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Orígenes, Homilies sobre el llibre del Gènesi

Homilia 8

El sacrifici d’Abraham

6. Després de tot això, diu l’Escriptura, Abraham carregà la llenya de l’holocaust a les espatlles
del seu fill Isahac, i ell porta va el foc i el ganivet. I començaren tots dos a caminar (Gn 22,6).

Isahac mateix portant-se la llenya de l’holocaust és figura de Crist portant la creu (Jn 19,17).
Portar la llenya de l’holocaust és ofici sacerdotal. Isahac és sacerdot i víctima. Aquestes paraules:
I començaren tots dos a caminar es refereixen a això. Perquè quan caminava Abraham, que duia
el foc i el ganivet per al sacrifici, ja que era ell el qui havia de sacrificar, Isahac no el seguia pas,
ans li anava al costat per demostrar el seu propi ofici sacerdotal.

I després d’això, ¿què? Explica l’Escriptura: Isahac digué al seu pare: «Escolta, pare» (Gn 22,7).
I en aquelles circumstàncies aquesta paraula pronunciada pel fill era paraula de temptació. ¿No
ho veus, que, amb aquesta paraula, el fill que havia de ser immolat havia de commoure el cor del
seu pare? I encara que en aquell moment la lleialtat tornava exigent Abraham, no obstant va
emprar un terme afectuós; va dir : «¿Què vols, fill meu?» Li diu Isahac: «Tenim el foc i la llenya
per a l’holocaust, però, ¿l’anyell on és?» Abraham li respon: «Déu mateix es proveirà d’anyell
per a l’holocaust, fill meu» (Gn 22,8).

La resposta d’Abraham, cauta però ensems prou diligent, em commou . No sé pas què veia en el
seu esperit, perquè no parlava del present, sinó del futur: Déu mateix es proveirà d’anyell per a
l’holocaust. Respongué al seu fill en futur, quan ell l’interrogava en present. És que el Senyor
se cercava el seu anyell, que és el Crist, perquè la Saviesa s’ha fet un palau (Pr 9,1) i s’abaixà
i es féu obedient fins a la mort (Fl 2,8); i trobaràs que tot el que llegeixes de Crist va succeir no
per necessitat sinó ben lliurement.

(…)

8. Llavors Abraham agafà el ganivet per degollar el seu fill. Però l’àngel del Senyor el cridà des
del cel: «Abraham, Abraham.» Ell li respongué: «Aquí em teniu.» L’àngel li digué : « Deixa
estar el noi, no li facis res. Ja veig que reverencies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill únic»
(Gn 22,10-12).

A propòsit d’aquesta frase se’ns acostuma a objectar que Déu diu que ara sap que Abraham el
reverencia, com si abans ho ignorés.

Déu ho sabia, no li era pas desconegut perquè ell coneix totes les coses abans que succeeixin (Dn
13,42); tanmateix aquestes coses van ser escrites per causa teva, ja que també tu has cregut Déu;
però si no fas activa la teva fe (2Te 1,11), si no ets obedient en tots els manaments, fins i tot els
més difícils, si no ofereixes el sacrifici i no demostres que estimes més Déu que el pare, la mare
i els fills (cf. Mt 10,37), no es reconeixerà que reverencies Déu i de tu no es dirà: Ja veig que
reverencies Déu (Gn 22,12).

Tanmateix cal considerar una altra cosa: en la narració s’explica que el qui diu aquestes coses a
Abraham és un àngel; aquest àngel es presenta tot seguit com el Senyor. D’això dedueixo que,
si entre nosaltres, els homes, es féu semblant als homes (Fl 2,7), així també, entre els àngels es
va aparèixer amb aspecte d’àngel. I, seguint el seu exemple, els àngels en el cel s’alegren per un
sol pecador que es converteix (Lc 15,10) i es glorien dels progressos dels homes. Ells són, en
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efecte, com els encarregats de les nostres ànimes i a ells, mentre encara som petits som confiats
com a tutors i administradors fins al temps fixat pel seu pare (Ga 4,2). Per tant, són ells els qui,
en relació al progrés de cadascun de nosaltres diuen en aquest moment: Ja veig que reverencies
Déu (Gn 22,12).

Per exemple, jo tinc el propòsit del martiri; no per això l’àngel em podrà dir: Ja veig que
reverencies Déu (Gn 22,12), ja que el propòsit de l’ànima només a Déu li és conegut. Però, si
m’enfronto als combats, si pronuncio la bona confessió (1Tm 6,12), si suporto amb fermesa totes
les proves que se’m presenten, aleshores l’àngel, per tal de confirmar-me i enfortir-me, podrà dir:
Ja veig que reverencies Déu (Gn 22,12).

Però no oblidem que aquestes coses li van ser dites a Abraham i d’ell es va proclamar que
reverenciava Déu. ¿Per què? Perquè no va perdonar el seu fill. Comparem això amb l’afirmació
de l’Apòstol en el lloc on assevera de Déu: No va plànyer el seu propi Fill, sinó que l’entregà
per tots nosaltres (Rm 8,32).

Contempla com Déu emula l’home amb una generositat magnífica. Abraham oferí a Déu un fill
mortal, a qui Déu perdonà la vida, i Déu lliurà a la mort, per tots nosaltres, el seu Fill immortal.

Què direm a això? Com podria retornar al Senyor tot el bé que m’ha fet? (Sl 116,12). Déu Pare
que no va plànyer el seu propi Fill (Rm 8,32). ¿Qui de nosaltres, a parer teu, escoltarà alguna
vegada la veu de l’àngel que diu: Ja veig que reverencies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill
(Gn 22,12), o la teva filla, o la teva esposa, o no t’has reservat els diners o els honors del món o
les ambicions sinó que ho has menyspreat tot i tot ho considero una pèrdua, a canvi de guanyar
Crist (Fl 3,8), tot ho has venut i ho has donat als pobres i has seguit el Verb de Déu (cf. Mt
19,21)? Qui de vosaltres, segons tu, escoltarà dels àngels paraules semblants? Mentrestant,
Abraham escolta aquesta veu i se li diu: ja que no m’has refusat el teu fill únic (Gn 22,16).

9. Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes a una bardissa (Gn 22,13).

Abans he dit que Isahac era figura de Crist, però aquest moltó, tanmateix, també em sembla
figura de Crist. Considerem atentament com Isahac, que no fou degollat, i el moltó, que ho fou,
són figura, cadascun de manera distinta, de Crist.

Crist és la Paraula de Déu, però la Paraula es va fer home (Jn 1,14). Per tant, en Crist hi ha una
cosa que ve de dalt i una altra que ha estat presa de la naturalesa humana i del si virginal. Crist
va patir, però en la carn, i sofrí la mort en la carn, de la qual aquí és figura el moltó, tal com
després Joan va dir: Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat d el món (Jn 1,29). Però
la Paraula va romandre incorrupta: la Paraula és Crist, per obra de l’Esperit, i figura de Crist és
Isahac. Crist mateix, per tant, és hòstia i ensems pontífex, això segons l’Esperit. Perquè el qui
ofereix al Pare la víctima segons la carn és el mateix ofert a l’altar de la creu, perquè tal com d’ell
es diu: Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món (Jn 1,29), així mateix es va dir:
Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec (Sl 109,4).

Així, doncs, el moltó estava agafat per les banyes a uns matolls (Gn 22,13).


