naród.  Tak 

więc nie bójcie się. Będę miał w opiece was i wasze dzieci. Tak ich pocieszał, przemawiając do nich 

bardzo serdecznie.(Rdz 50,16-21) 

Pieśń Księgi Rodzaju, gdy chodzi o treści, dzieli się na trzy strofy: 

 strofę STWORZENIA - jak Bóg go dokonuje i jakiego chce, pięknego i dobrego 

(Rdz 1-2); 

 strofę potrójnego GRZECHU CZŁOWIEKA, który niszczy piękne i dobre 

stworzenie Boga (Rdz 3,1 - 11,9);  

 strofę ZBAWIENIA ODKUPIEŃCZEGO HISTORII OJCÓW, POTOMKÓW 

SEMA (rdz 11,10 - 50,26). 

Wydarzenia śpiewane w tych "opowieściach" odpowiadają starożytnym tradycjom i rytom, 

z cechami literackimi różnego pochodzenia, przynależnymi do różnych epok historycznych.                

Są pełne wspomnień z pewnością historycznych, ale nie są "historyczne" w dzisiejszym 

rozumieniu.  



W pewnym sensie są "etiologiami protohistorycznymi i metahistorycznymi", ukazującymi 

modele, wzorce, o znaczeniach stale powtarzanych w historii, w najróżniejszych wersjach. 

W znaczeniu przenośnym, w Księdze Rodzaju mamy fresk permanentnej sytuacji, 

dotyczącej także świata współczesnego. 

Bóg nieustannie stwarza 

W dwóch opowieściach, odmiennych i nienastępujących bezpośrednio jedna po drugiej,                

w Księdze Rodzaju 1 - 2 zapoznajemy się z prezentacją, opowiedzianą jako historia, dwóch 

fresków stworzenia: pierwszego, bardziej liturgicznego i kosmicznego, z chaosu wodnego ku 

kosmosowi ziemskiemu; oraz drugiego, bardziej poetyckiego i antropologicznego, od pustyni do 

ogrodu. 

Według pierwszego obrazu (Rdz 1,1-2,4), Bóg zaczyna od stworzenia (Bóg czyni: hebr. 

bara' 'Elohim) świata uporządkowanego i doprowadzonego do końca, który wychodzi piękny              

z rąk dobrego Stwórcy, Boga całkowicie transcendentnego i odrębnego od świata. 

Porządek stworzenia jest owocem słowa Boga ("Bóg rzekł") i jego czynności oddzielającej 

("Bóg oddzielił"), nadania imienia, nazwy ("Bóg nazwał"), przeznaczenia i wyjaśnienia tego, co 

odnosi się do stworzeń stworzonych i rozmieszczonych we wszechświecie. 

W centrum tego stworzenia, wstępująco rozwijającego się w stronę życia, błogosławionego 

przez Stwórcę (istnienia żyjące: hebr. nefesh chayah), w symbolicznej przestrzeni "tygodnia" 

(znaczenie dla kalendarza liturgicznego), szóstego dnia pojawia się ludzkość, człowiek ('ADAM, 

"ziemski", mężczyzna i kobieta): 

Na koniec powiedział Bóg: Stwórzmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze, aby mógł 

panować nad istotami, które żyją w wodzie, i nad ptactwem, które lata w powietrzu, nad 

zwierzętami napełniającymi ziemię i nad płazami, które się po niej czołgają.  I tak stworzył Bóg 

człowieka na obraz swój, stworzył go na swoje własne podobieństwo - stworzył mężczyznę                       

i niewiastę. I pobłogosławił im, mówiąc: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się; zaludniajcie ziemię               

i bierzcie ją w posiadanie! Dla was są ryby w morzu, ptaki w powietrzu i wszelka istota żywa, która 

się porusza na ziemi.(Rdz 1, 26-28) 

To istnienie ludzkie ('ADAM =  ziemski, z 'adamah = ziemia) jest potem rozróżnione                    

w drugim fresku (ogród) i rozdzielone na 'ish (mężczyzna; ang.: man) i 'ishshah (kobieta; ang.: 

wo-man).  

Nie jest bowiem dobrze, by 'ADAM był samotny. Bóg czyni więc mu pomoc, która będzie 

stała przed nim, jako rozmówca. 'ADAM przyjmuje, zachwycony, ten swój "sobowtór", 

rozpoznaje w tym, kto stoi przed nim, imię, które jest jego imieniem.  

Kobieta pozostaje w ciszy, która nie jest pozbawiona dwuznaczności. Ich zjednoczenie, 

seksualne, ale i szersze, określi krzyżową ewolucję rodzinną i społeczną, a także powiększanie się 

ludzkości (Rdz 2, 18-25). 

'ADAM wychodzi więc z rąk Stwórcy ukierunkowany i ustrukturyzowany w trzech 

wymiarach: 

 relacji mistycznej uwielbienia Pana Boga; 

 relacji równoprawności, przyjaźni i jedności oblubieńczej oraz braterskiej między 

mężczyzną i kobietą; 



 relacji z rzeczami, światem, z ziemią, która jest terenem pracy; wzięcie 

odpowiedzialności za ogród założony przez Boga, aby go strzec, czynić go 

owocującym, ale w zależności od Boga, w postawie adoracji i posłuszeństwa wobec 

Niego, a także według roli, jaką (Bóg) dał istotom stworzonym oraz w jedności                  

z innymi stworzeniami ludzkimi. W szczególności w drugim fresku, Bóg przestrzega 

'ADAM(-a), by nie próbował posiąść i wykorzystać klucza do misterium istnienia               

i wiedzy (= owoc drzewa poznania dobra i zła), sekretu szczęścia, pozostającym              

w rękach Stwórcy, a będącym jednocześnie boskim i transcendentnym tematem 

gościnności ogrodu. Dążenie do stania się, jak On, panem ogrodu, zniszczy religijną 

kondycję gościnności, która jest w istotny sposób relacją dialogiczną (TY - JA)  

(Rdz 2,15-17). 

To jest pierwszy element tworzenia świata, w którym żyjemy. Jest on nadal, także dziś, 

ważny i dominujący, podobnie jak twórcze działanie Boga jest ważne i dominujące. 

Świat, sam w sobie, zawsze będzie dobry i stworzony w ten sposób, gdyż Bóg istnieje. 

Ponieważ  Pan Bóg pozostaje na zawsze tym, kim jest, świat nadal jest tak uporządkowany 

zarówno w czasie, jak i w perspektywie eschatologicznej. 

 

Chaos grzechu ludzkiego oraz zanieczyszczenie dobrego i pięknego 

stworzenia Pana Boga 

Między rozdziałami 3,1 i 11,9 Księgi Rodzaju wynurza się druga seria wydarzeń                               

i rzeczywistości, w których ujawnia się "misterium nieprawości", będące de facto dziełem 

towarzyszącym od początku historii ludzkiej (2 Tes 2, 7 - 12). 

W pięknym i uporządkowanym świecie, od chwili gdy stworzenie ludzkie pojawia się jako 

obdarzone wolnością JA, zjawia się odpowiedzialny za nadużycie wolności i wprowadzenie 

nieładu pośród istnień stworzonych w prawdzie i pięknie planu Stwórcy. 

W ten sposób otwiera się pustka, seria, niczym łańcuch sytuacji irracjonalnych i pełnych 

absurdu, nietrwałości (gr. mataiotes; ang. a surd)
1
. Wprowadzają one chaos i zamęt, który nęka 

istoty ludzkie, a poprzez nie nęka całe stworzenie, uderza w trójwymiarową strukturę, stanowiącą 

o prawdzie i pięknie człowieka oraz świata. 

Różne tradycje biblijne proponują trzy modele, czy emblematy, medaliony literackie, 

ukazujące sposoby, jakimi grzech wszedł, wchodzi i toruje sobie drogę wśród stworzenia Boga, 

wykorzystując (i uwodząc) delikatność i ograniczenia inteligencji oraz strukturalną kruchość 

wolności stworzonych (por. Iz 40,6-8; 1 P 1,24-25). 

Te trzy opowieści paraboliczne, przedstawiane jako "modelowa historia symboliczna" 

właściwa mądrości wschodniej, odnajdujemy w: 

 Rdz 3: pierwsza brama, poprzez którą zwykle grzech przenika do ogrodu Eden: 

zrywa się więź między 'ADAM (mężczyzną i kobietą) a Bogiem. Tylko Bóg jest 

Bogiem i nikt nie może się stać jak On. Istoty ludzkie, które cieszą się Jego 

gościnnością i przyjaźnią w ziemi - ogrodzie, dążą do tego, by stać się jak Bóg, 

usiłując odejść od właściwej im, jako stworzeniom, relacji z Nim (= "zrób się sam" 
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 Por. Rz 8,20. 



ludzkości). Wpadając w te pokusę, kończą na tym, że spostrzegają po raz pierwszy, 

iż "są na zawsze nadzy", doświadczając wstydu tej nowej, delikatnej sytuacji. 

Sygnalizuje ona zakłopotanie w oczach ich samych, ale także wobec stworzenia                    

i wobec Boga (Rdz 2,25; 3,7.8-11). Tak więc ogród 'Eden zmienia całkowicie 

wygląd, przypomina opuszczone pustkowie nieuprawianej ziemi (Rdz 3,22-24). 

 

Pierwszy grzech ludzi, skierowany przede wszystkim przeciw Bogu, jest opisany                

w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju w sposób wzorcowy, bardzo dokładny,                          

z pięcioma komponentami, dynamicznie z nim związanymi. Spotykamy je już, 

zasygnalizowane w postawach wcześniejszych, w 2 rozdziale Księgi Rodzaju. 

Dwuznaczny entuzjazm odniesienia do samego siebie mężczyzny wobec 'adam 

kobiecego, któremu towarzyszy niepewne milczenie niewiasty, przy braku dialogu               

z mężczyzną. Trwa ono przez cały czas opowiadania (Rdz 3-11). 

 

Oto pięć etapów/momentów/wątków/obrazów opowieści z 3 rozdziału Księgi 

Rodzaju: 

 

1. Demoniczna pokusa ("Węża" = pochodząca z inteligencji i stworzonej 

wolności przewyższającej ludzką), która podaje mężczyźnie i kobiecie 

kłamliwą, ale ponętną, interpretację ich obecności oraz znaczenia ich roli 

jako "pary" ogrodu, odmienną od tej, którą im ukazało pełne mądrości słowo 

Stwórcy (Rdz 3,1-5). 

 

2. Upadek kobiety, poprzedzony zmianą jej spojrzenia oraz jej świadomości 

("Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że 

jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia 

wiedzy"), i idący za tym cichy upadek także mężczyzny (Rdz 3,6). 

 

3. Bezpośrednie i wewnętrzne konsekwencje grzechu, które ukazały się                    

w grzesznikach, zanim jeszcze wkroczył Bóg (Rdz 3,7-13: wzajemne 

ukrywanie się przed swymi oczyma Boga, odrzucanie swej 

odpowiedzialności, przerzucanie odpowiedzialności z siebie na drugiego). 

 

4. Ukazanie przez Boga wewnętrznych "negatywnych" konsekwencji grzechu 

(bez kary czy potępienia dodanych przez Boga, ukazanie skutku 

wewnętrznego, jaki zawiera w sobie grzech: Rdz 3,14-20). Warto zauważyć, 

że wśród tych skutków, największym jest arogancja czucia się panem, z jaką 

mężczyzna przywłaszcza sobie nazwę ogólną 'adam, przekształcając  ją                    

w imię własne "Adam" (człowiek), oraz przyznaje sobie prawo nadania 

nowego imienia kobiecie, nazywając ją "Ewa" (Chawwah: wbrew 

wyłącznemu prawu Boga do określenia istnień ludzkich, nadając im imię: 

Rdz 2, 7; 5, 1-2). Mężczyzna redukuje i sprowadza w ten sposób kobietę do 

swego rodzaju maszyny do rodzenia dzieci: "matka wszystkich żyjących", 

akurat w dniu, w którym ludzkość wpadła w szpony ekonomii śmierci (por. 



Rdz 2, 17; 3.3). "Ewa" jest więc dwuznacznym imieniem śmierci i nadziei                 

w kontekście dekadencji żywotności pierwszego stworzenia. 

 

5. Bóg pozostaje całkowicie wierny swemu stworzeniu, nadal go pragnie, ze 

swej strony odnawia, odkupia i zbawia, pomagając ludziom ukierunkować 

znaczenie ich postawy, świadomych winy i nawróconych, uwzględniając fakt 

nieodwołalnych konsekwencji zła, jakie, grzesząc, sami sobie wyrządzili 

(Rdz 3,21 - 24: skórzane tuniki) 

 

 Rdz 4, 1-24: drugi grzech zakłóca, wprost zrywa, relacje między ludźmi (Kain                   

i Abel). Każde istnienie ludzkie jest bratem drugiego istnienia ludzkiego, zanim 

zaistnieje określona "para" (mężczyzna jest przede wszystkim bratem/partnerem 

kobiety). Grzesznik (Kain) nie znosi faktu, że jego brat jest inny niż on, (Abel = 

Hebel, oddech, tchnienie, para, ulotność). Tymczasem ta różnorodność pochodzi 

od Boga Stwórcy. Zabijając brata, dąży się do zniszczenia sposobu, w jaki Bóg go 

kocha i powołał go do istnienia.  

W rzeczywistości bratobójstwo staje się jednocześnie samobójstwem: Kain nie 

kocha samego siebie i "zabija się", odrzucając sposób, w jaki Bóg miłuje zarówno 

jego, jak i jego brata. Kain odrzuca także sposób, w jaki on sam jest miłowany przez 

Boga. Ze swej strony Pan oszczędza Kaina, dając mu znak na czole, mający chronić 

go przed tym, kto chciałby go zniszczyć (Rdz 4, 15-16). 

Potomkowie Kaina stając się królestwem "postępu" ludzkiego, dokonywanego 

jednak poprzez wzrost konsumizmu i przemocy (Rdz 4, 23-24), któremu towarzyszy 

narastająca niemoralność (Rdz 4, 19.22). 

