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ABRAHAM  POCZ¥TEK NOWEJ
WSPÓLNOTY (Rdz 12,1-4a)
Ks. Janusz Lemañski
Postaæ patriarchy Abrahama sta³a siê wraz z up³ywem
czasu sta³ym punktem odniesienia dla narodu wybranego.
Dla ¯ydów Abraham jawi³ siê przede wszystkim jako ojciec, a oni sami postrzegali siê jako jego potomkowie wed³ug cia³a (por. Rz 4,1; J 8,39a). Z tej wzajemnej relacji
zrodzi³o siê poczucie bycia dziedzicami obietnic z³o¿onych
temu wielkiemu antenatowi narodu wybranego i nadzieje
na przysz³oæ. Pocz¹tek owej tradycji daje uroczysta obietnica z³o¿ona przez Jahwe w momencie powo³ania patriarchy (Rdz 12,1-4a). Pe³ny sens tej Bo¿ej deklaracji mo¿na
zrozumieæ dopiero w szerokim kontekcie cyklu o Abrahamie (Rdz 12-25), który sytuuje siê tu¿ po zakoñczeniu
opowiadania prehistorii biblijnej (Rdz 1-11).

1. KONTEKST TEOLOGICZNO-LITERACKI
Zarówno sama prehistoria biblijna (Rdz 1-11), jak
i opowiadanie o dziejach patriarchy (Rdz 12-25), stanowi¹
dzi kompilacjê wieloród³owego materia³u i amalgamat
ró¿nych tendencji teologicznych. ledz¹c logikê obecnej 
kanonicznej  sekwencji wydarzeñ, dostrzec mo¿na jednak
wysi³ek kolejnych redaktorów, którzy usi³owali nadaæ im
charakter koherentnego biegu dziejów. W ten sposób tekst
biblijny wyjania zarówno przyczyny upadku cz³owieka
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i ludzkoci w ogóle, jak i daje pocz¹tek nadziei na przysz³oæ,
wynikaj¹cej z Bo¿ego planu zbawienia. Osoba Abrahama jest
punktem zwrotnym w tym ci¹gu zdarzeñ. Dzie³o Bo¿ego stworzenia zosta³o ska¿one przez grzech pierwszych ludzi (Rdz 3)
i ludzkoci w ogóle (Rdz 6-8). Nowy pocz¹tek wraz z Noem
(Rdz 8,209,17), nowym Adamem, te¿ zaczyna siê od zaznaczenia grzesznej kondycji ludzkiej natury (Rdz 9,18-29). Bo¿y
plan wobec ludzkoci (Rdz 9,1.7; por. Rdz 1,28) nabiera
jednak dynamiki. Zgodnie z wol¹ Stwórcy potomkowie Noego rozmna¿aj¹ siê i zaludniaj¹ ziemiê, daj¹c pocz¹tek ró¿nym narodom (gôyim)1, plemionom (mipehôt)2 i jêzykom
(leönôt)3 (Rdz 10). Kiedy wydaje siê, ¿e Bo¿y nakaz doczeka siê pe³nej realizacji, pojawiaj¹ siê komplikacje. Ludzkoæ pos³uguje siê jednym jêzykiem (Rdz 11,1.6) i jest
jednym ludem (Rdz 11,6: am). Taka jednoæ prowadzi j¹
do pychy i odrzucenia Boga (Rdz 11,1-4 = J), a w konsekwencji Stwórca miesza jej jêzyki i rozprasza j¹ po ca³ej
ziemi (Rdz 11,5-9 = J). Z jednej strony wiêc ró¿norodnoæ
jêzyków i narodów oraz rozproszenie jest efektem Bo¿ego
nakazu (Rdz 10), a z drugiej wyrazem kary (Rdz 11,1-9).
Zasadniczy problem wydaje siê le¿eæ w le pojêtej jednoci. Egzegeci zwracaj¹ uwagê na subteln¹, aczkolwiek istotn¹ ró¿nicê pomiêdzy okreleniem gôy i am4. Pierwsze
z nich wskazuje na jednoæ w sensie politycznym i terytorialnym, a drugie na jednoæ wynikaj¹c¹ z wiêzów krwi
i pochodzenia od wspólnego przodka. Zamys³ Bo¿y mo¿na by interpretowaæ zatem jako wolê kreowania ludzkoci w wymiarze multietnicznym, a nie nacjonalistycznym.
Rozproszenie ludzi, którym koñczy siê prehistoria biblijna, jest jednak zaledwie pocz¹tkiem dalszego dzia³ania ze
strony Stwórcy.
Perspektywa ogólnoludzka zawê¿a siê jednak nagle
do jednego klanu. Narrator powraca do opowiadania hiRdz 10,5(2x).20.31.32.
