
BOŻA MIŁOŚĆ OBJAWIONA W KSIĘDZE RODZAJU

Pierwsze  wzmianki  o  miłości  znajdujemy w Księdze  Rodzaju  22:2,  gdzie  Izaak  jest  nazwany
ukochanym synem Abrahama. Ofiarowanie Izaaka, które widzimy w dalszej części tego rozdziału
jest  obrazem Golgoty,  na której  Bóg Ojciec składa swojego jedynego Syna na ofiarę,  za nasze
grzechy.  Natomiast  miłość  o  której  jest  mowa w wersecie  2,  jest  obrazem miłości  Boga Ojca
do Chrystusa. Drugą wzmiankę o miłości znajdujemy w Księdze Rodzaju 24:67, gdzie jest mowa
o miłości Izaaka do Rebeki - czyli miłości męża do żony.  Tutaj, tak jak i w całej reszcie tego
rozdziału mamy obraz, który w piękny sposób obrazuje miłość Chrystusa do Kościoła. W Nowym
Testamencie  te  dwa  wątki  zostały  połączone  przez  Pana  w  Ewangelii  Jana  15:9  -  „Jak  mnie
umiłował Ojciec (miłość ojca do syna / Rdz 22:2),  tak i Ja was umiłowałem” (miłość Chrystusa
do grzesznika / W Księdze Rodzaju 24:67 zobrazowana jako miłość oblubieńca do oblubienicy).
A więc, miłości Boga do człowieka jest odzwierciedlona nawet w typologii w Starego Testamentu.

Kiedy przyglądamy się  związkowi  Izaka  i  Rebeki,  w Księdze  Rodzaju  24,  to  możemy w tam
dostrzec niektóre cechy Bożej miłości w stosunku do nas. Kiedy Bóg chce nam pokazać jak bardzo
nas kocha, to bardzo często używa jako przykładu związku męża z żoną. Związek męża a żoną jest
najbardziej  intymną  relacją,  ze  wszystkich  ziemskich  związków.  Ponieważ  nierozsądne  jest
przytaczanie zbyt wielu podobieństw to powiem tylko, że Boży wybór tej ilustracji potwierdzony
jest w np. takim fragmencie Nowego Testamentu jak: Ef 5: 21-23 - który bardzo wyraźnie podkreśla
osobistą  zażyłość,  jaką  Pan  chce  mieć  z  każdym z  nas,  i  jaką  my powinniśmy mieć  z  Nim.
W  Księdze  Rodzaju  24,  można  zobaczyć  alegorię,  która  pokazuje  jak  Bóg  szuka  relacji
z  człowiekiem.  Tam Abraham jest  typem Boga  Ojca,  sługa  Abrahama typem Ducha  Świętego
i  Izaak typem Syna Bożego,  podczas  gdy Rebeka przedstawia  tam obcą  i  nieodkupioną osobę
z dalekiego kraju, którą Duch Święty stara się zdobyć dla Chrystusa. W postawie sługi, którego
wysłał  Abraham (który w tej  podróży reprezentuje Abrahama i  Izaaka) oraz w postawie Izaaka
względem Rebeki, możemy dostrzec cechy miłości Chrystusa wobec nas.

Po pierwsze, w Księdze Rodzaju 24 widzimy wersety 22 i 53, w których służący Abrahama daje
Rebece cenne dary od swojego Pana. To nam daje wgląd w serce Boga, który nie przychodzi do nas
z  roszczeniami,  ale  po  to,  żeby  nam coś  dać.  Jak  dobry  mąż  chce  się  dzielić  ze  swoją  żoną
wszystkim co ma, tak samo Pan, chce się z nami dzielić wszystkim co ma. Wielu z nas obawia się,
że jeśli całkowicie podda się Panu, to On zacznie od nich wymagać tylu rzeczy, że ich życie zacznie
być nie do zniesienia. Chociaż Jezus nie ma zamiaru niczego nam odbierać, pomimo to, wiele osób
uchyla się od bezwarunkowego poddania się Panu. Jezus wyraźnie powiedział,  że rzeczywistym
złodziejem, który chce nam coś zabrać, jest diabeł (Jana 10:10). Ale niewielu ludzi w to wierzy!
Jeśli naprawdę wierzymy, że Jezus przyszedł, aby dać nam wszystko co ma, to nie będziemy mieli
żadnego problemu z poddaniem Mu naszego życia.

Słyszałem  kiedyś  historię  o  pewnym  pastorze,  który  poszedł  odwiedzić  biedną  staruszkę,
aby w ramach prezentu opłacić jej czynsz. Wszedł więc do kamienicy, puka do jej drzwi i czeka.
Po chwili ponownie puka ale nikt mu nie otwarł, więc odszedł. Kilka dni później spotka ją na ulicy
i mówi: „Niedawno byłem u Ciebie z wizytą, aby dać ci prezent, ale drzwi były zamknięte i nikogo
nie było w domu”. Staruszka odpowiedziała: „Oj, przykro mi, byłam wtedy w domu ale myślałem,
że to właściciel przyszedł po czynsz, więc nie otwarłam drzwi”. 



Bracia i siostry, Pan Jezus nie przyszedł, aby pobierać od nas czynsz! On przyszedł, aby dać nam
wszystko,  co posiada.  On chce nam dać niewyobrażalne bogactwo.  Jakim głupcem trzeba być,
żeby nie otworzyć Mu drzwi i nie chcieć całkowicie oddać Mu swojego życia.

Spójrzmy jeszcze raz na sługę Abrahama. Innym wątkiem tej historii jest to, że pomimo iż sługa
Abrahama wiedział, że Bóg wybrał Izaakowi na żonę Rebekę, to nie zmuszał jej aby z nim poszła.
On uszanował jej wolną wolę i zabrał ją dopiero wtedy, gdy sama się zdecydowała (wersety 54-59).
To również  jest  cecha  charakteryzująca  miłość  Chrystusa  względem do nas,  którą  widzimy na
początku tego rozdziału.  Bóg honoruje nasze  wybory.  Boża  miłość  nigdy nie  jest  wymuszona,
dlatego On nigdy nie będzie Cię do niczego zmuszał. Ludzie tego świata i przywódcy religijni,
mogą wywierać na was presje, abyście robili wiele rzeczy wbrew sobie, lecz Bóg nigdy tak nie robi.
(Na marginesie chcę dodać, że każdy człowiek, który chce się podobać Bogu, będzie postępował
tak jak Bóg). Pan nigdy nie będzie Cię zmuszał do czytania Biblii, do modlitwy, ani do bycia Jego
świadkiem. Bóg nie zmusza grzeszników aby się nawracali, ani nie zmusza żadnego wierzącego,
aby był mu posłuszny. W instrukcji odnośnie przybytku, Bóg powiedział żeby zbierać ofiary tylko
od tych osób, które dają dobrowolnie (Wyjścia 25:2).  Ta zasada powtarza się także w Nowym
Testamencie (2Kor 9:7). Ta naprawdę, to w całej Biblii, Bóg nigdy nie wydaje rozkazów i nikogo
nie zmusza do posłuszeństwa. On zawsze szanuje naszą wolną wolę, którą sam dał człowiekowi.
Czy  potrzeba czegoś więcej, aby przestać się obawiać takiej miłości?
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