 

 

 

 Rdz 11, 1-9: trzeci grzech powoduje zerwanie więzi między ludźmi a światem 

(wieża Babel). Stworzenia, ziemia, praca, technika ... są przeznaczone, by człowiek 

nadawał im znaczenie, troszcząc się i panując nad stworzeniami istot niższych niż 

ludzkie (poniżej ludzkich). Człowiek jest bowiem powołany, aby interpretować je 

zgodnie z zamysłem i prawdą wyprowadzoną dla nich z intencji Stwórcy (Rdz 2, 19-

20). Gdy zaś używa rzeczy jako narzędzia swej potęgi, swojego samouwielbienia, 

ubóstwienia samego siebie ("aby dać sobie imię"), człowiek wprowadza w 

stworzenie zamieszanie, pozbawia je jego znaczenia, usiłując nadać mu w sposób 

sztuczny inne znaczenie, które sam mu wyznacza; fałszywie interpretuje, stosuje 

wobec niego przemoc i zanieczyszcza całą sferę stworzenia.
2
 

Po tym wzorcowym (symbolicznym) zbiorowym grzechu całej "noaicznej" 

(potomstwa Noego) ludzkości (Rdz 10), Pan Bóg rozpoczyna historię odkupienia                  

i zbawienia stworzenia, poprzez wyzwolenie ludzkości od reżimu grzechu, wzywając 

Abrahama do podjęcia drogi wiary (Rdz 12, 1-3). 
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Trzy modele grzechu, opisane w literacki sposób w Biblii jako historie osobiste 

poszczególnych osób lub narodów; "symboliczne freski i prorockie parabole" stałego 

przeznaczenia wszystkich mężczyzn i kobiet całej historii ludzkiej opisują i ukazują, jak złośliwe 

kłamstwo, zakorzenione, przenika stopniowo prawdę dobra oraz piękno stworzenia dokonanego 

przez Boga. 

 

Te trzy grzeszne wydarzenia zostały przedstawione schematycznie i dosłownie jako grzech 

1. przeciwko Bogu (pierwszy),  

2. przeciw drugiemu człowiekowi (drugi) i  

3. przeciw sprawom ziemi (trzeci) 

W rzeczywistości każdy z nich prowadzi także do dynamicznego zniszczenia dwóch 

pozostałych relacji ludzkich. 

Pierwszy nie uderza tylko w relację z Bogiem (Rdz 3,8-11), ale czyni konfliktowymi 

również relacje międzyosobowe wśród ludzi (Rdz 3,7.12.16), oraz z ziemią i jej dobrami (Rdz 3, 

7-8.17-19: pot, trud, zmęczenie, "śmierć").
3
 

Drugi grzech jest dokonany przez brata przeciw bratu, ale zakłóca także relację z Bogiem 

(Rdz 4,9-10.14b0 oraz z ziemią (Rdz 4,11-12.14a.c: rolnik staje się koczownikiem). 

Trzeci grzech, związany z budową wieży, która ma sięgnąć aż do nieba, jest nie tylko 

oszustwem mitu prometejskiego, że człowiek z własnej inicjatywy (cegły wypalone w słońcu) 

może "nadać sobie imię na ziemi" (Rdz 11,4), ale jest aroganckim pominięciem relacji człowieka 

z Bogiem. Budowa wieży bowiem, której szczyt ma dotykać nieba (Rdz 11,4), jest podjęta                   

z pominięciem faktu, że niebo jest sferą Boga (Rdz 11,5). W ten sposób dochodzi również do 

zerwania kontaktu z braćmi, czego znakiem jest znaczące zjawisko pomieszania języków                  

(Rdz 11,7-9). 

Ten dynamizm między warunkami potrójnej relacji stworzenia towarzyszy każdemu 

rodzajowi grzechów.  

 Każdy grzech jest jednocześnie grzechem przeciwko Bogu, przeciwko 

człowiekowi i przeciwko ziemi. 

Z jakiejkolwiek strony się zaczyna, oszustwo rozciąga się na całą strukturę ludzką. 

Opowieść biblijna uwypukla przesłanie o dynamicznym i rozszerzającym się zakażeniu 
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 W Biblii pojęcie "śmierć" nie oznacza tylko kresu życia ziemskiego stworzeń. Ma w sobie znaczenie 

dynamiczno - egzystencjalne, które oprócz (wyraźnie obojętnego) faktu wymiaru biologicznego                                       
i psychologicznego, prawdopodobnie normalnego (uwzględniając starzenie się i fizyczne zużycie ciała 
zewnętrznego, ziemskiego), wnosi zawsze swoją interpretację i wartościowanie duchowe, odmienne - zależnie 
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Jezusa Chrystusa z umarłych, przyodziewa się paschalnym złotem Bożej chwały (por. złoto ikon wschodnich). W 
języku biblijnym Śmierć i Życie nie są rozumiane jako zjawiska neutralne i ziemskie, abstrahujące od ich 
znaczenia o ostatecznym przeznaczeniu zbawienia czy potępienia właściwego istotom ludzkim. Por. Mdr 1-2;              
1 Kor 15,20-58; 2 Kor 4,7 - 5,10 itd. 
 



grzechem, przechodzącym z ojców na synów, na ludy ziemi. Grzeszna ludzkość żyje w sytuacji 

zakłamania, coraz bardziej nędznej, w relacjach, które obejmują całe jej istnienie.
4
 

Ów spiralny dynamizm, w którym grzech przeciw jednemu z istotnych odniesień do 

stworzenia zanieczyszcza również pozostałe dwa nurty w tym samym kierunku, również w 

kierunku rozwoju, powodując regresję kosmosu, uporządkowanego przez słowo Boga, ku 

chaosowi, spowodowanemu przez grzech, który pozbawia świat jego znaczenia.
5
 

Podobna głupota stworzenia jest przedstawiana  w rozdziałach, które w stylu wielkich 

fresków przedstawiają powszechny potop, jako nieunikniony skutek wypaczenia sensu 

rzeczywistości stworzonych (Rdz 6,1-9,29).
6
 

W powodzi, jaka dotknęła ziemię, wywołanej gwałtownymi ulewami potopu, deszczu 

padającego przez czterdzieści dni, który całkowicie zalał ziemię na sto pięćdziesiąt dni, niszcząc 

ją (Rdz 7,17 - 24), znajdujemy symboliczny opis równoważny skażeniu ogrodu, ukazanemu jako 

konsekwencja grzechu człowieka w Księdze Rodzaju 3,17-19.23. 

Pustynia oraz potop (powódź) są symbolami nieładu i zanieczyszczenia odnoszącymi się do 

istotnego elementu stworzonej ziemi: wody. Powódź, a także opustoszały, nie uprawiany ogród, 

są przeciwieństwem porządkującego, stwórczego i rozjaśniającego działania Boga - źródła ładu, 

rozróżnienia i piękna rzeczy. Niszczący deszcz narzuca się Bogu (który ze swej strony tego nie 

pragnie). 

W rzeczywistości Bóg nie jest tym, który zsyła deszcz, by ukarać. Ulewa jest naturalnym 

skutkiem zamieszania, spowodowanego przez grzechy człowieka. Bóg jest tym, który angażuje 

Noego i jego arkę, aby uratować pierwotne stworzenie (Rdz 6,8 - 7,16) oraz zapewnić mu 

ciągłość poprzez fakt powszechnego przymierza zawartego z konkretnym człowiekiem                    

(Rdz 8,15 - 9,17).
7
 

                                                           
4
 Powszechne skażenie/zanieczyszczenie stworzenia, opowiadane literacko, poczynając od symbolicznej pary 

początkowej ('Adam mężczyzna i 'Adam kobieta), kontynuowane zarówno w napiętych relacjach samej pary, jak 
też w symbolicznej i kategorialnej sytuacji synów i braci (Kaina i Abla), a wreszcie w zarysowaniu 
prometejskiego projektu, który się pojawił w krainie Szinear (konstruktorzy Wieży Babel), jest rozciągnięte na 
pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, by ukazać sytuację powszechnego zepsucia ludzkości, wobec której Pan 
(YHWH) decyduje się rozpocząć historię zbawienia, powołując Abrama (rdz 12,1-3). 
Tylko powierzchownie taka opowieść może być powiązana z katolicką teologiczno - katechetyczną doktryną 
"grzechu pierworodnego", wywodzącą się raczej od Pawła w Rz 5,12-21 (por. Mdr 2,23-24). Tym  niemniej 
istota zbawczego przesłania jest identyczna. Powszechne zepsucie/zanieczyszczenie moralne istniejące w 
naszym świecie jest w rzeczywistości owocem postawy zniekształcenia oraz wypaczenia wolności istot 
stworzonych, niezależnie od historycznego przebiegu jego zaraźliwej i dyfuzyjnej transmisji. 
 
5
 Kulminacją procesu tego bezbożnego pozbawiania sensu jest instrumentalizacja zamysłu boskiego przez 

człowieka - obrzydliwa w oczach Boga - mająca na celu wywołanie efektów pozornie gigantycznej skuteczności, 
pozbawionej w rzeczywistości wszelkiej mądrości i rozsądku: por. baśniowy mitologiczno - mądrościowy 
przykład związku między "synami Boga" i "córkami ludzkimi", z którego rodzą się giganci (haN

e
pilim), znani 

bohaterowie starożytności: Rdz 6,1-7; Lb 13,28.33; Pwt 1,28; 2,10; 9,1-2; Mdr 14,6-7; Syr 16,7; Ba 3,26-31 itd. 
6

 Ta opowieść symbolizuje, przedstawiając ją jako uniwersalne wydarzenie, wspomnienie niektórych 
historycznych powodzi, zwłaszcza Mezopotamii, wspominanych przez literaturę pozabiblijną. 
7
 Noe i jego arka są proroctwem osobowym właściwym i typicznym Jezusa Chrystusa. 



Noe, "Pocieszyciel",
8
 staje się najwyższym osobowym symbolem pojednania w królestwie 

gniewu, nośnikiem sprawiedliwości i księciem ekonomii wszystkich historycznych przymierzy 

(Mdr 10,4; Syr 44,17 - 18; 2 P 2,5).
9
  

Arka i tęcza na chmurach są znakami cierpliwej i wytrwałej woli Boga dotyczącej 

naprawienia i ograniczenia skutków dewastacyjnych potopu (Rdz 9,8-17).
10

 

Bóg pozostaje wierny swojemu stworzeniu. Nie porzuca nigdy ziemi i nie przekreśla nigdy 

ludzkości. Rozrost ludności na obliczu ziemi trwa (Rdz 10) niezależnie od tego, że śmierć zbiera 

żniwo wśród ludzi. Nikt nie jest zdolny zniszczyć stworzenia, które Bóg uczynił pięknym                           

i dobrym, nawet gdy jest ono dewastowane przez grzech. 

Dobry i piękny świat Boga jest jednak zanieczyszczony i naznaczony dwuznacznością, 

wymieszaniem dobra i zła, które są nie do pogodzenia ze sobą, grzechami osobistymi ludzi, 

które łączą się z ogromem grzechu jako takiego, wspólnotowego, "strukturą" grzechu, którą 

symbolizuje potop.  

Ludziom zostają otwarte DWIE DROGI do przejścia przez świat:  

                                      droga ŻYCIA albo droga ŚMIERCI (Pwt 30, 15-20). 

To jest proto-historia (nieustannie historyczna) ludzkości, przypowieść o Bogu i człowieku, 

w którą stopniowo będą wpisywane różne momenty "historii zbawienia", które Bóg pisze                       

w księdze życia. 
11

 

Odkupienie stworzenia w historii pielgrzymującej patriarchów Izraela 

Rozdziały Księgi Rodzaju od 12 do 50 stanowią pierwszą grupę tekstów, w których, z 

wyprzedzeniem, jest opisana cała tzw. "historia zbawienia". 

W stopniowo rozwijających się wydarzeniach rodu Abrama ('Abram/'Abraham) i jego 

potomków, Izaaka i Jakuba - Patriarchów Izraela - a zwłaszcza potomka Abrama: Józefa, syna 

Jakuba, zarysowuje się doskonale i z wyprzedzeniem całe proroctwo "pielgrzymowania ludu 

Pana Boga przez ziemię". 

Sytuacja patriarchów wobec Ziemi im obiecanej przez YHWH została określona jako 

sytuacja "cudzoziemców i pielgrzymów przez ziemię", koczowników i wędrowców (gherim 

u
f
toshabim 'al-ha'aretz; gr. xenoi kai parepidemoi epi tes ghes; paroikoi kai parepidemoi). 

Definicja ta, począwszy od jej socjologicznej konotacji w Księdze Rodzaju i w Księdze 

Kapłańskiej, stopniowo stanie się, w Księdze Kronik i Psalmach, określeniem egzystencjalnym 

człowieka w historii wobec Boga, przyjmując w Nowym Testamencie znaczącą głębię 

teologiczną: pielgrzymka wiary przez historię na ziemi (por. Rdz 23,4; Ps 39,13; Hbr 11,13 

itd.).
12

 

                                                           
8
 Błędnie imię Noach jest wyprowadzane z rdzenia nchm: pocieszać (Rdz 5,28-32). 

9
 Tego z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem; tego na Synaju i Moabie (Lb 28,69 - 30,20); tego z Dawidem oraz 

nowego przymierza w VI w. przed Chrystusem (Iz 54,8-10). 
10

 Por. 1 P 3,20 
11

  Por. Ap 3,5; 13,8; 17,8; 20, 11-14 
12

 Rdz 17,8; 23,4; 47,9; Kpł 25,23.35; 2 Krn 29,15; Ps 30, 13; 119,19; Ef 2,19; Hbr 11,13; 1 P 1,1; 2,11 itd 



 W pewnym sensie, w historii patriarchów odczytujemy preludium prorockie, w 

większości jeszcze bezimienne, całej historii biblijnej Starego i Nowego 

Testamentu, włącznie  z Apokalipsą. 

Dostrzegamy powtórne dzieło odkupieńcze Pana wobec trojakiego grzechu ludzkiego oraz 

wobec zniszczeń potopu (w historii Józefa). Chodzi o odpowiedź zbawczą Boga na drogę 

śmierci. Nie poprzez magiczne i fascynujące rozwiązania "problemu zła", ale poprzez długą 

historię cierpliwego i pełnego cierpienia odkupienia. 

Jest to mapa topograficzna, w której rozsupłują się dla nas progresywne etapy drogi życia             

w wierze Abrahama i Jezusa (por. Mt 1,1-17: Biblos gheneseos Iesou Christou ... - Księga 

Pochodzenia Jezusa Chrystusa ...). 

 Historia ojca jest odpowiedzią na pierwszy grzech; przekroczenia gościnności 

ofiarowanej człowiekowi przez Boga i braku posłuszeństwa Jego słowu. Abram 

zostaje powołany, by iść, opierając się wyłącznie na zaufaniu (wierze) wobec tego 

Słowa (Rdz 12,1 - 25,11). 

 Historia dwóch synów i braci, Izmaela i Izaaka (Rdz 16,1 - 25,18), a zwłaszcza 

Ezawa i Jakuba (Rdz 25,19 - 49,33) jest odpowiedzią na grzech Kaina: wiara staje 

się owocna w miłości braterskiej. 