Rdz 10,18.20.31.32.
3
Rdz 10,5.20.31.
4
Por. THAT II, s. 290-325; J. Lemañski, Piêcioksi¹g dzisiaj (SB 4),
Kielce 2002, s. 201, przypis 24.
1
2
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storii potomków Sema (Rdz 11,10), syna, którego Noe
pob³ogos³awi³ (Rdz 9,26-27), przeklinaj¹c jednoczenie
swego wnuka Kanaana za wystêpek jego ojca Chama (Rdz
9,25). Prezentuj¹c liniê genealogiczn¹ Sema narrator dochodzi do Teracha (Rdz 11,24-26), ojca Abrama i powiêca szczególn¹ uwagê losom jego rodziny (Rdz 11,27-32),
podaj¹c dwie istotne dla dalszego biegu opowiadania informacje dotycz¹ce Abrama: jedn¹ o bezp³odnoci jego ¿ony
Saraj (w. 30), a drug¹ o podró¿y Teracha wraz z Abramem
i synem Harana  Lotem z Ur chaldejskiego do Kanaanu
(w. 31). Podró¿ koñczy siê jednak w Charanie i rodzina Teracha nie dociera do miejsca, które zamierza³a osi¹gn¹æ.
Na tle dotychczasowej logiki wydarzeñ powo³anie Abrahama (Rdz 12,1-4a)5 mo¿na interpretowaæ jako pocz¹tek
nowego etapu w realizacji Bo¿ego planu zbawienia, swoist¹ akcjê ratunkow¹ wobec ludzkoci, której celem jest stworzenie nowej jakociowo wspólnoty. Istot¹ jej to¿samoci
nie bêd¹ ju¿ wiêzy krwi, ale jednoæ duchowa, dla której
Abraham stanowiæ bêdzie sta³y punkt odniesienia.

2. POWO£ANIE ABRAHAMA (RDZ 12,1-4A)
Perykopa, która ma zostaæ przeanalizowana, stanowi
tekst programowy dla ca³ej historii Abrahama. Zawiera
Bo¿y plan dzia³ania wobec patriarchy, jego potomków
i tych wszystkich, którzy przejawiaæ bêd¹ pozytywny lub
negatywny stosunek do jego osoby. Od samego pocz¹tku
staje siê jasne, ¿e sukces lub niepowodzenie tego planu
jest uzale¿nione od postawy samego powo³anego.
5
Zgodnie z klasyczn¹ teori¹ róde³ ww. 1-4a przypisuje siê redakcji jahwistycznej za w.4b (informacja o wieku patriarchy) redakcji kap³añskiej. Kwestia datacji tego tekstu jest jednak dyskutowana i niektórzy
egzegeci uznaj¹ dzi ww. 1-4a za tekst powygnaniowy, por. J.L. Ska,
Lappel dAbraham et lacte de naissance dIsrael (Gen 12,1-4a), w:
M. Vervenne, J. Lust (red.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature (Fs. C.H.W. Brekelmans (BETL 133), Leuven 1997, s. 367-389.
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2.1. Struktura tekstu
Uk³ad perykopy zdominowany jest wypowiedzi¹ Boga
(ww. 1b-3). S³owa narratora informuj¹ jedynie o tym, ¿e
Bóg zwraca siê do Abrama (w. 1a) i o tym, ¿e patriarcha
bez ¿adnego s³owa wype³nia Jego nakaz (w. 4a). Dominuj¹c¹ rolê w s³owach Jahwe odgrywa rozkaz: id (w. 1b),
któremu podporz¹dkowane s¹ trzy szczegó³owe wezwania
do opuszczenia ziemi rodzinnej (w. 1cde) i pójcia do ziemi
wskazanej przez Boga (w. 1f). Konsekwencj¹ wykonania
tego rozkazu jest spe³nienie poczwórnej obietnicy (w. 2)
zbudowanej na przemian w oparciu o rdzeñ gdl (w. 2ac:
wielki naród; wielkie imiê) i brk (w. 2bd: pob³ogos³awiê ciê;
bêdziesz b³ogos³awieñstwem). Kolejny wiersz (w. 3) rozwija ostatni motyw (w. 2d) ujmuj¹c w formie koncentrycznej koncepcjê b³ogos³awieñstwa (w. 3ad: brk) tych, którzy
mieæ bêd¹ pozytywny stosunek do Abrahama, i przekleñstwa
(w. 3b: qll; w. 3c: rr) tych, którzy pogardz¹ Abrahamem.
