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Pierwsze czytanie - z ksiegi Rodzaju 15, 5-12.17-18
I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli
zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram
uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: ««Spójrz na
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie
twoje potomstwo». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić,
że otrzymam go na własność?» Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią
jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego
mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce
chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku,
jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok
nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby
gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to
właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten
kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat.

-

W czasach Abrahama, gdy dwoch szefow roznych plemion zawieralo
przymierze, dzialo sie to w opisany powyzej sposob :
Skladano ofiare ze zwierzat w sile wieku.

-

-

Rozcinano je na dwie czesci i zawierajacy przymierze przechodzili pomiedzy
nimi boso, moczac w ten sposob stopy we krwi ofiar : krew symbolizowala
zycie, a zawierajacy przymierze, stawali sie « krewnymi ».
Ten rytual wyrazal slowa: « Niech stanie sie ze mna to samo, co z tymi
zwierzetami jesli nie bede wierny zawartemu przez nas dzis przymierzu. »

« Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego
barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».
-

W tamtych czasach mlode zwierzeta byly karmione przez ich matki do trzeciego
roku zycia. Stad przyjmowano, ze trzyletnie zwierze jest juz dorosle.
W czytanym dzis tekscie z ksiegi Rodzaju, Abraham wypelnia istniejacy rytual
zawarcia przymierza. Jednak tym razem zawiera je z samym Bogiem.

Podobienstwa i roznice z istniejacym juz rytem zawierania przymierzy :
« Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną
naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło
zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. »
-

Ptactwo drapieżne uwazane bylo wowczas za złowrogie.

«A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało
go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i
nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień
niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. »
-

Tajemniczy, głęboki sen Abrahama, nawiazuje do snu Adama w chwili gdy Bog
stwarzal kobiete. Gdy Adam i pozniej Abraham budzi sie, nastaje nowe
stworzenie.

-

Zarowno w dziele swtorzenia, jak i w dziele Przymierza, czlowiek i Bog nie sa
sobie rowni : to Bog jest Inicjatorem, a rola czlowieka jest Mu zaufac.
•

« Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. » po raz pierwszy w Biblii uzyte jest tu slowo wiara !

« …ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca
pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie
Pan zawarł przymierze z Abramem… »
-

Ogien symbolizuje tu obecnosc Boga
• podobnie jak krzak gorejacy czy kolumna ognia
prowadzaca narod wybrany przez pustynie,
• czy tez ogniste jezyki w czasie Zeslania Ducha
Swietego…

WARUNKI PRZYMIERZA
-

Bog obiecuje Abrahamowi dwie rzeczy : potomstwo i ojczyzne.
•

-

«Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to
uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje
potomstwo»….. «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli
zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie
twoje potomstwo».

Abraham jest bezdzietnym starcem. Bog obiecal mu liczne potomstwo juz
wczesniej ale dotad sie to nie zrealizowalo…mimo to Abraham ufa Mu.
•

-

« Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy
ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi».
(Rodz 12, 1-3)
Abraham posluszny Bogu, wyruszyl w droge do kraju, ktory mu On obiecal.
Tekst biblijny podkresla tu niesamowita wiare Abrahama, ktory wypelnia slowa
Boga bez watpienia, bez roztrzasania czy to mozliwe czy nie…
•

« Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał… »
(Rodz 12,4)

«Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto
kraj na własność».
-

Te same slowa sa uzyte w opisie wyjscia z Egiptu, szesc wiekow pozniej :
zatem od poczatku dzielo stworzenia jest przedstawione jako dzielo
wyzwolenia.

« Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. »
-

-

Slowo wiara, uzyte tu po raz pierwszy w Biblii, w jezyku hebrajskim ma korzenie
w slowie znaczacym « mocno przytrzymać », z ktorego tez pochodzi slowo
« amen ».
Zatem wierzyc znaczy trzymac, ufac do konca i bezgranicznie – nawet w czasie
zniechecenia czy lękow… Taka jest wiara Abrahama. Dlatego Bog uwaza go za
sprawiedliwego. W jezyku biblijnym sprawiedliwy znaczy ten, ktorego wola jest
zgrana z wola Boza.

Psalm 27, 1 ; 7-8, 9abcd, 13-14
Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
Usłysz, Panie, głos mój - wołam:
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce:
«Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie
w ziemi żyjących.
Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce umocni, ufaj Panu!
-

Slowa uwielbienia i suplikacji przeplataja sie tu jak przeplataly sie radosne i
smutne wydarzenia w zyciu narodu wybranego.
• « Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się
lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się
trwożyć? »
• « Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade
mną i wysłuchaj mnie! «

-

Psalm ten zaczyna sie w czasie terazniejszym, a konczy w czasie przyszlym.
Nadzieja odmienia sie w czasie przyszlym…

« Szukam, o Panie, Twojego oblicza… »
-

Mojzesz prosil : «Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę». A Bog mu odpowiedział:
«Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja
wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba». I znowu
rzekł: «Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie
może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu». I rzekł jeszcze Pan: «Oto
miejsce obok Mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała,
postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy
cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę». (Wyj 33,
18-23)

-

Czlowiek nie moze ujzec Boga swymi oczami, Jego niewypowiedziana
Obecnosc promieniuje….jak slonce moglaby oslepic czlowieka….

-

Jednak wielkosc Boga nie przygniata czlowieka, wrecz przeciwnie : chroni go,
jest jego zabezpieczeniem.

-

Czlowiek w obecnosci Boga przepelniony jest ufnoscia i szacunkiem, co jezyk
biblijny okresla « bojaznia Boza ».

« Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego
życia: przed kim mam się trwożyć? »
1. Czlowiek prawdziwie wierzacy nie boi sie niczego (w tym smierci) ani
nikogo.
2. Tylko Bog Jedyny moze wzbudzic w czlowieku « bojazn » i ufnosc.
•

« Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie w ziemi
żyjących. »

« ziemia żyjących »
-

-

jest to ziemia, ktora Bog podarowal narodowi wybranemu
jest symbolem wszelkich darow Bozych
przypomina o wymaganiach Przymierza : Bog podarowal ja ludowi Izraela, aby
zyl na niej w świętosci
jest to jeden z glownych tematow, poruszanych w ksiedze Powtorzonego
Prawa :
• « Przeto starajcie się wypełniać wszystko, co wam
nakazał Pan, Bóg wasz: Nie odstępujcie od tego ani
na prawo, ani na lewo. Idźcie dokładnie drogą
wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście
mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo
przebywali w ziemi, którą macie posiąść. » (Pwt 5, 3233)
w jezyku biblijnym slowo « żyjący » oznacza ludzi wierzacych
nie ma tu jeszcze zadnej aluzji do zycia wiecznego gdyz ten temat pojawil sie
dopiero w drugim wieku pne
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