 W długiej historii hagiograficznej Józefa, umiłowanego syna Jakuba, roztropnego 

brata, rozpoznanego przez dziesięciu braci, którzy go wcześniej sprzedali i zdradzili 

(Rdz 37,2 - 50,26) ukazane jest działanie, poprzez które Pan przygotowuje 

pojednanie między nim a braćmi.  

Dokona się ono poprzez pokutę i nawrócenie tych ostatnich. Przede wszystkim 

jednak przygoda Józefa podkreśla jego mądrość. Jest on człowiekiem, który umie 

żyć na ziemi, podporządkowując ją sobie według polecenia stwórcy; interpretując               

w sposób właściwy świat i prowadząc do owocowania jego dóbr (nadzieja); 

używając władzy, by służyć i przywracać gościnną życzliwość wobec wszystkich 

ludzi, zarówno swoich krewnych, jak i obcych (Egipcjan i ludności pobliskiej; 

uniwersalizm zbawienia); kierując się we wszystkim bojaźnią (szacunkiem) wobec 

Pana (istotna tonacja przeżywanej wiary). 

Jest to odpowiedź na trzeci grzech, ten samouwielbienia budowniczych wieży Babel. 

Podobnie jak to jest z dynamiką rozszerzania się skutków historii trzech grzechów, w 

historii trzech pokoleń patriarchów odkupienie zaczyna się od jednej z trzech strukturalnych 

relacji dotyczących stworzenia, aby stopniowo rozszerzyć oddziaływanie na inne. 

 Wierze w Słowo u Abrahama towarzyszy obietnica niezliczonego potomstwa, któremu 

zostaje obiecana określona ziemia.  

 Z Jakubem, który wraca do obiecanej ziemi, aby tam żyć razem z bratem Ezawem, po 

ich uścisku powitania (Rdz 33,1-11) Pan odnawia swoje przymierze i potwierdza 

obietnicę daru ziemi, jaką dał ich ojcom (Rdz 35,9-15). 

 Władza oraz mądre gospodarowanie ziemią (całym Egiptem), wykonywane przez Józefa, 

współgrają z czystym szacunkiem wobec żony swego pana (Rdz 39,7-10);                                   

z przebaczeniem, pojednaniem z braćmi i delikatnością wobec Beniamina, nie 

zapominając o synowskim szacunku wobec ojca (Rdz 45,1-5).    



To wszystko jest powodowane szacunkiem, bojaźnią wobec Pana, która we wszystkim 

ukierunkowuje Józefa (Rdz 39,9; 42,18; 50,19). 

Te wszystkie wydarzenia są antycypacją tego, co będzie musiało się wydarzyć                                   

w eschatologii; tego co nastąpi przy końcu czasów, u kresu historii; "okresie ludzkim                            

i ziemskim Adwentu", ponieważ 

 Ci wszyscy umarli w wierze nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice - lecz (jakby) z daleka 

zobaczyli je i upewniwszy się - przywitali, wyznając, że są gośćmi i przechodniami na ziemi. Ci bowiem, 

którzy tak mówią, okazującym samym, że szukają ojczyzny. I jeśliby im chodziło o tę, z której wyszli, 

mieliby sposobność do niej powrócić; tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg 

nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go swoim Bogiem; przygotował im bowiem miasto (Hbr 11,13-

16).  

Ojcowie zmarli, zanim otrzymali ziemię obiecaną im przez Pana. Zgodnie z Nowym 

Testamentem, nie była to palestyńska ziemia Izraela, ale niebieska ojczyzna górnego 

Jeruzalem.
13

 

Umarli  "w nadziei" osiedlenia się na tej ziemi, jaką Bóg im przeznaczył, bez widzenia 

jeszcze potomstwa "tak licznego jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu 

morza" (Rdz 22,17). 

Jest to proroctwo tego, co ma nastąpić u kresu drogi zbawienia, po Nowy Testament i poza 

nim. Józef  jest prorocką antycypacją osoby Jezusa. Jest umiłowanym synem ojca, 

odrzuconym i sprzedanym przez braci, którzy nie godzili się na jego wyjątkowość. On stał się 

przyczyną zbawienia dla nich i dla "wielu ludów". 
14

 

Zbawienie wszystkich jest powierzone losowi jednego tylko, sprawiedliwego, roztropnego, 

cierpiącego, którego swoi odrzucili, który jest "barankiem Bożym, tym, który odpuszcza, niosąc 

na sobie, grzech wszystkich (ho airon ten hamartian tou cosmou)" i staje się dla wszystkich 

przyczyną zbawienia. 

 

Abraham, ojciec wierzących 

W historii Abrahama uderza fakt, że wszystko zaczyna się od zawołania przez Boga. 

Podobnie jak pierwszy grzech był grzechem przeciw Bogu i Jego słowu, tak droga wiary 

zaczyna się od inicjatywy Boga, z Jego słowem, które jest zawołaniem. 

W Biblii nic nie zaczyna się od ludzi. Bóg we wszystkim jest pierwszy; jest tym, który 

wychodzi z inicjatywą i z Nim człowiek wchodzi w bezpośredni kontakt. Jest to zaproszenie, by 

wziąć na serio osobowość Boga. 

                                                           
13

 Nazwa "Jerozolima/Y
e
rushalayim" oznacza (jak wszystkie nazwy hebrajskie z - ayim) dwojaką rzeczywistość, 

jedną niższą, przeznaczoną, by stać się tą wyższą (por. Ga 4,21-31; Hbr 12,22; Ap 3,12; 21.2). Uczestniczy ona, 
według Nowego Testamentu, w szkicu "wniebowzięcia", w którym ta sama tożsamość Jezusa ziemskiego jest 
przemieniona przez Ojca w tożsamość Jezusa Chrystusa niebieskiego; jest to proces ludzki, przeznaczony, by 
stał się także udziałem każdego z nas. Por. Cyryl Jerozolimski, Catechesi 15,1; PG 33,870, z Oficjum czytań 
Pierwszej niedzieli Adwentu, według Rytu liturgicznego rzymskiego: "To co dotyczy naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, jest zarazem boskie i ludzkie. I tak dwojakie jest Jego narodzenie, jedno z Boga, przed początkiem 
czasów; drugie z Dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie jest też przyjście: pierwsze - ukryte, jak rosy na 
runie; drugie - jawne, to, które nastąpi, pełne chwały i jasności przed oczyma wszystkich." 
 

14
 Rdz 17,4-5; 22,18; Rz 4,16-25. 



Bóg jest rzeczywiście Kimś, z kim wchodzi się w dialog, który ofiaruje nam swoje TY                   

i charakteryzuje się nieskończoną solidnością. Pan znajduje się przede wszystkim w Nim 

samym, wcześniej niż w innych ludziach i w rzeczach, ponieważ Bóg jest. 

Gdy odnajduje się Go w kimś lub w jakiejś rzeczy, znajduje się Go jako odrębnego, jako 

TRZECIEGO, jako JEGO. 

Ten Bóg wdziera się w historię świata w poszukiwaniu człowieka (por. Wj 3,10-15; Iz 6,8-

9; Jr 1,4-10; Dz 22,21; 26, 12-18). "Powiedział Bóg do Abrama: Wyjdź ze swojego kraju, ze 

swej ojczyzny, z ojczyzny twego ojca, i udaj się do krainy, którą Ja ci wskażę" (Rdz 12,1). 

"Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć 

w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie" (Hbr 11,8). 

Dzięki wierze słowo Boga wchodzi w życie człowieka, bez przygotowania, z absolutnym 

pierwszeństwem. Poprzez wiarę Bóg jawi się nieoczekiwanie. Wiara nie jest wymierzalna 

poszukiwaniami, jakie człowiek może podejmować wobec Niego. 

Wiara biblijna, co najważniejsze, nie jest znalezieniem Boga, ale jest owocem tego, że 

On nas znalazł; jest wtargnięciem Boga w życie człowieka. 

Wiara ukazuje się często jako wyzwolenie człowieka z poprzedniej sytuacji. Czasem jest 

niczym uderzenie pioruna; jego siła zależy nie tylko od Boga, który przybywa, ale i od zła, z 

jakiego On chce nas uleczyć, od sytuacji grzechu, w jakiej znajduje się człowiek (jak terapie 

wstrząsowe dla niektórych chorób). Jeśli wiara prezentuje się jako wybicie szyby, to dlatego, że 

ta szyba była ze sztucznego szkła, założona przez człowieka grzesznego. 

Słowo Boga, gdy spada na człowieka, niszczy coś. Ten sposób pojawiania się Boga                      

w historii wydaje się często zaskakujący (por. Oz 1,1-2; Łk 3,1-6). 

W rozdziale 12 jest pierwszy zwrot Boga ku Abramowi: zawołanie; w rozdziale 15 jest 

kontynuacja zawołania: obietnice; w rozdziale 17 nadal mówi się o przymierzu i jego znakach. 

Zaczyna się ono realizować historycznie z Abramem, który staje się "Abrahamem" (=ojcem 

wielu),  i jest znaczone obrzezaniem każdego mężczyzny. 

Bóg przyrzeka Abrahamowi liczne potomstwo, lud, ziemię, i w ten sposób sam Abraham 

staje się błogosławieństwem dla wszystkich ludów ziemi.  

Ukazuje się w tym istotny element ekonomii przymierza, zapowiedziany już w osobie 

Noego, który zakończy się wraz z Józefem i  ... z Jezusem: Bóg projektuje zbawienie 

wszystkich i całego wszechświata przez jednego człowieka. 

Specyficzne kryterium drogi wiary tkwi w nieproporcjonalności polityki Boga w 

porównaniu z projektami ludzkimi. 

Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił 

głupstwem mądrości tego świata? Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez 

mądrość, upodobało się Bogu przez głupotę głoszenia zbawić tych, którzy wierzą.  

Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Bo 

przyjrzyjcie się waszemu powołaniu, bracia, że niewielu (wśród) was mądrych według ciała, niewielu 

wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić 

mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co u świata niskiego 

rodu, i to co jest niczym -  aby to, co jest czymś, unieważnić,  tak aby żadne ciało nie chlubiło się wobec 



Niego. Dzięki Niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i 

sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,  aby - jak napisano: Kto się chlubi, niech się chlubi 

w Panu (1 Kor 1,20-21.25-31). 

Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, 

i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie (Hbr 11,8). 

Ruszył tedy w drogę Abram zgodnie z Bożym poleceniem.
15

 

Towarzyszył mu Lot (Rdz 12,4). 

 

Samotność i misja wspólnoty wierzących 

 

 Człowiek powoływany bezpośrednio przez Boga ma zawsze ze sobą kogoś 

drugiego, kto nie jest bezpośrednio powołany przez Boga. 

Błogosławieństwo Boga dosięga go poprzez tego, który został zawołany. W Biblii Abram 

jest określany jako "mój przyjaciel" ('ohabi, Iz 41,8).
16

 Ten przyjaciel Boga prowadzi ze sobą 

drugiego. A kiedy będzie trzeba się rozstać, bo stali się już zbyt liczni i zbyt bogaci, Abraham 

pozostawia owemu drugiemu wybór lepszej części kraju, który został mu obiecany (por. także 

Rdz 27,4 - 28,5).  

W ten sposób YHWH dociera do narodów za pośrednictwem Izraela, i do świata za 

pośrednictwem Kościoła. 

Poprzez wiarę Bóg woła po imieniu, otwierając obustronną relację dialogu "Ty - Ja", która 

czyni wierzącego w sposób radykalny samotnym, choć nie odizolowanym ("JA wierzę w 

CIEBIE!", "JA jestem TWÓJ"). Nie w znaczeniu takim, że nie ma z nim innych osób, podobnie 

wierzących, ale w tym, że wiara wyodrębnia każdego, z jego bardzo osobistym powołaniem, 

zawartym w imieniu, jakim Bóg nas woła (por. Rdz 17,5).
17

 

Cała odpowiedzialność zawarta w tym imieniu, którego nie dzielimy z nikim innym, 

przypada konkretnemu wierzącemu, jedynemu realizatorowi, razem z Bogiem, swego własnego 

przeznaczenia i swego powołania. 

Wiara ma w istocie pustelniczy charakter. Trzeba potem znaleźć sposób współżycia                    

z innymi "imionami", jakie Bóg dał innym, też wierzącym, wśród których żyjemy. 

 

Izmael, syn ciała (Rdz 16-17;21;25,1-18) 

 

Zdarzenie z Yishma'e'l (= Bóg słucha) oznacza moment historii biblijnej ważny dla 

świadomości Izraela. Także dziś wszystkie ludy arabskie odwołują się do Izmaela jako swego 

patriarchy. 
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 W Abrahamie, wierzącym, nabiera wymiaru historycznego specyfika i posłuszeństwo Noego, por. Rdz 6,22; 
7,5.9.16. 
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 Por. 2 Kr 20,7; Jk 2,23 (philos theou). Por. Rdz 6,8-9; 7,1; 6-8. 
17

 Por. Rdz 17,15-16; 32,23-33; Oz 1,3-9; 2,1-3.18-19.25; Mt 1,21; 16,17-19; Łk 1,30-33; J 1,40-42 itd. 



Izmael jest synem Abrahama, obrzezanym gdy miał trzynaście lat, uczestnikiem przymierza 

i obietnic, bratem przyrodnim Izaaka, adresatem przeznaczenia wypowiedzianego przez usta 

Boga (Rdz 16,10-12; 17,18.20; 21,13.17-21). 

Istnieje obietnica potomstwa, ludu, dana Abrahamowi przez Boga. Ale opóźniało się 

przyjście syna. Jawią się więc dwa sposoby interpretacji wiary: 

1. Obraz, od którego wychodząc z własnymi wyobrażeniami, człowiek tworzy swoją 

ideę, jaką będzie jego wiara przykrojona na jego miarę
18

, oraz 

2. Posłuszeństwo, jakim człowiek, pozbywając się swojego wyobrażenia, odpowiada 

po prostu na słowo Boga. 

Abraham zaczyna myśleć, że winien sam zacząć wspomagać realizację tego przymierza, 

używając sposobów, jakie charakteryzują niektóre zwyczaje mezopotamskie. 

Jego żona ma ze sobą dwie niewolnice, a ponieważ sama nie może urodzić syna, przyjmuje 

tego, którego urodziła jedna z nich, z którą współżył osiemdziesięciosześcioletni Abraham. 

Dziecko rodzi Hagar, egipska niewolnica Sary, "na kolanach swej pani" (Rdz 30,3). 

Takie zwyczaje, uważane współcześnie przez nas za niegodne, były uznawane za normalne 

w owym czasie i miejscu. Autor Księgi Rodzaju nie jest świadomy, że fakt, jaki relacjonuje, 

niesie w sobie chaos moralny. Starożytny sposób rozumienia relacji małżeńskich był bardzo 

odmienny i mniej personalistyczny niż nasz współcześnie. 