Strukturê perykopy mo¿na wiêc przedstawiæ w nastêpuj¹cy
sposób:
w. 1: I powiedzia³ Jahwe do Abrama:
Powiniene iæ
z twojej ziemi,
z twojego kraju rodzinnego,
z domu twojego ojca,
do ziemi, któr¹ ci wska¿ê.
w. 2:
I uczyniê ciê wielkim narodem,
pob³ogos³awiê ciê,
uczyniê wielkim twe imiê,
i bêdziesz b³ogos³awieñstwem.
w. 3:
I chcê pob³ogos³awiæ tych, którzy b³ogos³awi¹ ciebie,
a pogardzaj¹cego tob¹
przeklnê.
I zostan¹ pob³ogos³awione w tobie WSZYSTKIE RODZINY ZIEMI.
w. 4: I poszed³ Abram, jak powiedzia³ mu Jahwe,
i poszed³ z nim Lot.
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Jak na tak krótki tekst, uderzaj¹ce jest zarówno stosunkowo liczne i konsekwentne u¿ycie niektórych terminów oraz ich uk³ad strukturalny. Inkluzjê obramowuj¹c¹
perykopê stanowi s³owo iæ (hlk). Raz jest to nakaz Boga
(w. 1aB), a raz informacja narratora o jego wykonaniu
(w. 4[2x]). Zwraca uwagê, ¿e drugie u¿ycie tego terminu
(w. 4aC) przekracza zakres Bo¿ego wezwania. Jahwe skierowa³ bowiem do Abrama bardzo personalny nakaz, czego dowodem jest powtarzaj¹ce siê u¿ycie sufiksu
zaimkowego drugiej osoby w liczbie pojedynczej (odpowiednio po trzy razy w ww. 1.2.3). Kierunek wêdrówki
wyznacza sekwencja: iæ (hlk) z (min) ... do (el). Uderzaj¹ce jest jednak to, ¿e o ile punkt wyjcia jest okrelony
bardzo precyzyjnie (w. 1cde: 3x min), o tyle docelowe
miejsce wêdrówki nie zostaje dok³adnie wskazane (w.1f:
1x el).
Obietnice zwi¹zane z wype³nieniem rozkazu zdominowane s¹ u¿yciem czasownika bärak (b³ogos³awiæ). Najpierw odnosi siê on do samego Abrama (w. 2aB),
a nastêpnie do tych, którzy pozytywnie ustosunkuj¹ siê do
jego osoby (w. 3: 3x). Trzy pierwsze czasowniki u¿yte s¹
w koniugacji piel i wyra¿aj¹ dzia³anie Boga, za ostatni w
koniugacji nifal i odnosi siê do zainteresowanych b³ogos³awieñstwem. Negatywny stosunek wobec patriarchy
wyra¿a rdzeñ qll (pogardzaæ), a reakcjê Boga na tak¹ postawê rdzeñ rr (przeklinaæ). Punktem zwrotnym w przeniesieniu osobistego b³ogos³awieñstwa, obiecanego
Abramowi, na innych ludzi jest rzeczownikowe u¿ycie
rdzenia brk w w. 2d (beräkäh).
Struktura perykopy odzwierciedla zatem now¹ relacjê
rodz¹c¹ siê pomiêdzy Jahwe i Abramem, która opiera siê
na sekwencji: rozkaz i jego wykonanie. Pos³uszeñstwo
wobec s³owa Bo¿ego oznaczaæ bêdzie dla patriarchy wielkoæ w odniesieniu do licznego potomstwa i s³awy jego
imienia oraz osobiste b³ogos³awieñstwo ze strony Jahwe.
Postawa Abrama uczyni z niego tak¿e b³ogos³awieñstwo
dla innych ludzi. Warunkiem partycypowania w tej obietnicy jest jednak pozytywny stosunek wobec patriarchy.
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2.2. Analiza egzegetyczna
Tekst, który zostanie teraz przeanalizowany, ukazuje
narodziny jakociowo nowej wspólnoty. Relacja o tym wydarzeniu rozgrywa siê na trzech poziomach: a) rozkaz Bo¿y,
nosz¹cy znamiona powo³ania i odpowied Abrama (ww.
1.4a); b) obietnice dotycz¹ce przysz³oci Abrama (w. 2);
c) obietnice dotycz¹ce innych ludzi w zale¿noci od ich stosunku do Abrama (w. 3).
2.2.1. Bo¿e powo³anie i ludzka odpowied (ww. 1.4a)
Narrator informuje najpierw, ¿e Jahwe przemówi³ do
Abrama (w. 1a). W ci¹gu ca³ej perykopy nie pada jednak
ani jedno s³owo wypowiedziane przez patriarchê. Przyjmuje on w milczeniu to, co nakaza³ mu Bóg, a narrator informuje na koñcu, ¿e Abram wype³ni³ nakaz Bo¿y (w. 4a). Jak
mo¿na wnioskowaæ z tych ostatnich s³ów, istota Bo¿ego
wezwania skupia siê na rozkazie: id 6, który Abram
wype³nia, nie do koñca jednak realizuj¹c jego wymogi.