Ale jest tu także coś poważniejszego, czyli brak wiary, błąd w wyobrażeniu o Bogu 

tkwiący w myśleniu, że On potrzebuje pomocy w realizacji swojej obietnicy w formie działania 

roztropności i pomysłowości ludzkiej. 

Rodzi się dziecko, Izmael, traktowane jako syn obietnicy. Jednak YHWH nie może być 

postawiony wobec faktów dokonanych, które sprzeniewierzają się Jego woli. Także Izmael, 

zgodnie z wolą ojca, znajdzie miejsce w przymierzu Pana z domem Abrahama, na znak 

przymierza będzie obrzezany, ale nie stanie się "synem obietnicy". 

 

Izaak, syn obietnicy (yachid = jedyny syn Abrahama: Rdz 22,2.12.16) 

 

będzie prawdziwym synem Sary, która teraz będzie się nazywała Sara, ale dziecko będzie 

nazwane Yitz
e
chaq (= Izaak, "Bóg się śmieje, jest życzliwy"), imieniem, które zawiera całą 

historyczną przygodę błogosławieństwa i łaski, jakie spłyną na Abrahama, włączając w to 

nieodłączne rysy tragedii.
19

 

W Rozdziale 18 Księgi Rodzaju Pan daje się zobaczyć Abrahamowi w trzech gościach, pod 

Dębami Mamre, i w postaci starego przyjaciela, który zapowiada, że za rok Sara będzie miała 

syna.  

Jest w tym rozdziale delikatna gra słów: dotyczy ona słowa tzchq (=śmiać się, żartować). 

Kiedy Pan poprzez trzy postaci zapowiada urodzenie syna, Sara, zasłonięta, słucha w namiocie 

                                                           
18

 Por. Ga 1,11-12 
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 Por. Rdz 17,19; por. w.7-8 



[za płachtą namiotu], i cicho w samej sobie wybucha śmiechem - ona dziewięćdziesięcioletnia, 

myśląc o współżyciu seksualnym z mającym niemal sto lat mężem (Rdz 18,12).  

Z tego samego powodu śmiał się także Abraham (Rdz 17,17). Pan pyta: "Czemu Sara się 

śmiała?". Sara zaprzecza, ale Pan odpowiada: "Tak, śmiałaś się".  

Nie można się śmiać, z niedowierzaniem, z lojalności, z jaką YHWH dotrzymuje słowa. 

Imię Izaaka i potomstwa Abrahama pozostaje naznaczone uśmiechem starych rodziców, 

zaskoczonych stwierdzeniem, że nie ma nic niemożliwego dla Pana (Rdz 18,14; por. Łk 1, 36-

37). 

Uśmiech Boga nie jest jak u człowieka ruchem warg. Jeśli Bóg czegoś nie chce, nie chce 

tego, nawet jeśli Go sprowokujemy. Akceptuje to, ale nadal nie chce tego w sposób, w jaki my 

usiłujemy Mu to narzucić. 

Syn ciała jest śmiechem ziemi, syn przymierza jest uśmiechem Boga (por. Rdz 21,6). 

 Jawi się tu poważna refleksja o wierze. 

Sprawiając, że Izmael narodził się z Hagar, Sara i Abraham chcieli Bogu "podać rękę", aby 

pomóc Mu w wypełnianiu Jego obietnicy. Tymczasem nie spełni się ona przez proste zesłanie 

błogosławieństwa Bożego na lękliwe gesty ludzkiej roztropności. 

Od początku zakłóciły one relacje między panią i jej niewolnicą, uzdrowione przez 

interwencję Boga sprawiedliwości (por. Rdz 16,3-16). Sara, gdy urodziła Izaaka, jest pełna 

radości, ponieważ Pan "wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi" (por. Łk 1,25), 

a wtedy stała się już bez znaczenia obecność Izmaela i jego matki. 

Teraz, gdy urodził się syn obietnicy, chciałoby się wrócić wstecz i wymazać to, co zostało 

zrobione z powodu roztropności czysto ludzkiej, będącej owocem niedowiarstwa. 

Człowiek nie potrafi uwierzyć do końca, a teraz nie może udźwignąć odpowiedzialności za 

to, co zrobił. 

Abraham, chcąc zachować pokój, zwalnia Hagar z dzieckiem, choć czyni to z wielkim 

żalem, ponieważ kocha syna Izmaela, a prawdopodobnie też i jego matkę, Egipcjankę Hagar. 

W Księdze Rodzaju 21,11-21 czytamy jednak, że Bóg kocha Izmaela i jego matkę bardziej 

niż Abraham, także wtedy, gdy zostali wyrzuceni, oraz sprawia, że ratuje ich woda. 

Nie można sprawić, że przyjdzie na świat ktoś, kogo by Bóg nie kochał; przeciwnie, 

przychodzi na świat ponieważ Bóg go kocha i będzie nadal kochał (Por. Mdr 11,23-12,2), choć 

traktować go będzie nie jako syna obietnicy, ale jako inne istnienie, brata, z którym Izaak musi 

znaleźć sposób współżycia na ziemi.
20
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 Ignacy z Loyoli w Ćwiczeniach Duchowych (nr 172) w odniesieniu do dokonanego niezmiennego wyboru 
tłumaczy te wydarzenia biblijne w kryteriach rozeznawania duchowego, stwierdzając, że jeśli Bóg daje mi 
powołanie, a ja wybieram inne, to ponieważ to Boże jest niezmienne, nie mogę nigdy powiedzieć; teraz błądzę, 
grzech jest faktem; teraz to jest moim powołaniem Bożym. "Nie wydaje się bowiem, żeby taki wybór był 
powołaniem Bożym, ponieważ jest wyborem nieuporządkowanym i pokrętnym. Wielu ludzi w tym czasie błądzi, 
że z wyboru pokrętnego lub złego czynią powołanie Boże. Tymczasem powołanie Boże zawsze jest czyste                    
i jasne - bez domieszki pobudek cielesnych i bez jakiegokolwiek nieuporządkowanego przywiązania." 
 



Wiara i moralność w historii patriarchy Abrahama 

Opowieść o Izmaelu wiąże się z innym rozdziałem życia Abrahama, odnoszącym się do jego 

postawy wobec żony, Sary. Pomimo swego wieku, Sara jest ukazywana zawsze jako piękna 

kobieta, będąca matką ludu Bożego. 

Udając się do Egiptu z powodu głodu (Rdz 12,10-20), Abraham prosi, by przedstawić ją 

Egipcjanom jako jego siostrę i nie ryzykować, że zostanie zabity z powodu jej wdzięku.                         

I rzeczywiście, kobieta zostaje zaprowadzona do domu faraona, który wziął ją za żonę. 

Katastrofy jednak, którymi Pan uderza w faraona, pokazują Egipcjanom, że kobieta jest 

żoną, a nie siostrą Abrahama. Sara zostaje oddana Abrahamowi i oboje, wraz z całym ich 

dobytkiem, zostają wygnani. 

Sprawa powtarza się w Gerar (Rdz 20), wobec Abimeleka, króla Gerar, w Negewie, gdzie 

Abraham przebywa jako obcokrajowiec (yagar). Urzeczony pięknem żony patriarchy, która 

przedstawiała się jako jego siostra, Abimelek posłał, by ją sprowadzono, ale jeszcze jej nie 

dotknął.
21

 Uprzedzony i zagrożony we śnie przez Pana, król odkrywa kłamstwo Abrahama, 

usprawiedliwia się i broni prawości swoich intencji, oddaje żonę jej mężowi, którego Bóg 

przedstawia jako proroka, który będzie się modlił za niego i jego ludzi, i że Pan wróci, by ich 

błogosławić. 

Piękny rozdział o szlachetności i prawości, jaką prezentuje Abimelek, w przeciwieństwie do 

podejrzeń i lęków patriarchy (por. w.11). 

Postawa moralna Abrahama nie jest wzorcowa we wszystkich aspektach. Bardziej niż troską 

o jakość zachowań moralnych, Bóg kieruje się teologalną troską, by w każdym przypadku 

ratować życie patriarchy, aby w ten sposób było uratowane prawdziwe ojcostwo tego, który ma 

zrodzić syna obietnicy. 

Moralność patriarchów, pod wszystkimi względami, nie jest moralnością wzorcową. 

Sytuacja wcale nie ulegnie poprawie później z Rebeką i Jakubem. 

 Bóg nie rozpoczyna od moralności i nie uzależnia od niej swoich wyborów. 

Można by raczej powiedzieć, że im bardziej człowiek jest prawy według zasad ludzkiej 

prawości, tym trudniejsza będzie dla niego wiara w Innego. Bedzie ulegał iluzji, że może sam 

sobie wystarczyć i wystarczy mu, gdy sam jest z siebie zadowolony. 

Bóg wybiera wierzących, a nie "sprawiedliwych"
22

, tzn. przekonanych, że są takimi. 

Zaczyna od ich wiary, której towarzyszy świadomość własnej niewystarczalności i niegodności. 

Wybór, jakiego dokonuje Bóg, nie czyni od razu świętymi, gotowymi do kanonizacji. 

Odpowiedzią na grzech jest wiara , a nie moralność. 

Stopniowe wypracowanie właściwej postawy moralnej, aż po świętość, zakłada, że 

wychodząc od wiary w słowo Boga, istoty ludzkie podążają [drogą codzienności], wypracowując 

świętość w swojej naturze, w kształcie kultury w jakiej żyją, w obyczajach, w rozumieniu 

postępu wolności w społeczeństwie, którego część stanowią, w wartościach osobowych, 
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 Abraham usprawiedliwiał się wobec Abimeleka: Sara jest naprawdę siostrą. Jest córką jego ojca, Teracha, ale 
innej matki (por. Rdz 20,12-13). 
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 Por. Mk 2,15-17; Łk 16,15; 18,9. 



rodzinnych i społecznych środowiska, w jakim żyją, cenionych czy odrzucanych przez 

środowisko... 

Moralność jest stopniowym osiągnięciem ludzkich modeli życia z ich sądami pozytywnymi 

lub negatywnymi. Nie jest wynikiem cnót teologalnych. Jest sumą zasad, będących normami 

ludzkimi, wynikającymi z poszukiwań nieodłącznych od ich natury i spójności ich działań                         

z własnym rozumem. 

W odróżnieniu od wiary, podlega coraz większej ewolucji, gdy człowiek staje się świadomy 

siebie. Natomiast w ludzie Bożym, zgodnie z ludzkimi możliwościami, może nastąpić postęp lub 

regres moralny. 

Jednak także i wiara może stopniowo ujawniać swoje wymogi absolutne wobec ludzkiej 

świadomości w ciągu historii. W Księdze rodzaju 22 - w kulminacyjnym rozdziale historii 

Abrahama - czytamy o Bogu, który zażądał od Abrahama, by poświęcił mu Izaaka, jedynego 

syna obietnicy, i do tego po tym, gdy Hagar i Izmael zostali usunięci  z domu rodzinnego. 

Rozpoznajemy w tym Abrahama jako "rycerza szalonej wiary".
23

 Bóg wymaga od 

Abrahama wiary całkowitej, jaką List do Hebrajczyków odczytuje, łącząc z nią o wiele więcej 

niż to zrobiła Księga Rodzaju: 

 Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka i ofiarował 

jednorodzonego - on, który otrzymał obietnicę (i) do którego powiedziano: [Od Izaaka nazwane będzie 

twoje potomstwo]. Liczył na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych - skąd go też, mówiąc 

obrazowo, odzyskał [jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa] (Hbr 11,17-19).   

Abraham o nic nie pyta; nie mówi słowa, poza tymi na początku: "Otom ja!". Wszystko inne 

czyni według tego, co Bóg poleca, jak Noe, nie wątpi w nic. 

Komentarz rabinacki mówi, że Abraham szedł przez trzy dni, prowadząc ze sobą zwłoki 

swego syna, ponieważ będąc posłusznym poleceniu, jakie otrzymał, czuł się tak, jakby już go 

zabił. 

Jest to ważne, by zrozumieć Eucharystię. Jezus ofiarował swoje życie wcześniej, zanim 

umarł, podczas Wieczerzy. 

List do Hebrajczyków mówi, że Abraham nie oczekiwał anioła, ale spodziewał się końca 

życia swego syna: "Bóg może sprawić, że zmartwychwstanie spośród umarłych";      

Czyli: Bóg uczyni to, co chce i to będzie dobrem. 

To jest cechą wiary biblijnej: Izrael jest ludem Boga i Bóg może z nim zrobić to, co chce. 

Dobro Izraela nie polega na ominięciu bólu, zamachów, prześladowań, ale zawiera się w tym, by 

być ludem Boga. 
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 Por. S.A. Kierkegaard, Timore a tremore, trad. F. Fortini e K. Montanari Guldbrandsen, Edizioni di Comunita, 
Milano 1948 szalone jest wierzyć aż do odejścia od zmysłów, bez świadomości dokąd się idzie (Hbr 11,8). 
Szalone jest wierzyć, przebywając w ciągłym oczekiwaniu ziemi obiecanej, niczym na obcej ziemi (Hbr 11,9). 
Szalone jest wierzyć, że będzie się miało potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, skoro nie udało się zrodzić 
przynajmniej jednego syna z niepłodną żoną (Hbr 11,11-12; por. Rdz 15,1-3). Szalone jest wierzyć jeszcze                  
w dobra obiecane, skoro dochodzi się do śmierci bez ich uzyskania (Hbr 11,13). Szalone jest, przede wszystkim,  
nadal wierzyć w obietnicę potomstwa, kiedy jest się gotowym poświęcić, z polecenia Boga, syna obietnicy, 
jedynego i umiłowanego (Hbr 11,17-19)" [Wydanie polskie: S.A. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na 
śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Tyniec 2008] 



Bogu należy przede wszystkim wierzyć, być Mu posłusznym. On wie, jak nadal, 

mimo wszystko, być Miłością: 

 Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.  Ale wtedy Anioł Pański zawołał na 

niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem.  Anioł powiedział mu: Nie 

podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś 

Mi nawet twego jedynego syna.  Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego 

rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.  I dał 

Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. Po 

czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi:  Przysięgam na siebie, 

wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego,  będę ci błogosławił i 

dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; 

potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.  Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć 

szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.(Rdz 22,10-

18).
24

 

Nie można mieszać wiary z moralnością 

Od Abrahama była wymagana doskonała wiara, choć jego obyczaje nie były jeszcze 

doskonałe. Nie jest słuszne to, co czasem się mówi: "Nie ma wiary, bo nie ma moralności". 