Sekwencja akcentuj¹ca to wszystko, co patriarcha ma opuciæ, jak wyka¿e za chwilê szczegó³owa analiza, podkrela potrzebê zerwania wiêzów rodzinnych. Tymczasem
narrator informuje czytelnika o tym, ¿e razem z Abramem
w podró¿ jego ¿ycia wyruszy³ jego bratanek Lot (w. 4aB).
Trudno na tej podstawie stwierdziæ jednoznacznie, czy
Abram mia³ jaki udzia³ w tym zdarzeniu. Autor kap³añski, który pracowa³ nieco póniej nad tym tekstem, stwierdzi³ jednoznacznie, ¿e Abraham wzi¹³ Lota ze sob¹ (w. 5).
Egzegeci, analizuj¹cy tradycjê o Abrahamie, s¹dz¹, ¿e
w starszym materiale postaæ patriarchy prezentowana jest
bardziej pozytywnie ni¿ w tym, przypisywanym redakcji
kap³añskiej. Widaæ to chocia¿by na przyk³adzie tradycji
6
Konstrukcja lëk lëkä wyra¿a koniecznoæ odejcia rozumianego
w obecnym kontekcie jako ca³kowite zerwanie z przesz³oci¹, por. J.A.
Soggin, Das Buch Genesis, Darmstadt 1997, s. 201.
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zwi¹zanej ze miechem wobec obietnicy potomka. W materiale uznawanym za jahwistyczny mieje siê Sara (Rdz
18,12), za w tekcie kap³añskim mieje siê Abraham (Rdz
17,17).
Pozostaj¹c przy analizowanym tekcie mo¿na jednak
s¹dziæ, ¿e Lot nie móg³by pójæ z Abramem, gdyby ten
ostatni nie wyrazi³ na to zgody. W pewnym sensie wiêc
ju¿ na pocz¹tku patriarcha wykazuje niedoskona³oæ
w wype³nieniu Bo¿ego nakazu. Chocia¿ szczegó³owe badania egzegetyczne wykazuj¹, ¿e termin hlk  iæ, jest
jednym z dominuj¹cych i najbardziej treciwych teologicznie wyra¿eñ pojawiaj¹cych siê w opowiadaniu o Abrahamie, to jednak na tle ca³ego cyklu opowiadaj¹cego o tej
postaci (Rdz 12-25) mo¿na s¹dziæ, ¿e to wêdrowanie drogami wskazanymi przez Jahwe nie zawsze by³o wolne od
niedoskona³oci powo³anego7. Zapobiegliwoæ Abrahama
w trosce o swoje interesy zdradza jego niepewnoæ w stosunku do Bo¿ej obietnicy. Widaæ to zw³aszcza w jego
dwuznacznym sposobie zachowania tak wobec faraona
i Abimeleka, jak i jego ¿ony Sary oraz niewolnicy Hagar.
Nawet kraj wskazany przez Boga, Abraham opuci równie szybko (Rdz 12,9-10), jak go osi¹gn¹³ (Rdz 12,5-8),
w poszukiwaniu innego miejsca. Niepos³uszeñstwo wobec Bo¿ego nakazu ju¿ na pocz¹tku ca³ego cyklu jest wiêc
pierwsz¹ wskazówk¹, ¿e przed wype³nieniem obietnic
Abrahama czeka d³uga droga, podczas której wiele siê
bêdzie jeszcze musia³ nauczyæ. Nie zaciera to jednak wiadomoci, ¿e Abraham bez s³owa podj¹³ trud wêdrowania
z Bogiem w nieznane i ju¿ sam ten fakt by³ pierwszym
wyznaniem wiary z jego strony.
Dominuj¹cy rozkaz id zostaje rozwiniêty i sprecyzowany najpierw w trzech wezwaniach do pozostawienia
tego wszystkiego, co sk³ada³o siê na dotychczasowe ¿ycie
patriarchy. Konstrukcja hlk + powtórzone trzy razy min
wydaje siê pog³êbiaæ radykalizm pierwszego wezwania.
7
Por. P.D. Miscall, The Working of Old Testament Narrative, Chico
1983, s. 11-46.
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Abram ma opuciæ trzy sfery swojego dotychczasowego
¿ycia: swój kraj (eres), swoj¹ ziemiê rodzinn¹ (môledet)
i dom swojego ojca (bêt ab). W pierwszym wypadku chodzi zapewne bardziej o Charan ni¿ Ur chaldejskie, z którego Abram przywêdrowa³ ju¿ wczeniej razem z ojcem (por.