Moralna godziwość nie jest częścią, partnerem, wiary. Cnoty kardynalne nie są 

teologalnymi. Bycie szczerym, uczciwym w załatwianiu spraw, dotyczy świadomości moralnej. 

Innym zaś wymiarem jest być wierzącym. Posłuszeństwo Bogu, wypływające z ludzkiej 

racjonalności, jest czymś innym niż wiara. Ta zaś jest czymś, co, jako relacja osobowa, jest 

wolne, poza jakąkolwiek koniecznością. Wiara rodzi się we mnie, gdy Bóg mnie woła.  

Kiedy mnie woła, ja winienem odpowiedzieć i nie myślę wysyłać kogoś innego zamiast 

siebie. Bóg każdego woła w inny sposób i tworzy odrębną historię każdego. Sprawia, że 

przekraczamy naturalny cykl działań; powierza coś, co dotyczy tylko nas. 

Boga nie można przykrawać do ludzkich interpretacji. To On wprowadza nas                           

w perspektywy, jakie otwiera, często wprowadzając nas na drogę, która rozsupłuje największe 

nasze zawikłania i ciemności. 

Ta różnica między wiarą i moralnością pozwala nam zrozumieć, dlaczego obyczaje ludu 

Bożego nie były od razu przedmiotem kanonizacji, ani się do niej nie nadawały. 

Lud Boży, podobnie jak nie znał bezpośrednio ewolucji naukowej, tak samo nie 

doświadczał szybkiej ewolucji moralnej. Wiara może i powinna stać się zasadą drogi moralnej. 

Ta zasada przynosi owoc wewnątrz historii patriarchów w osobie Józefa, roztropnego syna 

Jakuba. Rodzina Abrahama, w czwartym pokoleniu, dochodzi do świętości moralnej. 

 Pierwszy powołany, Abraham, jest powołanym do wiary;  

 prawnuk Józef potrafi już postępować święcie. 
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 Niektóre komentarze w naszych Bibliach dodają, że opowieść zawiera polemikę przeciw kananejskim ofiarom 
z ludzi. Mnie zaś się wydaje, że gotowość Abrahama, by być posłusznym temu, co nakazał Bóg (v. 1.11) była 
chwalona bez zastrzeżeń przez anioła Pańskiego. Krytyka ofiar składanych z ludzi pojawia się wewnątrz ludu 
Bożego w moralności późniejszej proroków. Por. Sdz 11,30-31.34-40; Jr 7,29 - 34; 19,1-5 itd. 



Etyka chrześcijańska jest etyką teologalną, mistyczną, a nie prostą etyką moralną.                        

Nie wyraża ona zgodności człowieka z samym sobą, z własną racjonalnością, ale jest zgodnością 

ze świętością Boga: "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19,2; por. 

11,44-45; 20,7.26; 21,8; 22,32-33). 

Wiara i biblijna moralność określają sytuację pielgrzymowania człowieka wierzącego.                  

Życie Abrahama jest zakotwiczone w słowie Boga. Jest on zatem narażony na ciągły ruch na 

powierzchni ziemi. 

W rozdziale 23 Księgi Rodzaju czytamy, że kiedy umiera Sara, mająca sto dwadzieścia 

siedem lat, Abraham idzie w poszukiwaniu miejsca, gdzie by mógł pochować żonę. 

Z typowo wschodnim ceremoniałem udaje mu się kupić pieczarę Makpela, w posiadłości 

Efrona, syna Sochara, w Kiriat - Arba, w ziemi Kanaan, naprzeciw Mamre, czyli Hebronu. 

Przedstawia się synom Cheta następująco: "mieszkam wśród was jako przybysz" (w.4). 

wszyscy są gotowi dać mu tę ziemię jako dar, ale nie "sprzedać na własność w celu 

pochowania zmarłej", by nie stała się "trwałym grobem rodziny".  

On zaś chce zapłacić gotówką. Ostatecznie udaje mu się ją zdobyć, choć za bardzo wysoką 

cenę. Jest to pierwsze osiedlenie się [Izraelity] w kraju, które daje Abrahamowi prawo 

obywatelstwa w Kanaanie: krainie, w której ma się grób! 

 

Droga wiary jest odpowiedzią Boga na ekonomię grzechu 

 

Powołanie Abrahama jest oczekiwaniem wobec człowieka, by znów odnalazł zależność od 

Boga, w przeciwieństwie do sytuacji grzechu, naznaczonej zwłaszcza pierwszym grzechem                  

w ogrodzi Eden: samostanowieniem o własnym istnieniu oraz własnym określeniu bycia istotami 

ludzkimi; zaczynania od siebie i swego sposobu bycia w tym ogrodzie: realizowania siebie, 

zaczynając od tego, co się ma i czymś się jest, własnymi siłami; zaczynanie od dołu, aby                        

w końcu stać się "panami", jak Bóg. 

Typ wiary Abrahama jest powołaniem, które ma stać się wzorcem (modelem). 

Lekarstwem skierowanym przeciwko pokusie stania się, jak w ogrodzie rajskim, 

przykładem emancypacji i samorealizacji istnienia ludzkiego, jest wiara posunięta do szaleństwa. 

 Szaleństwa, gdyż szaleństwem jest punkt startu, czyli grzech.  

 Szaleństwa, ponieważ koryguje skrzywienie, bluźniercze i bogobójcze kłamstwo. 

To, co w pierwszym stworzeniu było dobre, stało się bardzo trudne - właśnie dlatego, że 

została zniszczona logika wynikania.  

Jesteśmy w trzecim czasie ekonomii zbawienia: po drodze życia (dzieło stworzenia) była 

droga śmierci (grzech), teraz jesteśmy na drodze ku zbawieniu przez odkupienie: i taka jest 

droga wiary. 

Należy pamiętać o tym wszystkim, by zrozumieć, z jakiego powodu wiara, w pewnych 

swoich przejawach, może wydawać się nie - ludzka, jak wówczas, gdy wymagała ofiary                          

z Izaaka.  



W rzeczywistości bowiem nieludzka jest sytuacja, w której człowiek ze swoją potrzebą 

zbawienia się znajduje; nieludzki jest horyzont świata grzechu; nieludzki wydaje się trud 

powrotu do świętości stworzenia - ładu, w którym człowiek odnajdzie Boga w Bogu i siebie jako 

człowieka. 

 

Temat niepłodnych kobiet 
 

Historia wiary Abrahama zawiera temat, który znajdujemy także w historii Izaaka, Jakuba, 

Samsona i Samuela ... aż do dziewictwa Miriam z Nazaretu: temat kobiet niepłodnych. 

Wszystkie niewiasty patriarchów miały jakiś stopień "niepłodności". Nie w znaczeniu ściśle 

fizjologicznym, ale w formie swoistych trudności z rodzeniem. 

 Sara jest niepłodna i już bardzo podeszła w latach. 

 Rebeka będzie w końcu miała bliźnięta, po modlitwie, jaką Izaak zanosił do 

Boga (Rdz 25,19-26). 

 Jakub miał dwie żony, z których Lea była płodna. Rachela zaś, umiłowana, jest 

niepłodna, ale potem będzie miała dwóch synów, umrze przy porodzie drugiego, 

Beniamina (rdz 30, 1-24;35,16-20). 

Niezależnie od historyczności faktów, zdajemy sobie sprawę, że słowo Boga jest nam dane 

nie tylko poprzez samo słowo, ale i poprzez sposób, w jaki jest ono opowiadane, a więc za 

pośrednictwem kompozycji i interpretacji literackiej.  

 Zamiar tych, którzy sformułowali opowieści, jest ważniejszy dla odczytania słowa 

Bożego niż realność sytuacji, która kryje się pod tymi opowiadaniami. 

Motyw kobiet niepłodnych stanowi część teologii odkupienia z grzechu. Wiąże się                           

z samouwielbieniem człowieka, ze świętowaniem ludzkiej "skuteczności", płodności,                             

w sprzeczności czy przynajmniej niezależnie od Boga. 

Wielość dóbr ziemi, mnóstwo dzieci, wielość trzód, owoców, wszystko to daje człowiekowi 

poczucie pewności ekonomicznej, społecznej, a przede wszystkim psychicznej.  

Można uwierzyć, że jest się takim mężczyzną, czy taką kobietą jakim/jaką dyktuje moda, 

albo zależnie od tego czy i ile masz dzieci, a więc znaleźć swoje poczucie wartości zależne od 

zgodności z trendami mody czy rzeczami, jakie do ciebie należą, rodziną, żonami, dziećmi. 

W sytuacji socjologicznej częstych przedwczesnych śmierci daje to poczucie pewności 

grupie ludzi: im więcej rodzisz synów, tym bardziej środowisko czuje się pewnie. 

 

Wychowanie do ubóstwa w ekonomii zbawienia 
 

 Aby uzdrowić zepsucie grzechem, Bóg przedkłada bezsilnych, ubogich. Wybiera 

w swej ekonomii tych, którzy są mniej zabezpieczeni w perspektywie ludzkiej. 

To jest pierwsza lekcja o ubóstwie, jaka jest ściśle związana z wiarą: "Jak trudno będzie 

wejść do Królestwa Bożego tym, którzy posiadają bogactwa!" (Mk 10,23). 

 



 Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść 

do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść 

przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili 

między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u 

Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe (Mk 10, 24-27). 

Także sprawić, że bogaty zubożeje! 

 Nie można wejść do królestwa Boga inaczej, jak tylko poprzez wiarę, a wiara 

jest w nas wzmacniana i strzeżona przez wszystkie formy naszego ubóstwa. 

Nie znaczy to, że wszyscy mają być niepłodni i bezsilni, ubodzy, ale oznacza, że Bóg 

wybiera w sposób szczególny to, co po ludzku jest słabe, to, co nie jest, aby zdumieć tych, 

którzy pokładają ufność w posiadaniu. 

Od tego, co łatwo kusi do samowystarczalności - "jesteśmy kimś" - Bóg, gdy zaczyna proces 

odkupienia z grzechu, wywyższa to, co biedne, co słabe, abyśmy widzieli, że istota człowieka 

nie pochodzi  z dołu, ale od Niego. 

Jedynym prawdziwym bogactwem człowieka wiary jest Pan. 

Ubogi Biblii czuje się o wiele bardziej bogatym niż bogacz, ale jego bogactwo nie tkwi                

w jego domu, a w Panu. 

W wierze jest istotne, by być we dwóch: człowiek i Bóg, w odniesieniu do siebie. 

Jest to istotny punkt różniący wiarę od moralności:  

 człowiekiem moralnym można być samemu, wystarczy być koherentnym z samym 

sobą;  

 aby zaś być człowiekiem wiary, trzeba być w odniesieniu do Drugiego; cała 

pewność człowieka wierzącego jest w Panu (por. 1 Kor 1,17-31). 

To temat, który w linii macierzyństwa dociera aż do Miriam z Nazaretu. W Niej dziewictwo 

staje się płodne. 

W Izraelu, jak i w innych społeczeństwach pierwotnych, dziewictwo było traktowane jako 

znak potępienia dla kobiety; niepłodność była traktowana jako przekleństwo. Oznaczało rozpad 

własnej kobiecości, rozpad swojego wkładu w trwałość środowiska ludzkiego. 

I tak córka Jeftego, którą ojciec ma poświęcić w imię ślubu, jaki złożył, że zabije pierwszą 

osobę spotkaną po zwycięstwie nad Ammonitami, mówi do ojca: 

 Nadto rzekła do swego ojca: Pozwól mi uczynić tylko to jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja 

udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo.  Idź! - rzekł do niej. I pozwolił 

jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje 

dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie 

poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu,  że każdego roku schodziły się na 

cztery dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka (Sdz 11,37-40). 

Wychwalanie ubóstwa przenika całe objawienie.  

Wierzyć oznacza, jak dla Piotra, "chodzenie po wodzie", gdzie skuteczność jest dana 

wierzącemu w Jezusa, który do niego mówi: "Przyjdź!" (Mt 14,29) Dopóki wpatruje się                     

w Jezusa, idzie po morzu. Gdy jednak wiatr staje się silniejszy lub pojawia się stwierdzenie: "ale 

jestem dzielny, umiem nawet chodzić po wodzie", zaczyna się tonąć (Mt 14,22-33). 



Kiedy myślę, że mogę zawładnąć mocą Boga, schodzę z drogi wiary.  

Doświadczenie ubóstwa, niemożność, pozwalają mi doświadczyć, że to, co dla człowieka 

jest niemożliwe, możliwe jest dla Boga (Rdz 18,14; Jr 32,27; Za 8,6; Łk 1,37). 

Z drugiej strony, Bóg nie przychodzi, by zrobić to, co może zrobić człowiek. Oczekiwanie 

tego byłoby znakiem religijności chaotycznej i dwuznacznej. Kiedy człowiek Boży dochodzi do 

sfery, która jakościowo jest niedostępna dla niego, wtedy interweniuje Bóg. 

 

Dwaj bracia: obrotny cwaniak i naiwny prostoduszny: Jakub i Ezaw 

Prorocki symbol/obraz wyniszczającej walki, jaką wybrany brat musi wytrzymać, aby 

zostać przyjętym i przekształconym z "Jakuba" w "Izraela". 

Rdz 25,19-37,1. W długiej historii Jakuba (kontynuowanej w rozdziałach od 37,2 do 50.14) 

odnajdujemy motywy zasygnalizowane już w dziejach Izaaka i Abrahama, choć w tym 

przypadku ukazane jeszcze mocniej.
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Na pierwszy rzut oka uderza zazwyczaj kontrast między moralnością i wiarą, jaki 

towarzyszy przymierzu biblijnemu. 

W 27 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy długą opowieść o oszustwie popełnionym przez 

Jakuba i jego matkę Rebekę oraz krzywdzie wyrządzonej Ezawowi.  

Ezaw i Jakub są bliźniakami, ale Ezaw, który urodził się jako pierwszy, w kulturze 

ówczesnej był traktowany jako pierworodny, któremu należy się dziedziczenie ojcowizny. Ten, 

kto otrzyma błogosławieństwo, staje się właścicielem wszystkiego, a drugi brat staje się wasalem 

pierworodnego. 

Pewnego dnia, za cenę talerza czerwonego lentyszku, Ezaw sprzedaje Jakubowi swoje 

pierworództwo, którego nie cenił. Matka, Rebeka, faworyzuje Jakuba i wprowadza w błąd męża, 

głodnego i ślepego. Daje Jakubowi upieczoną dziczyznę, o którą Izaak prosił Ezawa, myśliwego, 

i w ten sposób "wyrywa" błogosławieństwo umierającego ojca dla tego z braci. 

Imię "Jakub" jest więc tłumaczone jako "Zajmujący czyjeś miejsce" (Ya'aqob ponieważ 

urodził się, trzymając w ręku już od łona matki piętę - 'aqeb - brata). 

 Znajdujemy się w społeczeństwie pierwotnym, w którym panują pewne idee magiczne i 

materialistyczne, gdzie błogosławieństwo ojcowskie, raz dane komuś, choćby dzięki oszustwu, 

nie mogło być cofnięte i było traktowane jako niezależny fakt. 

Jakub zatem kradnie Ezawowi zarówno pierworództwo (za talerz czerwonego lentyszku), 

jak i, co ważniejsze, błogosławieństwo umierającego ojca, przewidziane dla pierworodnego syna 

(por. Rdz 28,1-5). 

Te oszustwa, rzeczywiste i groźne, opowiadane przez Księgę Rodzaju bez jakiegokolwiek 

wartościowania, będą surowo oceniane dopiero później, przez proroków tej samej Biblii, gdy 

objawienie wiary i świadomość moralna staną się bardziej dojrzała. 
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 Historia Abrahama kończy się jego śmiercią. Zostaje pochowany przez dwóch swoich synów, Izaaka i Izmaela, 
w grocie Makpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre (Rdz 25,7-11). W Rdz 35,27-29 
mówi się o śmierci Izaaka w Mamre, w Kiriat - Arba, czyli Hebronie. Także on został pogrzebany w grocie 
Makpela przez dwóch swoich synów, Ezawa i Jakuba. Jakub także będzie pochowany w Makpela przez Józefa               
i jego braci, przybyłych z Egiptu do ziemi Kanaan z dużym orszakiem (Rdz 50.4-14). 



I tak u Izajasza 43,22-28, w mowie oskarżycielskiej przeciw swemu ludowi, Bóg mówi: 

"Zgrzeszyli już twoi najstarsi przodkowie, przeciw Mnie występowali twoi pośrednicy ...". 

Chodzi o Jakuba. 

To samo powie Ozeasz 12,3-11: 

 Dlatego powiedzie Pan przed sąd Izraela, ukarze Jakuba za jego złe czyny i zapłaci mu tak, jak na 

to zasłużył. Już w łonie matki oszukał swego brata, a gdy stał się dorosłym mężem, walczył z samym 

Bogiem. (Z aniołem się zmagał i zdołał go pokonać). Płacząc żebrał Go o łaskę, spotkał Go w Betel                 

i tam z nim rozmawiał. Pan, Bóg wszelkich Zastępów. Ten, któremu Bóg na imię, powiedział: Przy 

pomocy twego Boga powrócisz do domu, strzegł będziesz miłości i prawa, zawsze pokładając nadzieję                    

w Bogu swoim. W rękach tego kupca fałszywego waga, on z upodobaniem  oszukuje innych. Efraim 

powiada: Stałem się bogaty i zgromadziłem sobie bardzo wielkie dobra, z tego zaś, co zdobyłem, nic nie 

jest bezprawiem lub grzechem. Ale Ja, Pan i Bóg twój od egipskich czasów, sprawię, że znów pod 

namiotami żyć będziesz, tak jak za dni pierwszego spotkania. Przemawiam do proroków i pozwalam im 

mieć liczne widzenia, przez proroków także ześlę wam zagładę. 

Te teksty pokazują, że surowy i wymagający osąd moralny, jaki Biblia proroków wymierza 

Jakubowi, ma na horyzoncie miłosierdzie i przebaczenie (jak wobec niewiernej oblubienicy u Oz 

1-3). 

Podobnie Jeremiasz 9, 3-6 ostrzega: 

Miejcie się na baczności przed waszymi braćmi, niech jeden nie ufa drugiemu, bo każdy brat może 

się okazać kłamcą, a każdy przyjaciel oszczercą. Każdy zwodzi swojego bliźniego i nikt prawdy nie mówi 

nikomu, ich języki nawykły do kłamstwa. Są już tak przewrotni, że nie mogą się nawrócić. Zbrodnia 

idzie u nich za zbrodnią, jedno oszustwo nakłada się na drugie i żaden z nich nie chce uznać swego 

Pana. Dlatego tak oto mówi Pan Zastępów: Przetopię ich i wypróbuję w tyglu, bo jak inaczej postąpić                

z Córą mojego ludu? 

Kiedy Bóg wiąże się z ludem, czyni to bezinteresownie, nie czyniąc go od razu świętym, nie 

obarczając go od razu odpowiedzialnością moralną za to, co czyni. 

W historii Jakuba ukazuje się całkowita wolność, jaką Bóg pozostawia ludziom, wśród 

których rozgrywa swe dzieło. Pan posługuje się wszystkim: tym, kim jesteśmy, tym, co robimy, 

także oszustami - jak Rebeka i Jakub, aby potwierdzić kryterium ubóstwa, o którym mówiliśmy 

wcześniej, zgodnie z ekonomią wybrania i przymierza, zmierzającą do wyeliminowania grzechu. 

Nie wiąże się rytmami natury i kryteriami ludzkiej sprawiedliwości. Postępuje według zasad 

łaski, a więc całkowitej darmowości. Łaska jest czymś niezasłużonym, czymś, na co nie 

zasługujemy, co nie jest owocem ciała i krwi, czyli sił ludzkich (por. 1 Kor 15,50). 

Zgodnie z naturą i naszym rozumem, pierworodny powinien otrzymać błogosławieństwo; 

byłoby to "sprawiedliwe". Tutaj Pan ukazuje, że jest pewien dysonans między tym, co jest 

słuszne z punktu widzenia ludzkiego, a tym, co jest sprawiedliwe według Boga. 

Wobec Boga nikt nie ma niczego do wymagania. Zbawienie Boże nie należy się nikomu. 

Rebeka była powodem niesprawiedliwości, ponieważ ona, jako matka, winna dać swemu 

pierworodnemu synowi to, co mu się należało w porządku ludzkim; Bóg jest odpowiedzialny za 

to, że wybrał innego syna, aby na niego przenieść błogosławieństwo wyboru całkowicie 

darmowego, do którego ani Jakub, ani Ezaw nie miał prawa, żeby się mu należało. 

W życiu Jakuba odzwierciedla się życie człowieka wiary. 



Bez żadnej zasługi i bez tego, że mu się należy, otrzymuje błogosławieństwo ojcowskie. 

Bóg wybiera go, by przez niego przenieść swój wybór na przyszłe pokolenia. Otrzymuje 

dziedzictwo kraju, ale niemal całe życie będzie się błąkał poza nim.
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Kamienna stella Beth - 'El 

Niesprawiedliwości i krzywdy wyrządzone bratu skłoniły Jakuba do ucieczki przed zemstą 

Ezawa oraz do porzucenia kraju, o prawo posiadania którego tak bardzo zabiegał. Skierował się 

ku krainie Paddan - Aram, aby wziąć żonę spośród córek wuja Labana, brata Rebeki. 

Wychodząc z ziemi obiecanej, "trafił na miejsce" (wayyipga' bamaqom), gdzie spędził noc, 

biorąc kamień i używając go jako poduszkę. 

Położywszy się w tym miejscu, miał sen: drabina, oparta o ziemię, sięgała swym 

wierzchołkiem nieba, podczas gdy aniołowie Boży wchodzili i schodzili po niej. 

 A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na 

której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś 

rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi 

otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków.  Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, 

gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię 

tego, co ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja 

nie wiedziałem.  I zdjęty trwogą rzekł: O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom 

Boga i brama do nieba!  Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, 

postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę.  I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast 

pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub: Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, 

strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się   i 

jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem.  Ten zaś kamień, który 

postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze 

dziesięcinę. (Rdz 28,13-22) 

W historii patriarchów sny (chalomoth) stają się kamieniami milowymi historii ich 

przymierza z Panem. 

Jakub jest jaśniejszy niż dzień "w trosce o swoje interesy i w dbaniu o swoje rachunki", a 

kiedy się kładzie, by odpocząć, w nocy jest nawiedzany przez doświadczenia mistyczne, które 

rozścielają nad nim drogę Pana (por. Rdz 31,10-16. 24; 46,1-4). 

Sen o drabinie, która łączy specyficzną ziemię z niebem (= aniołowie Boży schodzą i 

wchodzą po niej) i przekształca Luz w Betel, z "miejsca topograficznego" czyni "cudowne 

słowo" (mahnora': Rdz 28,17) w historii YHWH z Izraelem; On będzie "Bogiem z Betel"                 

(por. Rdz 35,1-15; 48,3). 

Kilka wieków później sen Jakuba wyłoni się spontanicznie w związku ze świadomością 

Syna Człowieczego, Mesjasza Izraela, SYNA, gdy na końcu kaskady tytułów chrystologicznych 

u Jana 1,35-51 określi się Go jako ostatni "Dom Boga" w historii świata. Logos Ojca, który 

stał się Ciałem ludzkim (J 1,14). 

"Betel" będzie znaczył fundamentalny etap teofanii wcielenia Boga w czasie i w historii 

istnień ludzkich. 
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 Por. podobne odwrócenie porządku w błogosławieństwie młodszego syna, w miejsce pierwszego,                          
w przypadku synów Józefa, Efraima i Manassesa w Księdze Rodzaju 48, 3-20. 



Rdz 32,23-33: Przy przejściu przez bród potoku Jabbok, w nocy; walka Boga                        

z Jakubem 

Jakub uciekł ze służby u Labana, za którego wydatki, poprzez swój spryt, zyskał bogactwo 

(Rdz 30, 25 - 43).  

W drodze powrotu ku ziemi obiecanej, wskazanej mu przez Boga z betel (Rdz 31,10-13), 

był przerażony tym, że w ziemi Kanaan może spotkać swojego pierworodnego brata, Ezawa, 

któremu wielokrotnie kradł jego prawa rodzinne i prawa przymierza. 

Po zawarciu pokoju z wujem, który go ścigał, gdyż ukradł mu - za ich zgodą - dwie córki, 

Leę i Rachelę, które zostały jego żonami, przygotował swoje spotkanie z Ezawem w regionie 

Seir, za Jordanem, wysyłając posłańców. Wrócili oni, mówiąc, że na spotkanie z nim Ezaw 

zbliża się z czterystoma ludźmi. Jakub, pełen strachu, chce zyskać przychylność brata, wysyłając 

mu karawanę darów: stada kóz i kozłów, owiec i baranów, wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, 

krów i wołów, oślic i ośląt (Rdz 32,4-22). 

Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, 

przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również [na 

drugi brzeg] to, co posiadał.  Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu 

jutrzenki,  a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten 

staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza! Jakub 

odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!  Wtedy [tamten] go zapytał: Jakie masz 

imię? On zaś rzekł: Jakub.  Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z 

Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś.  Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on 

odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu 

miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me 

życie.  Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę.  Dlatego Izraelici 

nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w 

staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. (Rdz 32,23-33). 

Ta walka była i jest przedmiotem wielu interpretacji. 

W literackim kontekście historyczno - psychologicznym wyraża ona niepokój i lęk Jakuba 

wobec jutra i wobec tego, co się stanie, gdy brat go zobaczy, w kontekście czynów 

podejmowanych przeciw niemu. To wszystko może skłonić do odwzajemnienia się Jakubowi 

(por. Rdz 27,41-45) 

Jest to ukazanie faktu, którego ani tekst Księgi Rodzaju, ani następujące po nim teksty 

prorockie nie podkreślają: spotkanie w świetle słońca i pojednanie z bratem zawsze jest w nas, 

poprzedzającej je nocy, bolesnym spotkaniem z samymi sobą wobec Boga, świadka, który stale 

jest obecny w naszym istnieniu; nauka, która odnosi się też do misterium grzechu Kaina                  

(por. Rdz 4,9-10). 

Bóg stale nas widzi, wcześniej niż zobaczy nas ktokolwiek inny. 

Wszystkie krzywdy wyrządzone bratu wirują przed oczyma Jakuba, zawarte w jego 

ciążącym imieniu: "Zajmuje czyjeś miejsce" (Rdz 32,28), z którym się zmaga, kryjąc się                     

w ubraniu Ezawa (Rdz 27,15-29), podobnie jak skrywa się za mnóstwem podarunków, jakie 

wysyła bratu, a także za wieloma dobrami i posiadłościami, które nagromadził w długiej historii 



dwuznaczności i oszustw, których był protagonistą, i w swoim czasie ofiarą, w relacji z wujkiem 

Labanem (por. Rdz 29,15-30; 30,25-43; 31,1-21). 

Walka pod Jabbok odzwierciedla wielkie pragnienie patriarchy, by uwolnić się od tego 

wstydliwego imienia, które ujawnia jego dwuznaczną tożsamość. 

Jednak to tajemnicze zmaganie, choć pozostawiło ślad w powodującym kuśtykanie biodrze 

Jakuba, ma też smak miłosnego pocałunku między dwoma zwartymi w walce ciałami: Jakuba i 

Tego, Kto w końcu ujawnia się jako Bóg, którego imię pozostaje nieznane (Rdz 32,30-31; por. 

Wj 3,13-15; 17,7), który błogosławi Jakuba, a ten, dzięki błogosławieństwu, rodzi się z nowym 

imieniem "Izrael" (Rdz 32,27-30).
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Jest faktem znaczącym, że Izrael, także dziś, odnajduje się w postaci Jakuba o wiele 

bardziej, niż w postaci Abrahama (która wydaje się złożona przez całe wydarzenie Izmaela). 

Znów na wszystkich zesłał swoje błogosławieństwo i zawarł przymierze na głowę Jakuba. Umocnił 

go niezwykle swymi łaskami i całą krainę dał mu w posiadanie. Ziemię zaś całą podzielił na części i dał 

po jednej każdemu z dwunastu pokoleń (Syr 44,23). 

W Jakubie ujawniają się w sposób wyrazisty wszystkie paradoksalne cechy prawdziwego 

"wyboru Bożego" oraz jego transcendentne misterium (por. Pwt 7,6-11). 

Ostatecznie od Boga pochodziło w Jakubie także jego nieodpowiedzialne gonienie                            

i chwytanie pięty brata już od łona matki (Rdz 25,24-26), które tekst biblijny ukazuje jako 

proroczy znak całej przyszłej historii patriarchy, składającej się z jego pogmatwań i oszustw. 

Do jakiego punktu można osądzać według kanonów ludzkiej  sprawiedliwości (czy też 

naszego "prawa międzynarodowego") zachowania "ludu wybranego przez Boga"? 

Czy w dziejach Jakuba nie ma jakiegoś preludium losu cierpiącego Sługi z Drugiego 

Izajasza i misterium Hioba? 