Rdz 11,31b). Drugie z okreleñ pochodzi od rdzenia yld 
rodziæ i zwykle odnosi siê do kraju narodzenia (por. Rdz
11,28; 31,13; Jr 22,10; Ez 23,15), w którym ¿yj¹ krewni
i znajomi. W obecnym kontekcie jednak Charan nie jest
miejscem narodzin patriarchy (por. Rdz 11,32), a jedynie
miejscem, w którym osiedli³a siê rodzina Teracha, ojca
Abrahama. Innymi s³owy teraz patriarcha musi opuciæ nie
tyle miejsce, w którym siê narodzi³, ile miejsce, w którym
¿yj¹ najbli¿sze mu osoby. Trzeci zwrot precyzuje jak daleko musi byæ posuniête to zerwanie wiêzi rodzinnych: dom
ojca. Id¹c za biblijnym schematem struktury spo³ecznej
mo¿na odtworzyæ nastêpuj¹c¹ sekwencje wiêzów krwi8:
lud, plemiê, klan, dom ojca, jednostka. Abraham musi wiêc
opuciæ najbli¿szych krewnych, a to oznacza ca³kowite zerwanie z przesz³oci¹. W kontekcie stosunków patriarchalnych ma to jeszcze dalej id¹ce konsekwencje. Pozostaj¹c
z daleka od krewnych, Abraham zostanie pozbawiony protekcji z ich strony, której gwarantem by³a solidarnoæ wynikaj¹ca z wiêzów krwi. Realizacja nakazu oznacza wiêc
wystawienie siê na wszystkie niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z braku takiej protekcji. Poza Bogiem Abraham nie bêdzie mia³ odt¹d nikogo, kto bêdzie móg³, w razie potrzeby,
popieszyæ mu z pomoc¹.
Uwa¿ny czytelnik, wobec tak daleko posuniêtego wezwania ze strony Boga, musi siê w tym miejscu zapytaæ:
w imiê czego Abram ma dokonaæ tak radykalnego zerwania ze swoim dotychczasowym ¿yciem? Cel jest jednak
niesprecyzowany. O ile to, co opuszcza patriarcha, jest jasne i bezcenne z punktu widzenia ¿ycia spo³ecznego jego
epoki, o tyle to do czego d¹¿y, jest zaledwie okrelone enigmatycznym stwierdzeniem: kraj, który ci wska¿ê. Jak
8
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Por. R.H. OConnell, mišpähäh, w: NIDOTTE II, s. 1140.

szybko siê oka¿e, obietnica nowej ziemi dotyczyæ bêdzie
dalekiej przysz³oci, a jej beneficjentami stan¹ siê dopiero
potomkowie patriarchy. W ten sposób Bóg po raz pierwszy wzywa Abrama do zaufania i wiary wobec Niego,
a czytelnik tym bardziej doceni bezwarunkowe i pozbawione zbêdnych pytañ pos³uszne wykonanie tego wezwania, o czym narrator informuje na koñcu perykopy (w. 4a).
2.2.2. Obietnice z³o¿one Abramowi (w. 2)
Bóg podaje cztery motywy, dla których Abram powinien podporz¹dkowaæ siê nakazowi. Dwa z nich zawieraj¹
w sobie obietnicê wielkoci (w. 2ac: gdl). Patriarcha, zrywaj¹c dotychczasowe wiêzy rodzinne, musi nosiæ w sercu
niepokój o swoj¹ przysz³oæ. Jego ¿ona jest bezp³odna (por.
Rdz 11,30), a w takich wypadkach najbli¿si krewni s¹
gwarantem, ¿e imiê zmar³ego, który nie pozostawi³ po sobie potomstwa, bêdzie wzywane przez innych cz³onków
klanu (por. 2 Sm 18,18). Przy braku jakichkolwiek nadziei
na ¿ycie po mierci, co dominuje w Starym Testamencie,
liczne potomstwo stanowi³o przed³u¿enie ¿ycia przodka,
a dzieci czêsto otrzymywa³y jego imiê. Bóg wychodzi naprzeciw tym obawom zapewniaj¹c Abrama nie tylko, ¿e
uczyni z niego wielki naród (gôy gädôl), ale uczyni tak¿e
wielkim jego imiê (waãgaddlah emekä). Pierwsza
z obietnic zaskakuje u¿yciem terminu gôy, zamiast spodziewanego äm. Ten ostatni wyra¿a³by wiêzy krwi, ten
pierwszy za wskazuje raczej na wiêzy zewnêtrzne i jednoæ nie wynikaj¹c¹ z pokrewieñstwa, lecz wspólnoty interesów lub uwarunkowañ politycznych. Abram ma zatem
staæ siê ojcem licznego potomstwa nie tylko wed³ug cia³a,
ale tak¿e w innym, nie sprecyzowanym jeszcze sensie. Jego
imiê za bêdzie wielkie nie tylko we wspomnieniach najbli¿szych mu krewnych, ale równie¿, jak mo¿na s¹dziæ,
w znacznie szerszej perspektywie.
R¹bka tajemnicy odkrywa druga para obietnic oparta
na rdzeniu brk  b³ogos³awiæ (w. 2bd). Jahwe obiecuje
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patriarsze, ¿e bêdzie mu b³ogos³awi³ (w. 2b). Oczekiwania
wynikaj¹ce z b³ogos³awieñstwa Bo¿ego maj¹ w Starym
Testamencie doczesny charakter. Dotycz¹ przede wszystkim licznego potomstwa, powodzenia na polu militarnym
i ekonomicznym, dobrego zdrowia, pokoju, mierci w pónej staroci, bêd¹c sytym swoich dni. B³ogos³awieñstwo
jest wiêc wyrazem opieki ze strony Boga, ale i potwierdzeniem prawoci samego b³ogos³awionego zgodnie z zasad¹ retrybucji, dominuj¹c¹ w sposobie mylenia autorów
starotestamentalnych. Nieco skomplikowane jest zrozumienie ostatniej z obietnic. Dotyczy ona ju¿ nie tylko samego
patriarchy, ale swoimi skutkami obejmuje tak¿e innych.
Abram bêdzie b³ogos³awieñstwem (w. 2d: beräkäh). Zwrot
w trzeciej osobie i rzeczownikowe u¿ycie rdzenia brk przerywa dotychczasow¹ sekwencjê dzia³añ Bo¿ych wyra¿onych w pierwszej osobie. Wskazuje to z jednej strony na
fakt, i¿ patriarcha stanie siê sam ród³em b³ogos³awieñstwa dla innych, a z drugiej przyci¹ga uwagê czytelnika
na kolejn¹ wypowied z w. 3, w której zostan¹ okrelone
warunki korzystania z tego ród³a.
2.2.3. B³ogos³awieni ze wzglêdu na Abrahama (w. 3)
Po lekturze poprzednich obietnic rodz¹ siê dwa zasadnicze pytania: kim s¹ potomkowie Abrama, je¿eli jego ojcostwo wzglêdem nich nie polega na wiêzach krwi? Dla
kogo patriarcha stanie siê ród³em b³ogos³awieñstwa? Odpowiedzi na nie Jahwe udziela w analizowanym obecnie
wierszu. Temat b³ogos³awieñstwa ze wzglêdu na Abrahama rozwija siê w ca³ej Ksiêdze Rodzaju w odniesieniu do
jego potomstwa wed³ug cia³a, czego przyk³adem jest niemal identyczna formu³a wypowiedziana wobec Jakuba (por.
Rdz 27,29b i Rdz 12,3a) oraz w tradycji Wyjcia w odniesieniu do ca³ego narodu (por. Lb 24,9b)9. Odwo³anie siê do
9
Por. te¿ D.J.A. Clines, The Theme of the Pentateuch (JSOT.S 10),
Shefield 1984, s. 33-34.

28

obietnic z³o¿onych Abrahamowi, razem z powo³ywaniem
siê na ³¹cz¹ce z nim wiêzy krwi, sta³o siê szczególnie wa¿ne w okresie wygnania babiloñskiego. Wówczas w przepowiadaniu proroka Deutero-Izajasza pamiêæ o patriarsze
sta³a siê ród³em pocieszenia i nadziei na przysz³oæ (por.
Iz 41,8; 51,1-2). Z drugiej jednak strony inni prorocy zwracaj¹ uwagê, ¿e sama przynale¿noæ wed³ug cia³a do potomstwa Abrahama nie decyduje jeszcze o pewnoci
zbawienia (por. Ez 33,22-29; Iz 63,16). W tym samym
duchu interpretuj¹ obietnice z³o¿one Abrahamowi autorzy nowotestamentalni (Mt 3,9; £k 3,8; Rz 4,1.11-12; J 8).
Zapowied konsekwencji, jakie niesie postawa wobec
osoby Abrama, ma form¹ koncentryczn¹: Chcê b³ogos³awiæ b³ogos³awi¹cych ciebie, a gardz¹cego tob¹ przeklnê.
Uk³ad gramatyczny zdania to dwa imies³owy w centrum
i dwie formy imperfectum na obrze¿ach deklaracji. Zwraca uwagê przede wszystkim pierwsza jej czêæ, gdy¿ czasownik b³ogos³awiæ ma koñcówkê -äh, typow¹ dla
specyficznego rodzaju imperfectum zwanego cohortativus.