Zarówno Jakub, jak i jego matka Rebeka są moralnie odpowiedzialni za swe niegodne 

wybory, ale nie możemy, wobec całej historii, uchylić się od reflektowania nad 

wprowadzającym zamieszanie charakterem wybrania Bożego. Pomija ono wszelkie 

pierwszeństwa oraz "prawa" cielesne i ziemskie, a opiera się na słabości własnego ciała ("gładka 

skóra" Jakuba, trawa usycha, więdnie kwiat u Iz 40,6-8); wszystko to ma u źródła wybór Boga. 

Aż po wzejście zorzy i słońca nad Penuel (Rdz 32,27.31-32). 

Ostatni akt eschatologiczny tego nieproporcjonalnego zwarcia między historycznym rytmem 

wydarzeń a Bożym planem przymierza zbawienia odczytamy w bolesnej, ale pełnej miłości, 

agonii Jezusa w Getsemani (Mt 26,36-56; Mk 14,32-52; Łk 22,39-53). 

Wybór Boży towarzyszy, stanowiąc tkankę życia przez niemal cały historyczny czas poza 

jego ziemią, temu, któremu ziemia została obiecana jako własność jego i jego potomków.
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 Israele (Isra'el). Co do etymologii imienia Izrael nie ma zgodnej opinii. Może pochodzić od czasownika sarar 
("rządzić", "mieć autorytet") oraz od rzeczownika 'el ("Bóg"). Znaczenie brzmiało by zatem "Bóg rządzi", albo 
"Oby mógł Bóg rządzić". Inni twierdzą, że etymologicznie pochodzi od słowa sarah ("walczyć"), od chwili, gdy 
Jakub zmienia imię po walce z możliwym wysłannikiem boskim. W tym przypadku znaczenie trzeba by określić 
jako "Ten, który walczył z Bogiem", albo "Bóg walczy". Popularna interpretacja wywodzi się od nowego imienia 

jakuba, czyli Izraela (ish roe 'El), co znaczy: "człowiek, który widział "El, czyli Boga". 
28

 Wyznaje to stary Jakub faraonowi: "Potem wyprowadził Józef swego ojca i przedstawił go faraonowi. Jakub 
pozdrowił faraona życzeniem błogosławieństwa, a faraon tak przemówił do Jakuba: Ile masz lat? Jakub 



Wybrany będzie z pewnością, wcześniej czy później, świadkiem paschalnego Misterium 

Syna Człowieczego, zwycięzcy śmierci oraz Pana historii i czasu, a także podmiotem "ciągłości 

wniebowziętej" miedzy ludzkim istnieniem ziemskim a tym niebieskim chwalebnego 

zmartwychwstania (por. Hbr 11,8-10.13-16). 

Wybór dokonany przez Boga, któremu towarzyszy właściwa wierze pasja osoby czy ludu, 

który został wybrany, tworzy w wierzącym napięcie bolesnej walki między dwoma imionami, 

jednym ziemskim, które człowiek sam wybrał, a drugim, nadanym mu przez Pana w drugich 

narodzinach przymierza. 

Ze swej strony, człowiek winien zrzec się i oderwać od starego i posiąść Imię od Tego, kto 

go wybrał, przyjąć nowe i ostateczne imię, jakie daje mu Pan i które zawiera to, co Bóg chce w 

nim i poprzez niego zrobić w swoim planie przymierza i zbawienia wszystkich (por. Wj 3,13-15; 

17,7; J 1,18). 

Wybór, z zasady, prowokuje zazdrości, podziały i konflikty miedzy wybranymi                              

i niewybranymi. Tym niemniej, plan Boży zmierza do wprowadzenia wśród wszystkich pokoju, 

właśnie za pośrednictwem wybranych. 

I tak, gdy bracia się spotkają, Ezaw zachowuje się o wiele godniej niż Jakub. Odrzuca 

podarunki, jakimi brat chciał go obłaskawić, przyjmuje go z uściskiem. 

Z punktu widzenia moralnego, Ezaw zachowuje się nieporównanie lepiej niż ten, kto został 

wybrany przez Boga. Podobnie jak to miało być w przypadku Kaina i Abla, dwaj bracia winni 

znaleźć sposób współżycia na tej samej ziemi, jaką dostali od Boga, przynosząc owoc dla 

wszystkich, będący rezultatem odmiennego daru, jaki każdy z nich otrzymał (por. 1 P 4,10-11). 

Błogosławieństwo jednego winno być przekazane drugiemu i wszystkim innym, ponieważ 

wszyscy wyznają, że ziemia jest Boga, podobnie jak i oni sami (por. Kpł 25,23-24). 

Zdajemy sobie także sprawę, że Bóg gotuje zbawienie dla wszystkich, poprzez 

wybór tylko jednego, i czyni to według czasu Boga. 

Historia Józefa i jego braci będzie świadectwem, że pokój między ludźmi nie likwiduje 

odmienności powołań, choć karmią się one harmonią planu Bożego, na obraz i podobieństwo 

trynitarnej jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Zgodnie z rozdziałem 46 Księgi Rodzaju Jakub znów opuszcza swoją ziemię, aby iść do 

Egiptu i spotkać syna, Józefa, którego wyboru był odpowiedzialnym, choć nie do końca 

świadomym protagonistą (Rdz 37,3-4.10-11 itd.). W Egipcie, poza ziemią obiecaną, której 

poświęcił wiele starań, Jakub umrze. 

Dalszy ciąg zdarzeń Jakuba (Rdz 25,19 i 49,33) stanowi serię wydarzeń bogatych                            

w odniesienia historyczno - symboliczne. Ukazuje pełną  fizjonomię tego, którego Bóg wybrał 

darmowo. Od burzliwego poczęcia bliźniaków, które zaskakuje matkę i prowadzi ją do pytania 

YHWH (Rdz 25,22-23), historia ukazuje zdumiewającą horyzontalność, mieszającą się z jeszcze 

bardziej misteryjną wertykalnością, która przenika wszystkie pisma Pierwszego i Nowego 

Testamentu. 

                                                                                                                                                                                     
odpowiedział na to faraonowi: Moje pielgrzymowanie trwa na ziemi sto trzydzieści lat. Niezbyt długie, ale 
pełne nieszczęść były lata mojego pielgrzymowania; nie dorównują one liczbą dni pielgrzymowaniu mojego 
ojca. Pożegnał Jakub faraona, życząc mu błogosławieństwa" (Rdz 47,7-10). 



Od brodu Jabbok Jakub jest powołany, by ostatecznie wyjść ze swoich cwano 

wypracowanych kryjówek, a także, by stanąć do walki ciało przeciw ciału z Bogiem, który 

objawił mu się, i objawia, na skrzyżowaniach jego historii. 

Słaby i delikatny brat ma wytrzymać walkę z Bogiem, stać się jej zwycięzcą, choć 

kulejącym. Jest to walka o otrzymanie nowego imienia, które - w przeciwieństwie do imienia 

budzącego pogardę - niesie błogosławieństwo. 

I tak Jakub jest czczony jako "sprawiedliwy" przez Mądrość Izraela: 

Lecz Mądrość wybawiła swych czcicieli z utrapień.  Ona Sprawiedliwego, co zbiegł przed gniewem 

brata, po drogach prostych powiodła; ukazała mu Boże królestwo i dała znajomość rzeczy świętych. W 

mozołach mu poszczęściła i pomnożyła owoc jego trudów.  Była przy nim pośród zachłannych jego 

gnębicieli i obdarzyła go bogactwami.  Ustrzegła go przed wrogami, uchroniła przed gotującymi 

zasadzki. Rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie, by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż 

wszystko (Mdr 10,9-12). 

Wiara, Miłość: przebaczenie i wspólnota (communio), Mądrość i lęk wobec Boga                        

w harmonijnej symfonii patriarchalnej wyboru Józefa. Antycypacja Nadziei zbawienia 

powszechnego przez cierpiącego SŁUGĘ (Rdz 37, 2- 50,26). 

Inna historia, odnosząca się do Józefa, zamykająca wprowadzenie patriarchalne do Księgi 

Rodzaju, zaczyna się w rozdziale 37,1 słowami pełnymi ironii, które zrozumiemy, jeśli 

pamiętamy jeszcze to, o czym wcześniej czytaliśmy: 

Jakub zamieszkał w Kanaanie, czyli w tym samym kraju, w którym kiedyś osiadł jego ojciec. A oto 

dzieje potomków Jakuba. 

To co następuje, dotyczy przede wszystkim siedemnastoletniego syna Jakuba, który niesie w 

sobie całą historię ojca i swoich jedenastu braci, a także wielkiego abrahamicznego klanu 

rodzinnego, który przeniósł się do Egiptu z powodu głodu w ziemi Kanaan (Rdz 37,2 - 50,26). 

Józef jest ulubionym synem Jakuba, ponieważ urodziła go Rachel, umiłowana żona, która 

zmarła w drodze do Efraty, przy porodzie Beniamina (Rdz 35,16-20). Wybór ojcowski, 

podobnie jak macierzyński Racheli, wobec Jakuba wpisuje się jednak w szersze misteryjne 

przeznaczenie wyboru Bożego, przy którym ojciec i matka pozostają w cieniu (Rdz 37,9-11). 

 Potem przywołał głód na ziemię 

 i odebrał cały zapas chleba.   

Wysłał przed nimi człowieka:  

Józefa sprzedano jako niewolnika.  

Kajdanami ścisnęli jego nogi,  

w żelazo zakuli jego szyję,  aż się spełniła jego przepowiednia 

 i słowo Pańskie dało mu świadectwo.  

Posłał król, by uwolnić go,  

i władca ludów, aby go wyzwolić.   

Ustanowił go panem nad swoim domem  

i władcą nad całą swoją posiadłością,   

by według swej myśli pouczał jego dostojników  

a jego starszyznę uczył mądrości.   

Wówczas Izrael wkroczył do Egiptu,  



Jakub był gościem w kraju Chama.   

Licznie rozmnożył swój naród,  

uczynił go mocniejszym od jego wrogów.   

Ich to serce odmienił, ażeby znienawidzili lud Jego  

i wobec Jego sług postępowali zdradziecko.
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Stoimy wobec historii mądrościowej, która usiłuje pokazać, że ten, kto zawierzy całkowicie 

Panu wyboru i przymierza, osiągnie błogosławieństwo Boga dla całej ludzkości, jako znak 

zbawienia mesjańskiego i eschatologicznego (Rdz 45,4-15; 50,19-21). 

Respekt/bojaźń wobec Boga karmi wiarę. 

Miłość synowska i braterska sprawia, że stajemy się zdolni do bezinteresownego 

przebaczenia, uzdalnia nas do roztropnej interpretacji reguł ekonomii ziemskiej, prowadząc do 

przynajmniej zaczątkowego uczestniczenia w mądrości - sprawiedliwości Boga (Rdz 42,18). 

Z miłości Józefa płynie też jego czystość i rozumienie sprawiedliwości teologalnej w jego 

relacjach domowych, dzięki którym odrzuca czar żony Potifara, jakim stara się ona ciągle opleść 

jego dom: 

Józef był mężczyzną bardzo pięknym. Po pewnym czasie zwróciła na Józefa uwagę żona Potifara             

i zaczęła go namawiać, aby poszedł z nią do sypialni. Lecz on nie zgodził się, mówiąc do żony swego 

pana: Wiesz dobrze, że pan mój, odkąd przebywam w jego domu, jest o wszystko spokojny, bo całą 

swoją majętność powierzył mojej pieczy. On sam nie czuje się w tym domu większy ode mnie i niczego 

nie zatrzymuje tylko dla siebie, prócz ciebie jednej, gdyż ty jesteś jego żoną. Jakżeż więc mógłbym 

dopuścić się tak wielkiej niesprawiedliwości [względem niego] i grzechu wobec Boga? I chociaż 

nakłaniała go dzień po dniu, aby zechciał pójść z nią do sypialni i zrobić, co ona zechce, on jej nie 

ulegał (Rdz 39,6b - 10). 

Całe życie Józefa wydaje się wolne od ulegania pokusom i grzechom, strzeżonym przez 

bojaźń Pańską, o wiele bardziej niż przez jego pana. 

W przeciwieństwie do tego, co znajduje się w historii ojców, Bóg, mimo że jest obecny 

zawsze i wszędzie w życiu Józefa, nigdy nie sprawia, że czuje się on i widzi w sposób 

niezwykły. 

Wielokrotnie oczerniany przez swoją panią, upokorzoną i zbulwersowaną tym, że  nie ulegał 

jej wdziękom i propozycjom, Józef zostaje uwięziony przez swego pana (Rdz 39,11-20), ale 

Mądrość Boża chroni go, "schodząc razem z nim do lochu egipskiego". 

[Mądrość] sprawiedliwego, gdy był sprzedany, nie opuściła, lecz wybawiła go od grzechu. Zstąpiła 

z nim do więzienia i kiedy był w kajdanach, także go nie opuściła, aż przyniosła mu królewskie berło                    

i władzę nad tymi, którzy go uciskali, i dowiodła, że kłamią ci, którzy go znieważali, a jemu dała 

wieczną sławę (Mdr 19,13-14)
30
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 "[Bóg] dał mu [Abrahamowi] też przymierze obrzezania; i tak zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego, Izaak 
natomiast Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów. Patriarchowie zaś, zazdroszcząc Józefowi, oddali go do 
Egiptu. Bóg jednak był z nim i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, dał mu łaskę i mądrość przed faraonem, 
królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego swego domu" (Dz 7,8-10).  
30

 Por. Rdz 39,20-23: "Po czym kazał pochwycić Józefa i wtrącić do więzienia, w którym przebywali już inni 
więźniowie królewscy. I tak oto znalazł się Józef w więzieniu. Ale Jahwe miał Józefa w opiece. On też sprawił, że 



Wiara dorosłego wierzącego nie potrzebuje już cudów, będąc owocem Opatrzności 

przekraczającej wszystko, mądrości i bojaźni wobec Boga. 

Syrach mógł świętować moralną i teologiczną spójność Józefa: 

Nie widziano też, by narodził się kiedyś mąż taki jak Józef, przełożony swoich braci, podpora 

narodu; dlatego też nawiedzano potem długo jego ciało (49,15). 

Szczególność wyboru Józefa jest sygnalizowana przez dwa pozornie banalne znaki: tunikę                

z długimi rękawami, którą ojciec kazał mu zrobić, oraz jego ekstrawaganckie sny. 

 W Biblii strój jest znakiem tożsamości osoby. Tunika z długimi rękawami jest 

strojem kogoś, kto nie powinien uprawiać ziemi. Jest strojem syna, który winien stać 

koło ojca i być przekazicielem jego woli wobec braci (Rdz 37,12-17). W przypadku 

Józefa tunika jest także znakiem stronniczości ojcowskiej miłości wobec niego. 

 Sny zaś mogą być, co najwyżej, znakiem wyboru, jaki może nadejść od Boga. Widać 

to było w historii Jakuba: w świecie kultury patriarchów sen jest znakiem 

duchowego i transcendentnego sposobu, w jaki Bóg komunikuje się z ludźmi. Sny 

zapowiadają wybór ze strony Boga. Niepokoją także Józefa, który naiwnie opowiada 

je ojcu i braciom, powodując, że narasta zazdrość i nienawiść wobec niego. 

Dlatego, pewnego dnia, decydują się oni wyeliminować go, zabijając go razem z jego snami, 

zdzierając zeń jego tunikę i wrzucając go do pustej cysterny na pustyni. Pojawienie się karawany 

Izmaelitów lub Madianitów, zmierzających do Egiptu, podsuwa Judzie pomysł, by im 

zaproponować sprzedaż Józefa za dwadzieścia sykli srebra. W ten sposób Józef dociera do 

Egiptu, gdzie zostaje sprzedany Potifarowi, eunuchowi faraona i komendantowi jego gwardii. 

Szata z długimi rękami jest przekazana ojcu, zabrudzona krwią zarżniętego kozła, by 

uwierzył, że Józef został rozszarpany przez dzikie zwierzęta. Ojciec, Jakub, jest w ich oczach 

głównym winowajcą rozbieżności losu Józef, a strój - znak tej różnicy - zostaje odrzucony przez 

braci i okrutnie wraca w ręce ojca.
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Z rozdziałem 39 Księgi Rodzaju otwierają się strony ukazujące przygodę egipską Józefa. 

Sprzedany jako niewolnik, osadzony w więzieniu przez Potifara, dwa lata spędza w więzieniu 

faraona, gdzie ujawnia swój szczególny charyzmat tłumaczenia snów
32

 i zostaje wszechmocnym 

ministrem faraona. Z powodu wielkiego głodu w Kanaan, bracia Józefa przychodzą kupić ziarno, 

spotykają Józefa w pełni jego autorytetu i władzy, ale go nie poznają. 

Grzech, Skrucha, Wyznanie, Wynagrodzenie, Pokuta, Przebaczenie: 

arcydzieło miłosiernej mądrości Józefa 

W rozdziałach od 42 do 45 Księgi Rodzaju przewija się wspaniały splot wydarzeń, poprzez 

które Józef daje braciom okazję autentycznej skruchy i bólu z powodu grzechu, jaki popełnili 

wobec niego, wobec Boga i wobec ich ojca. 

                                                                                                                                                                                     
naczelnik więzienia zaczął okazywać Józefowi wiele życzliwości. Ustanowił go przełożonym wszystkich więźniów 
i wszystko, co było do zrobienia w więzieniu, czyniono za jego wiedzą. Sam naczelnik więzienia nie musiał się już 
martwić o nic, co zlecił Józefowi, bo Jahwe był z nim, i cokolwiek Józef podejmował, Jahwe pozwalał mu 
doprowadzić to szczęśliwie do końca" 
31

 Por. paralela z inną tuniką i inną Osobą wybraną u J 19,23-43. 
32

 Sam Józef napomyka o swoich zdolnościach jasnowidza w Rdz 44,5.15: "Czyż nie wiedzieliście, że posiadam 
dar jasnowidzenia?". 



Jest to, daleko od odtwarzania sposobu zemsty nad braćmi, lekcja, jak winna wyrażać się 

prawdziwa skrucha i naprawienie popełnionego grzechu. 

Zanim dał się im rozpoznać, Józef nakłania dziesięciu braci do radykalnie innego, niż wobec 

niego sposobu postępowania wobec Beniamina (syna Racheli, jak Józef, a więc umiłowanego 

przez niego): muszą uznać nierówność, pierwszeństwo, jakie Józef daje Beniaminowi, ochraniać 

go, pozostając jako niewolnicy w jego miejsce (Juda). 

A przede wszystkim  na wiele sposobów wyznać swoje uczucie i szacunek wobec starego 

ojca. Wyznać wprost winę, jaką popełnili wobec niego (por. mowa Rubena opisana w                       

Rdz 42,21-24 i Judy w Rdz 44,18-34).
33

 

Gdy wydaje się, że Józef przygotowuje zasadzki przeciw braciom, okazuje się, że robi to, by 

im pomóc odkryć wszystkie meandry, poprzez które Pan prowadzi ludzi, by poznali swój grzech, 

oraz by zdali sobie sprawę z jego konsekwencji, dochodząc do prawdziwej pokuty (Rdz 42,21-

23). 

 W ten sposób wiara rodzi nowy typ moralności, nie zdominowanej już przez 

pragnienie równości i sprawiedliwości, ale przez zrozumienie znaczenia Boga i bojaźń 

wobec Pana. 

Za zło bowiem płaci się tylko wyznaniem serca wobec tego, kto został obrażony, nie 

"umniejszając go" winami popełnionymi przez innych. 

Sposób, w jaki Józef przebaczył, jest zwykle nieznany ludzkiej sprawiedliwości.  

Ważne jest, że ta historia należy do ksiąg świętych Izraela, dla którego jeszcze dziś 

przebaczenie jest czymś obcym. W mentalności Izraela nie ma znaczenia zemsty czy nienawiści, 

ale stale obecne i podkreślane jest znaczenie "przypomnienia", "aby nikt nie zapomniał zła, jakie 

zostało popełnione", aby to, co się stało, nie mogło się powtórzyć: 

Przypomnij sobie, co ci uczynił ów Amalekita, gdy byłeś w drodze, wyszedłszy z Egiptu: 

por. Pwt 25,17-19 (z Wj 17,8-16). 

Trudno jest stale wspominać doznane niesprawiedliwości bez poczucia goryczy.
34

 

Gdy Żyd czyta historię Józefa w Torze, nie może nie zauważyć, że w zachowaniu ojca 

Józefa proponuje się naśladować moralność wyższą od czystej pamięci: "Pamiętaj, nie 

zapominaj, ale po to, aby przebaczyć i stale przebaczać". 

Można powiedzieć, że Izrael do dziś jeszcze nie przyswoił sobie tej lekcji o przebaczeniu, 

oraz że prowadzi go to, nie tyle do nienawiści czy zemsty, ale do "przypominania', by zło się nie 

powtórzyło. 

Ta długa droga rekonstrukcji moralnej daje opisowi rozpoznania Józefa wobec braci piękno 

zwycięstwa brateskiej miłości, wreszcie czystej, wobec wszystkich i wobec każdego (Rdz 45,1-

15; por. Rdz 33,1-11; 50,15-21).
35
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 Ruben, pierworodny syn Jakuba i Juda byli dwoma braćmi, którzy chcieli uratować Józefa i zwrócić go ojcu: 
Rdz 37,21. 26-27.29-30. 
34

 W Torze czytamy o tym także jako o prawie: "oko za oko, ząb, za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, oparzenie 
za oparzenie, rana za ranę, siniec za siniec", ale ma ono ograniczyć zakres zemsty: por. Wj 21,34; Kpł 24,19-20; 
Pwt 19,21. 



Józef: postać podsumowująca wiarę, miłość i mądrość. Antycypacja Księgi Rodzaju 

odnosząca się do cierpiącego Sługi YHWH z późniejszego proroctwa Drugiego Izajasza, 

Cień Krzyża w historii patriarchów Izraela 

Józef był piękny i atrakcyjny! (por. Rdz 39,6). Nie tylko fizycznie, budząc seksualne 

pragnienia u swojej egipskiej gospodyni.  

Jego piękno przekłada się: 

 na jego bojaźń, szacunek wobec Boga w jego nietykalnej niewinności i prawości 

moralnej,  

 w jego powszechnej uprzejmości
36

, a zwłaszcza w ogromnej gotowości przebaczenia 

bez najmniejszego wahania;  

 także w mądrości w gospodarowaniu ziemią. 

Postać literacka ukazuje to, co najlepsze z wszystkich opowieści o jego losach. Jest to 

opowieść hagiograficzna, prawdziwe "życie świętego",  

zdolnego do doskonałej integracji wiary i moralności, synowskiej i braterskiej troski 

oraz wierności przymierzu z Bogiem ojców. 

Uciszenie pasji i zazdrości rodzinnych, pojednanie odstępców, nieustanna działalność, z jaką 

zabezpiecza dostatek chleba Egiptowi, swojej rodzinie i ludom sąsiednim, a także wszechobecna 

sympatia, krzyżują się jednak z niezagojoną raną, niezapomnianą u jego braci i w nim: dotyczącą 

zdrady i usiłowania bratobójstwa ze strony zazdrosnych braci (Rdz 37,4-36). 

Tym czynem chcieli oni przywrócić równość i pokój w rodzinie, eliminując "odmiennego" 

brata, który opowiadał swoje sny i raził ich swoją tuniką; w rzeczywistości takim 

postępowaniem oddalali się oni jeszcze bardziej od swego starego ojca (37,35). 

Józef zawsze potrafił uznać, że całe zło, jakiego doświadczył, było ostatecznie wykorzystane 

przez Boga dla dobra i zbawienia wszystkich. Bardziej niż kiedykolwiek tutaj jest prawdą, że: 

Kamień przez budujących odrzucony 

Stał się kamieniem węgielnym. 

Pan tego dokonał, 

Ten cud stał się na naszych oczach (Ps 118,22-23). 

Osadzenie niesprawiedliwości związanej z grzechem człowieka w miłosiernej opatrzności                

i mądrości, z jaką Bóg prowadzi swoją grę "naprawczą" pośród nieczystych gier ludzkich 

swobód, reprezentuje pozytywne "spełnienie" ekonomii obecnej w Księdze Rodzaju 1-11                   

w historii patriarchów. 

Chodzi o całą serię zadośćuczynień, naprawy, amortyzowaniu skutków grzechu, 

dokonywanych przez Stwórcę: skóry, jakimi przykrywa golizną mężczyzny i kobiety; tatuaż 

Kaina; Arka Noego; powołanie Abrahama po budowie wieży Babel; baran, który rogami zaplątał 

się w krzaki w obrazie ofiary Izaaka; pojednawczy pocałunek między Ezawem i Jakubem po 

przejściu przez bród i po walce w Jabbok itd. 
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 W częstych scenach braci u stóp Jakuba (Rdz  42,6; 43,26.28; 44,14; 50,18) można dostrzec spełnienie się jego 
odległych snów (Rdz 37,5-11). 
36

 Józef często płacze, w czym wyraża się jego wrażliwość i szczerość jego postawy (Rdz 42,24; 43,30; 45,2.14-
15; 50,17). 



Blask tej Mądrości Boga rzuca światło, wypełnia i nasyca długą historię Józefa, 

prawdziwego Sługi Pana i jego braci.  

W nurcie historii biblijnej przeniesienie się do Egiptu rodziny Abrahama, która stała się już 

wielkim ludem, z czasem stanie się przyczyną niewoli, która będzie trwała czterysta lat. 

Wprowadza ona całe wydarzenie Wyjścia oraz daje wyjaśnienie racji, dla których Izrael znajduje 

się w Egipcie. 

 

Zakończenie Księgi Rodzaju 

Stopniowo zaczyna się rozumieć, że Księga Rodzaju, o której mówi się jako o Księdze 

Zasady (Fundamentu, Podstawy) - pierwsza księga o pięćdziesięciu rozdziałach hebrajskiego 

TaNa''Kh, rozciąga się licznymi akcentami heurystycznymi na całość, aż do końca wielkiej 

symfonii Pism Izraela, Starego, ale i Nowego Testamentu. 

Dominującym motywem, jaki się zarysowuje, jest ostateczne zbawienie ludzkości poprzez 

mękę, która ją nawiedza i rani, zaczynając od nadużycia przywłaszczenia kobiety o imieniu 

'adam przez "Adama", poprzez bratobójstwo Kaina, próbę Abrahama z ofiarą Izaaka, ofiarę 

Izmaela; walki, jaką całe życie prowadził Jakub, aż do zdrady, doznanej przez Józefa i jego 

zwycięskiego upokorzenia. 

Kto zna Pisma, nie może nie wspomnieć o pewnych cechach wielkiej "Pieśni cierpiącego 

Sługi YHWH" u Izajasza 40 - 55 z akcentami Trzeciego Izajasza, w których wyraźnie się 

zauważa, w przeszłości, postać dramatycznie samotnego Mojżesza i "pechową" wielkiego 

Jeremiasza, w perspektywie także Hioba, a wreszcie Jezusa Mesjasza Izraela i Jego Kościoła 

posłanego na świat. 

Pierwsza ewangelizacja prowadzona przez Pawła i Barnabę otworzyła poganom drzwi do 

wiary, ogłaszając, że "przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego" (por. Dz 

14,21-28).
37

 

Poprzez kryzysy, które znajdują odzwierciedlenie w wielu Pismach i wielu historiach (od 

męki Dawida po tę Jozjasza), czysta wiara Abrahama staje się mądrością i świętością moralną, 

jak w Józefie, i wpada do rzeki literatury mądrościowej, aż do przygody machabejskiej. 

W mądrości biblijnej (chokhmah, sophia) słowo Boga przenika wnętrze człowieka, stając 

się świętością, gdzie Bóg mówi w sposób mniej nadzwyczajny, mniej cudowny, w sposób 

zdolny do przyjęcia przez człowieka wiary w jego codziennym życiu. 

W życiu mędrca (chakham, sophos) całe istnienie człowieka wiary staje się 

nadzwyczajnym, całe staje się rozrzutne, nie mając w sobie nic z rozrzutności z punktu widzenia 

obserwatora zewnętrznego. 

Mądrość jest wymiarem człowieka, którego zasady zstępują z wysoka, z wiary.  

Wiara rozszerza się i staje się spokojnym rytmem wszystkich zdolności ludzkich; jest 

harmonijną integracją człowieka. 

Wiara nie jest już Słowem, które spada na Abrahama i mówi mu "wyjdź ze swojej ziemi ...". 
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 Por. Łk 24,5-7.25-27.45-48; J 16,33. 



Gdy ktoś daje się prowadzić Słowu, staje się ono w nim źródłem spontanicznej nowej 

postawy - pragnienia, "naturalnością" łaski, odległej od "naturalnych" instynktowości. 

Droga życia, Stworzenia, jest przechwycona przez drogę śmierci, Grzechu, ale odkupiona i 

zbawiona na wyższej drodze wiary i mądrości, Odkupienia. 

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.  Ja dziś nakazuję ci miłować 

Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył 

się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.  Ale jeśli swe serce 

odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam 

wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu 

Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, 

błogosławieństwo  i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,  miłując 

Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego 

pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi 

(Pwt 30,15-20). 

 

 

 