Ta energiczna odmiana imperfectum wyra¿a siln¹ wolê
mówi¹cego, aby co uczyniæ. Jest to rodzaj ¿yczenia, wrêcz
determinacji w spe³nieniu swojego postanowienia10. Jahwe zatem bardziej chce b³ogos³awiæ b³ogos³awi¹cych patriarchê, ni¿ przeklinaæ tych, którzy nim gardz¹.
Formalnie nie ma wielkiej ró¿nicy pomiêdzy dwoma
czasownikami wyra¿aj¹cymi przekleñstwo. Czasownik
qälal ma jednak mniej drastyczny wydwiêk ni¿ ärar.
Czêsto wyra¿a pogardê, brak szacunku. W historii Abrahama w ten sposób okrelona jest postawa Hagar, która
pogardza Sar¹ z powodu jej bezp³odnoci (Rdz 16,4.5).
Drugi z czasowników pojawia siê b¹d jako rodek odstraszaj¹cy, b¹d jako konsekwencja wyroku o charakterze jurydycznym (por. Rdz 3,14.17; 5,29; 9,25). Orzeczenie,
¿e kto jest przeklêty, mo¿e wi¹zaæ siê tak¿e z utrat¹ bezpieczeñstwa (por. Rdz 4,11) lub skazaæ kogo na perma-

10

Por. GK § 48bce.
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nentny stan niewolnictwa (por. Joz 9,23). Pogarda wobec
Abrama oznacza wiêc utratê udzia³u w zwi¹zanych z nim
obietnicach i postawienie siê poza nawiasem Bo¿ego planu zbawienia. Ten schemat b³ogos³awieñstwa lub przekleñstwa wobec jednej osoby i jej przyjació³ lub wrogów mo¿na
t³umaczyæ klasycznym modelem obecnym w wielu miejscach w Starym Testamencie. Je¿eli Bóg opiekuje siê kim,
to anga¿uje siê w jego obronie tak mocno, ¿e gotów jest
zniszczyæ wszystkich jego wrogów (jednostki i grupy; por.
Ps 110, 1.5-6; 2 Sm 7,9). Podobn¹ ideê wyra¿a b³ogos³awieñstwo wojsk przed bitw¹11. Innymi s³owy Jahwe anga¿uje siê po stronie Abrahama jako jego protektor, maj¹c
jednak na uwadze dobro ca³ej ludzkoci. Z tego te¿ wzglêdu stosunek do patriarchy bêdzie zarazem stosunkiem do
Boga i Jego zbawczych planów.
Dlaczego takie wyró¿nienie wobec jednej osoby? Odpowiedzi na to pytanie udzieli dopiero dalszy ci¹g cyklu
o Abrahamie, w którym patriarcha udowodni swoj¹ wiarê
i zaufanie wobec s³owa Bo¿ego i ta postawa zostanie mu
poczytana za sprawiedliwoæ (por. Rdz 15,6; 22,11.15-18),
czyni¹c zeñ godnego partnera w realizacji Bo¿ego planu
zbawienia.
Ostatnie zdanie w. 3 mo¿na zrozumieæ na kilka sposobów. S³owo b³ogos³awiæ u¿yte jest tu w koniugacji nifal,
która wyra¿a trzy ró¿ne aspekty dzia³ania:
pasywny  bêd¹ b³ogos³awieni w tobie;
zwrotny  pob³ogos³awi¹ siê w tobie;
toleratywny  pozwol¹ siê pob³ogos³awiæ w tobie.
Dwa ostatnie t³umaczenia podkrelaj¹ wolê samych
zainteresowanych, a wiêc ich osobiste zaanga¿owanie
w to, aby staæ siê uczestnikami b³ogos³awieñstwa obiecanego Abramowi i jego potomstwu. Kim s¹ zatem ci zainteresowani? Wszystkie rodziny (mipehôt) ziemi.
Zasadniczo termin ten oznacza klan, który jest znacznie
mniejszy ni¿ plemiê, ale wiêkszy ni¿ dom ojca. Ten scheH. Simian-Yofre, La chiesa dellAntico Testamento, Bologna
1996, s. 17.
11
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mat jednak nie zawsze siê potwierdza (por. Sdz 18,11).
W Ksiêdze Rodzaju opowiada siê ponadto o migracji rodzin w szerokim tego s³owa znaczeniu (Rdz 11,31; 12,5;
13,1; 31,21; 46,8-27), a rodzina obejmuje tak¿e s³u¿bê
(por. Rdz 14,14; 32,22), któr¹ niekoniecznie musia³y ³¹czyæ wiêzy krwi z panem domu. Chodzi wiêc o pojêcie
szersze ni¿ klan w cis³ym tego s³owa znaczeniu, które
obejmuje tych wszystkich pozostaj¹cych w krêgu wspólnoty o rodzinnych podstawach. B³ogos³awieñstwo w Abrahamie przeznaczone jest zatem nie tylko najbli¿szym
krewnym patriarchy, ale tak¿e innym wspólnotom rodzinnym oraz tym wszystkim, którzy znajd¹ siê sferze oddzia³ywania zwi¹zanego z nim planu zbawienia. Jedynym
warunkiem jest tu pozytywne otwarcie siê na to, czego Bóg
dokona³ w Abrahamie dla dobra ca³ej ludzkoci.

WNIOSKI
Po wydarzeniach zwi¹zanych z upadkiem cz³owieka, kiedy ludzie chcieli tworzyæ sobie przysz³oæ wed³ug w³asnych
planów, nawet z pominiêciem Boga (por. Rdz 11,1-4). Po raz
pierwszy od stworzenia cz³owieka Bóg wzi¹³ inicjatywê
i zaanga¿owa³ siê w rekonstrukcjê ludzkoci. Aby tego dokonaæ, musi zacz¹æ niejako od pocz¹tku. Nowa bêdzie wiêc
ziemia, rodzina i sam cz³owiek. Abraham wêdruj¹c z Bogiem, dokona oczyszczenia swojej wiary, umocni j¹ i potwierdzi przed Bogiem. W ten sposób stanie siê godnym
spe³nienia obietnic zbawczych. Jego potomstwo jednak nie
ograniczy siê do wiêzów krwi. B³ogos³awieñstwo Abrahama  wzoru wiary i ojca wierz¹cych, to b³ogos³awieñstwo zwi¹zane z tymi, którzy tak jak on, potrafi¹ ufnie
kroczyæ drogami wyznaczonymi przez Boga. B³ogos³awiæ
lub pogardzaæ Abrahamem to w istocie wyra¿enie stosunku do tych Bo¿ych dróg. Patriarcha jest pocz¹tkiem i wzorem dla ca³ego procesu zrywania z przesz³oci¹ w imiê
budowania nowej przysz³oci. Podobny proces musieli
przejæ jego potomkowie. Po wielokroæ przekonywali siê
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o tym Izraelici wêdruj¹c przez pustyniê ku ziemi obiecanej, a póniej zmieniaj¹c swój sposób mylenia po dowiadczeniach zwi¹zanych z wygnaniem babiloñskim12. Równie¿
w ten sposób postêpowa³ Jezus, który buduj¹c wspólnotê
Kocio³a, musia³ dokonaæ wielu reinterpretacji przepisów
starego przymierza. Wraz z Abrahamem rozpoczyna siê ten
proces budowania nowej wspólnoty, a w nim samym ka¿dy
kolejny wyznawca Boga odnaleæ mo¿e zarazem wzór i ród³o dla swojej wiary i zaufania wobec Boga, a w konsekwencji b³ogos³awieñstwa ze strony Stwórcy.
Ks. Janusz Lemañski
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyñskiego 25
75-950 Koszalin
Summary

La posizione contestuale del racconto sulla vocazione
d’Abramo (Gen 12,1-4a) indica, che doppo una rottura
avvenuta in Gen 11,1-9 e dopo un racconto sulla discendenza di Sem (Gen 11,10-32), si comincia un nuovo inizio
della storia di salvezza. L’analisi retorica permette di vedere nella pericope un’inclusione (hlk vv. 1.4a) ed uno
sviluppo climactico in tre passi. Il primo è la vocazione di
Abramo, che significa abbandonare la comunità famigliare i muoversi verso un futuro ancora non definito con una
precisione (v.1: andare da...verso), alla quale Abramo risponde con il suo andare, ma dimostrando una piccola disobbedienza (Lot). Il secondo sono le promesse basate su
due radici gdl (essere grande) e brk (benedire). L’ultimo
prende alla fine la forma di un sostantivo, introducendo
così il terzo passo, che riguarda il tema di benedizione di
chi benedice Abramo e maledizione di chi disprezza il patriarca (v.3). Sia il termine gôy, che riguarda la discendenza d’Abramo, sia il contenuto della promessa in v. 3, ci
12
Widaæ to zw³aszcza u Dtr-Iz w jego schemacie: rzeczy stare
i nowe (41,21-29; 42,6-9; 43,8-13; 44,6-8; 45,21; 46,8-11; 48,3-8.14-16).
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permette pensare alla creazione di una uova comunità dei
credenti che va ad oltreppasare i limiti di una famiglia, per
la quale Abramo diventa un inizio, un esempio, ed una
fonte di benedizione.
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